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I. Az iskolai év története.
HAVIÁR DANI + I Tanitónőképzőnknek ism ét halottja volt

1. * ez idén: Haviár D ani, nem kebelbéli 
ugyan, de mégis olyan közéleti férfiú, kinek élete egykor intézetünk múlt
jában hagyott mély nyomot, végakarata pedig intézetünk jövőjére lesz 
döntő kihatással. H aviár Dani 1849. született Rimaszombatban. Édes 
atyja, a hires Haviár Dániel, később szarvasi ev. lelkész lelt. Itt nevel
kedett férfivá, maid egyházi, vármegyei, ső t országos tényezővé a m ost 
elhunyt Haviár Dani is. Rövid múltú városunk kevés hozzá  mérhető 
nagyságot mutatott fö l mostanáig. Foglalkozására nézve ügyéd volt 
és városunknak több cikluson ál nőit országgyűlési képviselője, Szarvas  
község , Békésvármegye, a bányai eo. egyházkerület, ső t az egyetemes 
ev. egyház utolsó évtizedeinek története magán viseli H aviár Dani egyé
niségének hatását. Nagyobb intézmények alkotása nem fűződik ugyan 
nevéhez, de az említett közéleti munkatereken nem létesült egyetlen olyan 
intézmény sem, melynek kialakulásánál nem lett volna irányitó szerepe. 
Évek hosszú során á t volt elnöke intézetünk Felügyelő-bizottságának is. 
Nagy hatását ellenállhatatlan szuggesztiv erejének köszönhette. Pedig nem 
volt nagy szónok, de megsemmisítő kritikai képessége, bátor és gyors 
ítélkezése roppant be foil/á st szereztek az ő akaratának Alapos törvény
ismerete, csodás aprólékosságu följegyzésektől tám ogatott emlékező ereje 
voltak félelmetes fegyverei. A z  ev egyházi alkotmány kidolgozásában, a 
helybeli ev. uj-templom és központi-iskola létesítésében nagy érdemei 
vannak. Tényezője volt Szarvason a magyarosodás és hazafias nevelés 
ügyének. Sok és nehéz életküzdelmek, szám os családi szerencsétlenség 
idővel megrongálták a z  ő nagyszabású lelkét. Kriticizmusa, igazságsze- 
retete fokozatosan kíméletlenné lett, am i sok keserűséget szerzett neki és 
környezetének. De hogy legbelső énje sohasem szűnt m eg a nagy esz
mékért rajongni, mutatja utolsó akarata: tekintélyes vagyonának ne
gyedrészét tanitónőképzőnkre hagyományozta. E zzel a végrendeletével 
utoljára és döntőleg bebizonyította, hogy még a m eg nem értést is el 
tudja felejteni, ha eszméért kell hozni áldozatot. A sok  lelki-testi szen
vedéssel sújtott életnek sa ját elhatározásából vetett véget 1922. június 
23-án. Kérlelhetetlen akarata m ég önmagával szemben sem ismert irgal
mat. Kegyetlen ítéletét m eg fogja bocsájtani a Gondviselés. Emlékéi a z  
általa megszilárdított intézmény tovább megőrzi, m int a z  emberek hálája 
tehetné.

2. A tanév lefolyása. A tanévet szept. 1. iavitóvizsgálatokkal kezd
tük. Szept. 3 —5. tartott a beiratkozás. A tanévnyitó istentiszteletet Je
szenszky János vallástanár tartotta szept. 6-án. Ugyanezen  nap délután
ján  az igazgató felolvasta és m egmagyarázta a beiratkozott növendékek
nek az intézet fegyelmi szabályait. A tanítás szept. 7-én kezdődött. A 
karácsonyi szünet d e c ? 1-től jan. 9 - ig  tartott. Az első félévet jan. 29 -én  
zártuk a félévi értesítők kiosztásával, melyet három napos szünet követett. 
A húsvéti szünet április 9-tő l 22-ig volt. A tanévet évzáró vizsgálatok
kal rendes időben végeztük.

3. Személyi ügyek. Moór Lenke h. tanárnő a nagyszünidő folya
mán visszatérvén szüleihez Brassóba, onnan táviratilag lemondott állá-
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sáról. Buzgó és lelkiismeretes kartársat vesztettünk benne. 1922. január
13. Jeszenszky János vallástanár a tanév végéig tartó szabadságot kért 
és kapott a Felügyelő-bizottságtól, hogy Tótkomlósra mehessen helyettes 
lelkészi állásra. A földmivelésügyi miniszter ur 53552 — 1921. IX. A. I. 
sz rendelete még a nyári szünidő folyamán kinevezte intézetünkhöz gaz
dasági szaktanárnak dr. Gróf Béla v. kolozsvári gazd. akadémiai tanárt, 
kivel nagytudósu, értékes munkaerőt nyert intézetünk. Állását Szept. 
17. foglalta el. Azonban még a tanév folyamán egy újabb földmivelés
ügyi miniszteri rendelet 25461. IX. B. 2 —1922. sz. alatt áthelyezte Sze
gedre az Alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézethöz. A húsvéti szünet 
alatt el is hagyta intézetünket. Távozását a tanári kar élénk sajnálkozása 
kisérte. A gazdasági szaktanári állás m egüresedvén, az igazgató a püs
pök ur utján ismét kérelemmel fordult a földmivelésügyi miniszter úrhoz, 
hogy a megürült állás a jövő tanévtől lehetőleg gazdasági szaktanitónő- 
vel töltessék be, ki a növendékeket a háztartási gyakorlatokba is beve
zethetné. Rem ényünk van a kérelem teljesítésére.

4. F izetés i ü gyek . Az elmúlt tanév folyamán a következő előlép
tetések történtek. A 1 5 9 0 2 — 1922. VIII. a. sz. VKM. rendelet 1922. 
jan. 1-től kezdődőleg Levius Ernő tanár fiz. kiég. államsegélyét évi 5 8 0 0  
koronában, háborús segélyét évi 4000 koronában, Supper Frigyes, Tö
mörkényi Dezső, Zámbory Endre tanárok és Remenyik László gyakorló
iskolai tanító fiz. kiég. államsegélyét egyenként évi 2600 koronában, 
háborús segélyét évi 2700 koronában, Preuss Mária tanárnő fiz. kiég. 
államsegélyét évi 1 5 0 °  koronában, háborús segélyét évi 2200  koroná
ban állapítja meg. Minthogy Jeszenszky János fizetésemelésének módo
zatait annakidején úgy állapította meg a Felügyelő-bizottság, hogy fi
zetésemelése együtt fog haladni az akkor Vili. fiz. osztályban levő ta
nárokéval, Jeszenszky fizetése is évi 400 koronával, háborús segélye 
pedig évi 100 koronával emelkedett. 1921. julius 1-től kezdve a 3800. 
M. E sz. rend. alapján (Búd. Közi. 135 sz. 1921.) az összes tanárok la
káspénze 115°/°-kal emelkedett: Kiss Sándornál és Leoius Ernőnél 2580 
koronára, Nikelszky Zoltánnál 2064 koronára, Preuss Máriánál 1290  
koronára, Supper Frigyes, Tömörkényi Dezső, Zámbory Endre és Lienj&s 
nyik Lászlónál 1677 koronára. A tanárok lakáspénzét a fönntartó egy
házkerület fizeti. 1921. szept. 1 óta Supper Frigyes a második, Reme
nyik Im s z Ió a harmadik 2 0 0  koronás ötödéves korpótlékát élvezi. (1921. 
nov. 24 Fbgi jkv. IX. p.) A tanári kar tagjai a törzsfizetésen kívül drá
gasági, rendkivüli és átmeneti segélyek címén háborús pótlékokban is 
részesültek az állam részéről, azonban e három  utóbbi címen nyújtott 
segélyek összege mélyen alatta marad nemcsak a drágaság mértékének, 
hanem az állami tisztviselők részére ugyanezen címeken nyújtott se
gélyeknek is. Tanáraink megélhetését ez a hátrány annál mélyrehatób
ban érinti, mivel a fönntartó egyházkerület a m aga részéről sem pénz
ben, sem természetben nem tudja segíteni az intézet tanárait.

5. B en tlakás  és  közétkező . A bentlakásnak összesen 42 lakója 
vo't, kik valamennyien a köztartásban étkeztek. Baranyai Julia 111. éves 
növendéknek az igazgató megengedte a kintlakást, de szintén bent é t
kezett. A bentlakás növendékeit ez idén három hálóteremben helyeztük 
el, melyek egyike az intézet díszterme volt. A hálótermek kényelme és 
fűtése már ez idén elérte a békebeli színvonalat. A köztartást pedig 
akár az élelem mennyisége, akár minősége tekintetében legjobbnak kell 
ítélnünk, ha bármely más, szerény anyagi forrósokra utalt tatlitónőképző 
élelmezésével összehasonlítjuk. Köztartási dijaink különben a legala
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csonyabbak a többi felekezeti intézetekhez képest. N agy segítségünkre 
volt a köztartás élelemmel való ellátásában a községtől ingyen haszná
latra átengedett 6  holdas földterület termése, melynek művelését Remé
ny ik László  kollegánk vezette.

6. Az intézet elhelyezése és gazdasága Minthogy a tanitónő- 
képző főépülete csak a tanítással és az internátussal kapcsolatos hely i
ségeket tudja befogadni, a gyakorló-iskolát és az intézet gazdaságát, a 
hozzátartozó raktárakkal együtt, ez idén is a dr. Belopotoczky György 
tulajdonában levő Csáky-házban helyeztük el. Mivel a Csáky-ház telkén 
az uj tulajdonos nagyarányú építkezésbe fogott, az intézet számára ki
bérelte a Pi/iszky-féle iskola tanitói lakásának istállóját és ólját, va la 
mint egy szolgalakásnak alkalmas helyiséget. Ezen helyiségek bérletét 
dr. Belopotoczky fizeti két éven át, mig a Csáky-házra vonatkozó b é r 
letünk le nem telik. A gyakorló-iskola és a raktárak azonban továbbra 
is a Csáky-ház főépületében maradnak.

Szarvas község jóvoltából az elmúlt tanévben is ingyen használatra 
kaptunk hat hold községi földet a Krinolinban A földet Remenyik László  
gazdaságvezető irányítása mellett a köztartás számára műveltük s e g y 
szersmind a gazdasági szakoktatás céljára is hasznosítottuk, mert a köny- 
nyebb munkákat, mint ültetés, vetés, gyomlálás, a tanitónőnövendékek- 
kel és a gyakorlóiskolai tanulókkal végeztettük. Egyéb gazdasági m u n 
kák végzésénél s a veteményfajok ismertetésénél a föld művelése és 
terményei bem utatásra  szolgáltak. Az intézet anyagi helyzetének és a 
gazdasági szakoktatásnak alapos tám ogatását remélhetjük azon jó tékony
ságtól, melyet Szarvas község érdemes vezetőségétől tapasztaltunk, m i
dőn lehetővé tette, hogy a Köröspatton fekvő „Sorház" és körülötte 23 
hold termőföld az intézetnek bérbeadassék előnyös bérleti feltételek m el
lett 1922. szeptembertől kezdve.

7. Adományok. Kedvezmények. Ösztöndíjak. Dr. Raffay Sán-
dorné Öm éltósága 1921. novemberében 43 41 kg. gyapjufonalat eszkö
zölt ki tanitónőképzőnk számára az Amerikai Segélyakciótól ingyen se 
gítség gyanánt. A rendkivüli értékű ajándékot a Felügyelő-bizottság h a 
tározata értelmében az intézet ev. növendékei és a tanári családok tag 
jai közt osztottuk szét. Az intézeti növendékek a nekik juttatott g y a p ju 
fonalat Várallyay Béláné vezetése mellett dolgozták föl kötött gyapju- 
kabáttá. Méltóságos gróf Bolza Géza ur, intézetünk régi jóakarója, ez 
évben is kitüntette jótékonyságával intézetünket; a következő 16 kötet 
zenemüvei ajándékozta meg intézetünk zenekönyvtárát: 1. Thalberg
compositiói, 2. Armand Vestris: Die Fee  und der Ritter, 3. C le m e n t i : 
Präludien und Übüngen, 4 J. P la c h y : Petites Fantaisies. 5. M ozar t :  
Conzert. Nro 8. D^moH. 6. Litolff, Heller, Heuselt, Rubinstein szerze
ményeiből. 7. A. Friedmann, N. Bach, S. Bach szerzeményeiből, 8  Alte 
Klaviermusik. 9 .  Comp, von W eber, Liszt, Chopin, Moschelet, Heller, 
IO. Nouveautés, Liszt. J. Bendel, Jensen, Taussig. 11. H ense lt : E tüden ,
12. Ouvertüren für das Pianoforte von Mendelssohn, 13. C. R einecke: 
Märchen Vorspiele, 14. Mendelssohn: O uvertüre  für das Pianoforte, 15. 
L’ Illustration. Supplément Musical 1901. 16. L, Illustration. Supplem ent 
Musical 1898—9 9 .

Vitális János helybeli kereskedő egy jókarban levő bőgővonót 
ajándékozott az intézetnek.

Segélyezés címén a következő támogatásokban részesült az intézet:
1. Szarvas nagyközségtől 2 5 0 0 0  K, 2. a szarvasi ev. egyházközségtől 
25000 K, a budapesti ev. m agyar egyházközségtől 1000 K, 3. a Szarvasi 
Hitelbanktól 1000 K.



.tutalom címén a következő adományok folytak be: t. gróf Bolza  
Gézától 1000 K a legkiválóbb IV. éves növendéknek, 2. dr. Sziráczkii 
lánosfól 1000 K tanulmányokban kiváló, 3. dr. Takács G usztávtól500 K 
a zenében illetve tanulm ányokban kiváló növendékeknek.

A fölsorolt adományokért, segélyekéit és jutalomdijakért a nemes- 
szivü adakozók ez utón is fogadják az intézet hálás köszönetét.

Az 1921—22. tanévben két növendék személyenként 3500 K, 8  nö
vendék személyenként 2000 K, 4 növendék összesen 2000 K köztartási 
dij e lengedésében részesült. A Huszár Károly-féle Láthatatlan Vendég 
segélyakció a tanáikar javaslatára 3000 K-t juttatott Varga Mária 1. éves 
növendéknek. A VKM. 109206 —921. Vili. a. sz. rendelete (590—1921.) 
Kiss Mária 11. éves növendéket fölvette a Bésán-féle évi 2Ó0 K-ás ál
lami ösztöndíj-állásra.

Az ösztöndijakat és jutalmakat a felügyelő-bizottság a tanári kar 
javaslatára az adományozók és alapitványtevők intentióinak figyelembe
vételével a következőkép osztotta ki 1. Gróf Bolza Géza 1000 K-ás 
jutalomdiját RuzSinszky Mária IV. éves növendéknek, dr. Sziráczky Já 
nos 1000 K-ás jutalomdiját Rohoska Magda 111. éves növendéknek, a 
Reformátiói Emlékatap 500 K-ás ösztöndíját Gajdács Jolán IV. éves 
növendéknek juttatta, Ugyancsak Gajdács Jolán kapott 300 K-át a dr. 
Takács-féle jutalomból: mindkét dijat elismerésül a gyakorlóisko'ában 
teljesített szépsikerii és lelkiismeretes női kézimunka tanításért. A Te- 
réntji György-féle alapítvány 300 K-ás kamatát három növendék kapta 
egyenlő rész letben : Rohoska Emilia 1., Kiss Mária 11., Müller Etelka 11. 
Ezeken kívül a következő növendékek részesültek 100— 100 K-ás ju ta 
lomban a zenei tárgyakban tanúsított szorgalm ukért: Szentgyörgyi Lenke 
111. és Koren Ida 111. a dr. Takács-ié\e jutalomból, Csengey Lenke, Varga 
Mária 1. éves, Biró Teréz, Baukó Mária, Csengey Izabella, Kéry Erzsé
bet, Sebők Margit, Vitális Ilona, Privler Margit 11. éves és Szakáll Er
zsébet 111. növendékek egyéb alapokból. Az intézet régi ösztöndíjalapjai
nak jövedelmét, tekintettel a régi kamatok lecsökkent értékére, ez idén 
nem osztotta ki a Felügyelő-bizottság

8. Ifjúsági alapok és egyesületek. Könyvtár. A Reformátiói Em
lékalap múlt évi m aradványa 16328 2 0  K volt. Bevétel volt a tanév fo
lyamán gyűjtés címén 3331 9 0  K, Hangya-Üzletrész osztaléka címén 
237 K. Kiosztásra került a tanév folyamán 500 K segély, melyet Gaj
dács Jolánnak szavazott meg a tanári kor a gyakorló iskolában végzett 
női kézimunkatanitás jutalmazására. Egyéb kiadás volt 56 K. A kiadást 
leszámítva a bevételből, marad a R. É. állománya 1937L10 K. Az ösz- 
szeg m agában foglalja a helybeli Hangya-szövetkezetnél visszaváltott 
158 drb. Hangya-üzletrész árát 4740 K-t is Az említett maradvány h á 
rom részletben a Bányai Ev. Egyházkerületi pénztárba küldetett be to
vábbi megőrzés és kezelés végett, még pedig ÍOOO K 1918. jun. 15., 
1 3 8 9 0  K 1922. jan. 19., 4477 K 1922. jun. 13. Az elszámolási iratokat 
és pénztárkönyvet 1922. márc. 8. 113. ikt. sz. alatt küldte föl az igaz
gató ugyancsak az egyházkerületi pénztárba, hozzá mellékelve kiegé
szítésül 4 K IO  fill-t.

A z Ifjúsági Önképzőkör a tanév folyamán buzgó működést fejtett 
ki irodalmi, paedagogiai és zenei téren. A márc. 15. évfordulón szépsi- 
kerü hazafias ünnepélyt rendezett, melyről alább emlékezünk meg. Az 
ifj. önképzőkör tanárelnöke Nikelszky Zoltán tanár, ifjúsági elnöke Do- 
bay Etel. főjegyzője Kunos Julia volt Az önképzőkör vagyona tanév 
zártakor 274L30 K készpénzben, 900 K hadikölcsönkötvényben, ősz-
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SZßsen 3ő4t‘3 0  K. Az önképzőköri könyvtár állománya 56o  kötet 
(245—1922-i sz.).

A z  ifjúsági segélyegylet tanárelnöke Zámbory Endre tanár volt. A 
segélyegylet vagyona a múlt tanév végén 6253 01. Ez évi bevétel volt 
1537'45 K, kiadás segélyezés címén 8 0 0  K. Gyár ipodás 737 45 K. Át
vitel a jövő tanévre 6 9 7 0  40 K. Segélyben részesültek.' Ruzsinszki M. 
2 0 0  K, Némann V. 15°  K, Simó A. 15°  K, Keresztúri Z s , Kiss M. és 
Csengey L. IOC— IOO K.

Az ifj. gyám egylet tanárelnöke Preuss Mária volt. Bevétel volt 
500 K. ebből 250  K felküldetett az Orsz. Ev. Gyám egyesület pénz tá 
rába, 125 K tanitónőképzőnk segélyegylete, 125 K a helybeli Luther-ár- 
veház segélyezésére fordittatott.

A tanári könyvtár állománya 2500 kötet 1 6 9 2 8  7 9  K értékben. 
Idei gyarapodás volt 149 kötet, jorészben az ifjúsági könyvtárból törtfént 
átvétel utján. 31 kötet müvet vétel utján szereztünk. Az „Időjárás“ c. 
folyóirat 1913., 1914., 1915. évfolyamaiért az ajándékozó Meteorologiai 
és Földmágnességi Intézetnek mondunk ez utón is hálás köszönetét.

9 . T a n í tá s  é s  neve lés .  Az 1—II. évfolyamon a Kultuszminisztérium 
által kiadott hat évfolyamú tanitónőképzői tanterv szerint folyt a tanítás, 
amennyire lehetett a tankönyvek és a helyi körülmények által m eg 
szabott föltételek mellett. A III. és IV. évfolyamon a régi tantervet kö
vettük. A tanítás egyöntetűségét némileg zavarta a többször m egismét
lődő uj Órabeosztás az évközben történt tanárváltozások miatt. Három 
tanerő hiánya folytán, különösen a tanév vége felé, a tanárok m egle
hetős túlterheléssel dolgoztak, de azért az előirt anyagot minden tárgy
ból elvégeztük. Alig volt olyan tanári értekezlet, melyen a tanári kar 
külön tárgysorozati pontba módszertani kérdéseket ne tárgyalt volna. 
Nevelésünk a rend, tisztaság és pontosság megszoktatására irányult el
sősorban, mert e téren még sok volt a kiküszöbölni való a háborús és 
forradalmi évek szükségszerű hagyományéiból, A vallásos és hazafias 
szellemnek, a protestáns és magyar öntudatnak a fejlesztésére fölhasz
náltunk minden kínálkozó alkalmat, nemcsak a tanítási órákon, hanem  
a vallásos és nemzeti ünnepeken való részvétel utján. A tanítást m eg e 
lőzőleg m indennap könyörgést tartottunk és az internátus növendékei 
esténként lefekvés előtt is könyörgésre gyűltek össze. Vasárnaponként 
az intézet növendékei templomba mentek tanári felügyelet mellett. Az 
adventi és böjti templomi istentiszteleteken intézetünk hétköznapokon is 
minden alkalommal résztvett, m inden második héten pedig Levins Ernő 
zenetanár által előkészített énekszámmal szerepelt a tanitónőképző ének
kara. A növendékek más irányú nyilvános szereplését a fegyeiemtartás 
érdekében erősen korlátoztuk ugyan, de a hazafias önképzőköri m u n 
kásság, melynek irányitója Nikelszky Zoltán tanár volt, pótolta a köz- 
szereplés hiányát. Városunkban tartott hazafias ünnepélyeken növendé
keink mindenkor jelen voltak tanári felügyelet mellett. A márc. 15. év 
forduló m egünneplésére intézetünk ifjúsági önképzőköre is tartott nem 
zeti ünnepélyt, melynek általános elismeréstől kisért művészi számait 
Nikelszky Zoltán és Supper Frigyes tanárok készítették elő.

A tanárt kar gondos fegyelmező és nevelő munkája Item m aradt 
hatástalan : növendékeink közszelleme, rendszeretet, vallásos szellem és 
hazafias érzés tekintetében igazén nem hsgy hátra kívánni Valót. A ta
nulmányi eredmény is megüti a kívánt mértéket.

10. Gyakorlati kiképzés. A tanterv utasításai szerint ment végbe. 
A III. éves növendékek egyszer, a IV. évesek hatszor tanítottak a gya-
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Icorlóiskolában személyenkint a tanév folyamán. A tanításokat a gya
korlóiskola vezetője, a módszertan tanára és a szaktanárok készítették 
elő. A gyakorlóiskola második tantermében a folytatólagos tanításban is 
gyakorolták m agukat a IV. éves növendékek

11. V izsgála tok . A tanév folyamán többször tartottunk vizsgálatot. 
Szept. hóban javító vizsgálatot tett Bakos Jolán  II. o. mennyiségtanból 
elégséges, Kármán Klára II. o. mennyiségtanból elégséges, Mazurek 
Alice 11. o. mennyiségtanból elégséges, Versányi E te lII. o. zenéből elég
séges, Korek Mária II. o. mennyiségtanból elégséges, természetrajzból jó, 
Dobossy Istvánná III. o. földrajzból elégséges, zenéből elégséges, Schön- 
brunn Magda III. o. zenéből elégtelen, S. Nagy Erzsébet III o. föld
rajzból elégséges, Achim M álta  III. o. énekből elégséges eredménnyel. 
1921. szept. 3. Berta Róza  III. o. osztály képesítő vizsgálatot tett term é
szetrajzból és vegytanból elégséges eredménnyel. Dec. 20 . Koren Ida
II. o. osztályképesitő vizsgálatot tett történetből jeles, földrajzból jeles 
eredménnyel. Mindkét képesítő vizsgálaton miniszteri biztos Mikler Sán
dor kir. tanfelügyelő, püspökhelyettes elnök Bartos Pál ev. lelkész, 
egyházkkrületi képviselők Placskó István ev. lelkész és Pohosba Gáza 
tanitó.

A tanévzáró képesítő vizsgálatokon miniszteri biztos volt Horvay 
Ede áll. tanítóképző tanár, püspökhelyeltes elnök Kellő Gusztáv ev. lel
kész, kér. bizottsági tagok Brachna Gábor és Brózik Károly ev. tanítók. 
Máj. 22. és 23. volt a IV. évfolyam írásbeli osztályképesitő vizsgálata 
német nyelvből és geometriából. Máj. 29. és 30 . a IV. évfolyam gya
korlati és szóbeli osztályképesitő vizsgálata 19 rendes és 5 magántanuló
val. Jun. 2 bef. képesítő Írásbeli dolgozat neveléstanból. Tétel: A m a
gyar nyelv tanítása az idegen ajkú népiskolában. Jun. 13. az I. évf., 
jun  14. a II. évf. osztályvizsgálata. Jun. 15. a III. évf. osztály és osz
tályképesitő vizsgálata 2 0  rendes és 4 magántanulóval. Jun. 16—20. 
volt a IV. évfolyam szóbeli befejező képesítő vizsgálata, melynek ered
m énye a következő : kitűnő Dobozy Etel, Gajdács Jolán, Keresztúri 
Zsófia, Ladányi El[a, Ruzsinszky Mária; jeles Dobronyovszky Ilona, Kunos 
Julia, S. Nagy Erzsébet, Szilasi Sára; jó Gálik Éva, Iszlay Erzsébet, Pa- 
taky Gizella, Stefanovits Judit, Szabó Margit, Szentgyörgyi Cecilia, Szi
lágyi Erzsébet, Szrnka Jolán, Áchim Mária, Dobossy Istvánná, özv. Ko
vács Pálné, Porubszky Jolánta, Varga E m ilia ; Magyarország földrajzából 
kapott elégtelen osztályzatuk miatt félév múlva teendő javító képesítő 
vizsgálatra u tas i tta ttak : Berta Róza és Brauner Margit. Kántorképesitő 
vizsgálatot te t te k : Dobronyovszky Ilona, Szentgyörgyi Cecilia, Szrnka 
Jolán és Zatykó Mihály jó eredménnyel, Gajdács Jolán és Gálik Éva 
jeles eredménnyel

II. Az intézet állapota a tanév végén.
1. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanitónőképző fenntartó hatósága a bányai ágostai hitvallású 
evangélikus egyházkerület. Közvetlen felettes hatósága az egyház- 
kerület elnöksége: <7r. Raffay Sándor püspök és dr. Zsigmondy Jenő 
egyházkerületi felügyelő. A tanitónőképző kormányzó testületé az egy- 
hézkerületi közgyűlése által választott Felügyelő-bizottság. A felügyelő
bizottság elnöksége: dr. Sziráczky János ügyvéd (Szarvas) és Bartos 
Pá! ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: dr. Haviár Gyula vi
lági alelnök, Kiss Sándor igazgató, Tömörkéyyi D ezső  tanárkari kikül-
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dött, Kiülik Endre pénztáros, Benka Gyula, Kellő Gusztáv, Kollár La/os, 
Krsnyak Mihály, P/acskó István, b) Vidékiek : úr. M ágócsy Dietz Sán
dor (Budapest. Vili. Illés-utca 25.), dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI. 
Szondy-utca 45—47.), dr. Pózéi István  (Budapest, IX. Ü!!ői-ut 31). Mi- 
kolik Kálmán (Budapest, IV. Deák-tér 4.), Kovács Andor esperes (Oros
háza), Petrovics Som a  esperes (Szentes), dr. Szeberényi Lajos esperes 
(Békéscsaba).

2. Az in téze t  ta n á r i  kara.
1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 13 év. Tanította a nevelés

tant a II. és IV. osztályban heti 2 —2 órában. Földrajzot az I. és II. osz
tályban heti 2—2 órákan. Chémiát a 111. osztályban heti 3 órában. 
Egészségtant a IV. osztályban heti 1 órában. Közgazdaságtant a IV. 
osztályban heti 2 órában. Összesen 14 óra. A lélektani és földrajzi szer
tár őre, az internátus felügyelője és az év végén intézeti gondnok.

2. Dr. Gróf Béla államilag kinevezett gazd >sági szaktanár. Szolgá
lati ideje 1 év. Tanította a gazdaságtant az 1—IV. osztályban heti 2 —2 
órában, a növénytan t a II. osztályban heti 2 órában. Gyakorlati kikép
zés heti 2 óra. ö sszesen  12 óra. Április 9 .  utón Szegedre költözött.

3. Jeszenszky János vallóstanár. Szolgálati ideje 2 év. Tanitolta a 
vailóstant az 1—III. osztályban heti 3 — 3 órában, a IV. osztályban heti 2 
órában. Történelm et a 111. osztályban heti 2 órában. Gyakorlati kiképzés 
heti 2 óra. Összesen 15 óra. 1922. január  16. után Tótkomlósra köl
tözött.

4. Krecsmárik Endre rendes tanár. Szolgálati ideje 14 év. Tanított 
1917. szeptember 28-ig.

5. Lévius Ernő rendes tanár, a 11. osztály főnöke. Szolgálati ideje 
24 év. Tanította a vailóstant az 1 — 111. osztályban heti 2 —2 órában. G az
daságtant a 11. osztályban heti 2 órában. Ének, zeneelmélet és zongorát 
az 1. osztályban heti 3 órában, a 11. osztályban heti 4 órában. Zongorát 
a IV. osztályban heti 3 órában. Gyakoilati kiképzés 2 óra. Összesen 20 
óra. A zeneszertár őre, az orgonaalap kezelője.

6 .  Nikelszky Zoltán rendes tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 12 
év, másutt 5 év, összesen 17 év. Tanította a vallástant a IV. osztályban 
heti 2 órában. Neveléstant a III. osztályban heti 3 órában. M agyar 
nyelvet az I. osztályban heti 4 órában. Alkotmánytant a IV. osztályban 
heti 2 órában. Gazdaságtant a III. osztályban heti 2 órában. Gyakorlati 
kiképzés a Hl. osztályban heti 2, a IV. osztályban heti 6  óra. Ö sszesen  
21 óra. Az önképzőkör tanórelnöke.

7. Preuss Mária rendes tanárnő, a 111. osztály főnöke. Szolgálati ideje 
intézetünknél 5 év. másutt 1 év, összesen 6 év. Tanította a rajzol és ké
zimunkát mind a négy osztályban tárgyanként heti 2 — 2 órában. G azda
ságtant az I. osztályban heti 2 órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. Ösz- 
szesen 20 óra. A rajz- és női kézimunkaszertár őre. A gyámegylet el
nöke. Az intézet pénzkezelője.

8. Supper Frigyes rendes tanár, az I. osztály főnöke. Szolgálati 
ideje 11 év. Tanitotts a német nyelvet mind a négy osztályban heti 2 —2 
órában. Földrajzot a III. osztályban heti 2 órában Ének, zeneelmélet és 
zongorát a III. osztályban heti 4 órában, ének és zeneelmeletet a IV. osz
tályban heti 1 órában, karéneket az I—IV. osztályban héti 1 órában. Gya
korlati kiképzés 2 óra. Összesen 18 óra. A zenekönyvtár őre.

9. Tömörkényi Dezső rendes tanár, a IV. osztály főnőké. Szolgálati 
ideje intézetünknél 12 év, másutt 3 év, összesen 15 év. Tanította a ma
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gyár nyelvet a 11. osztályban heti 4 órában, a III. és IV. osztályban heti 
3—3 órában. Történelmet az I. és II. osztályban heti 2—2 órában. Meny- 
nyiségtant az I. osztályban heti 3 órában. Gyakorlati kiképzés2 óra. Ösz- 
szesen 19 óra. A tanári könyvtár őre, a kötelező olvasmányok könyvtá
rának őre, a Felügy. biz. tagja és jegyzője.

10. Zámbory Endre rendes tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 12 
év, másutt 1 év, összesen 13 év. Tanította a mennyiségtant a II és IV. 
osztályban heti 3—3 órában, a III. osztályban heti 2 órában. Fizikát a 111. 
osztályban heti 2 órában, a IV. osztályban heti 3 órában. Vegytant az I. 
osztályban heti 2 órában, természetrajzot a II. osztályban heti 2 órában. 
Szépírást az I. osztályban heti 1 órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. ösz- 
szesen 20 óra. A segélyegylet tanárelnöke, a természetrajzi és fizikai 
szertár őre

11. Remenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje intézetünknél 
9, másutt 7, összesen 16 év. A gyakorlóiskolában tanított heti 20 órában, 
a gyakorlati kiképzést vezette heti 2 órában a III , heti 0 órában a IV. 
osztályban. A gyakorlóiskolai szertár őre, a tanári értekezlet jegyzője. Az 
intézeti köztartás gazdaságvezetője.

12. Nagy Irén nevelőnő. Szolgálati ideje 2 év. Tanította a történel
met a III. osztályban heti 2 órában, a tornát mind a négy osztályban heti 
4 órában. A tornaszertől' őre.

13. Povázsay Edit nevelönő. Szolgálati ideje 2 év.
14. Fetzer Józse f róni. kath. plébános, a r. kath. növendékek hitok

tatója a III. osztályban.
15. H alász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek hitoktatója 

az I —IV. osztályban.
16. Herbály István r. kath. segédlelkész, a r. kath. növendékek hit

oktatója a II. osztályban.
17. Dr. Takács Gusztáv intézeti orvos. Szolgálati ideje 14 év.

3. Az intézet rendes növendékei.
I. OSZTÁLY. O sztá ly fő : SU PPER ÉPIG YES.

1. Csongey Lenke ev. 1907- aug. 4. Orosháza. Csengey Zoltán bí
rósági telekkönyvvezető, Orosháza, (jó) 2. Felek Etel ev. 1905. aug. 28. 
Csorvás. Felek György gazdálkodó Csorvás. (jó) 3. .Józsa Erzsébet ref.
1904. okt. 29. Ribarczfalva, Udvarhely m. Özv. Józsa Gáborné ny. ig. ta
nító özvegye, Dévaványa, Jász-N-K-Szolnok vm. (elégséges) 4. Rohoska 
Emilia ev. 1906. nov. Í0, Szarvas, Rohoska Béla tanító, Szarvas, (kitűnő) 
5. Simó Anna ref. 1906. márc, 31. Dévaványa, Jász.-N.-K.Sz. vm. Simö 
János tamitó, Dévaványa, Jász.-N.-K.-Sz. vm. (jeles) 6. Varga Mária ev.
1905. ápr. 16. Nagyrőcze, Gömör vm. Varga Sándor kir. jár. bir. irodafő
tiszt, Szerencs, Zemplén vm. (kitűnő).

II. OSZTÁLY. Osztályfő-. LÉVIUS ERNŐ.
1. Abdul Aranka r. kath. 1902. nov. 30. Endrőd. Kiszely Borbála 

varrónő, Endrőd. (jeles) 2. Baukó Mária ev. 1905. jan. 28. Békéscsaba. 
Bankó Mátyás gazdálkodó. Békéscsaba, (kitűnő) 3. Biró Teréz ref. 1904. 
márc. 16. Gyoma. Biró János szabó, Gyoma. (kitűnő) 4. Csengey Iza
bella ev. 1906. juli 21. Orosháza. Csengey Gyula áll. tanító, Oroszlány. 
Komárom vm. (jó) 5. Kelemen Piroska ref. 1904. juli 18. Csernátfalu, 
Brassó vm. Kelemen Ödön áll. tanító, Szarvas, (jeles) 6. Kéry Erzsébet ev.
1906. márc. 11. Nagyszénás. Kéry József tanító, Nagyszénás, (jeles) 7.
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kis Mária ref. 1905. okt. 19. Szarvas. Kis József postatiszt Szárvas. (ki
tűnő.) 8. Maczik Ilona ev. 1900. szept. 2. Szarvas. Maczik Mihály kőmű
ves, Szarvas, (német, földrajz.) 9. Mészáros Zsófia ev. 1905. nov.4. Kop- 
pányniegyer, Somogy vm. Mészáros Géza, gazdálkodó, Koppánmegyer, 
Somogy vm. (jeles.) 10. Müller Etel ev. 1905. nov. 4. Szarvas. Müller 
Károly könyvkereskedő. Szarvas, (jeles.) 11. Némami Valéria ev. 1908. 
dec. 29. Kisbánya, Hont vm. Némann Géza áll. tanító, Gyulaszentbenedek. 
(jeles.) 12. Privler Margit r. katli. 1906. május 1. Szarvas, özv. Privler 
Pálné r. kath. tanító özvegye, Szarvas, (kitűnő.) 13. Sebők Margit r. kath. 
1904. nov. 27, Békéssámson. Sebők Ferencz közs. jegyző, Körösladány. 
(kitűnő.) 14. Vitális Ilona r. kath. 1906. okt. 29. Szarvas. Vitális János 
kereskedő, Szarvas, (jeles.)

III. OSZTÁLY. O sztá ly fő : PREUSS MÁRIA.
1. Adamik Teréz ev. 1904. ápr. 26. Szarvas. Adamik István ács, 

Szarvas, (jeles.) 2. Asztalos Margit ref. 1902. aug. 5. Koniádi, Bihar vm. 
Asztalos Balázs levélhordó, Szarvas, (jó.) 3. Bakos Jolán ref. 1955. ápr. 
11. Szarvas. Bakos János kereskedő, Szarvas, (magyar, történet.) 4. Ba
logh Mária ev. 1903. szept. 25. Neu-Zuczka, Bukovina. Balogh Ferencz 
gazd. felvigyázó, Lábod, Somogy vm. (jeles.) 5. Baranyai Julia ev. 1902. 
szept. 18. Orosháza. G. Szabó Julia könyvkereskedő, Orosháza (jó.) 6. 
Dinya Regina r. kath. 1903. május 6. Endrőd. Dinya Elek ácsmester, 
Endrőd. (jó.) 7. Emericzy Aranka ev. 1904. julius 31. Duránd, Szepes vm. 
Emericzy Ede földmives, Duránd, Szepes vm. (jó.) 8. Filyó Mária ev. 
1904, okt. 30. Szarvas. Filyó György ny. tanító, Szarvas, (jó.) 9. Keresz
tesi Erzsébet ev. 1900. okt. 1. Békés. Keresztesi Kálmán várm. irodase
gédtiszt, Békés, (jó.) 10. Koren Ida ev. 1903. julius 10. Pilis, Pest vm. 
Koren Márton ev. lelkész, Kiskőrös, Pest vm. (jeles.) 11. Kovács Vilma 
r. kath. 1903. május 15. Kondoros. Kovács Imre építőmester, Szarvas, 
(jó.) 12. Mazurek Alice ev. 1904. nov. 15. Újbánya, Bars vm. Mazurek 
Ferenc áll. tanító, Gyula, (jó.) 13. Plenczner Edit ev. 1905. február 16. 
Szarvas. Plenczner Lajos főgymn. tanár. Szarvas, (kitűnő.) 14. Rohoska 
Magda ev. 1903. okt. 22. Pitvaros, Csanád vm. Rohoska Mátyás tanitó, 
Pitvaros, Csanád vm. (kitűnő) 15. Strpka Julia ev. 1904. március 15. 
Pitvaros, Csanád vm. Strpka János géptulajdonos, Pitvaros, Csanád vm. 
(jó ) 16. Szakái Erzsébet r. kath. 1903. julius 16. Csongrád, Csongrád vm. 
Szakái Mátyás szabó, Csongrád, Csongrád vm. (jeles.) 17. Szentgyörgyi 
Lenke ref. 1900. szeptember 18. Dévaványa, Jász-N-K-Sz. vm. Szent
györgyi Gerő ny. ref. lelkész Dévaványa, Jász N-K-Sz. vm. (kitűnő.) 18. 
Toldy Sarolta ev. 1904. junius 4. Tápiószentmárton, Pest vm. Toldy Já
nosáé tanitóné, Szarvas, (jó.) 19. Tömöry Ilona ref. 1904. okt. 11. Déva
ványa, Jász-N-K-Sz. vm. Özv. Tömöry Istvánné kereskedő özvegye, Dé
vaványa, Jász-N-K-Sz. vm. (jó.) 20. Versényi Etel ev. 1904. julius 16. 
Pusztafölvár. Versényi Elemér közs jegyző, Kétegyháza. (jó.)

IV. OSZTÁLY. Osztályfő-. TÖM Ö RKÉNYI D EZSŐ .
1. Berta Róza ref. 1897. okt. 1. Körösladány. Berta János gazdál

kodó Körösladány (elégséges.) 2. Brauner Margit ev, 1904. február 17. 
Szarvas. Brauner György fakereskedő, Szarvas, (jó.) 3. Dobronyovszky 
Ilona ev. 1902. május 27. Alberti Pest vm. özv. Dobronyovszky Gyuláné 
ev. lelkész özvegye, Alberti-Irsa, Pest vm. (jö.) 4. Dobozy Etel ev. 1902. 
junius 7. Pusztaföldvár. Dobozy János tanitó, Pusztaföldvár, (jeles.) 5. 
Földvári Irén ev. 1904. okt. 27. Szarvas. Földvári János cipész, Szarvas.
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(kimaradt.) G. Gajdács Jolán ev. 1904, január 7. Békéscsaba, özv. Gaj-* 
dács Mihályné tanító özvegye. Békéscsaba, (kitűnő.) 7. Gálik Éva ref. 
1901, december 21. Vezseny Jász-N-K-Sz. vm. özv. Gálik Istvánná jegyző 
özvegye, Vezseny, Jász-N-K-Sz. vm. (jeles.) 8. Iszlay Erzsébet ev. 1904. 
január 27. Orosháza. Iszlay Gábor uradalmi intéző, Ötvenes, Arad vm. 
(jeles.) 9. Keresztúri Zsófia ev. 1901. február 20. Gzegléd, Pest vm. Ke
resztúri Lajos ipartest, pénzbeszedő, Czegléd, Pest vm. (kitűnő.) 10. Kunos 
.Júlia ev. 1902. okt. 21. Orosháza, özv. Kunos Gyuláné géptulajdonos, 
Orosháza, (kitűnő.) 11. Ladányi Ella ev. 1909. január 31. Csehbrézó, Nó- 
grád vm. Ladányi Endre cipész, Csehbrézó, Nógrád vm. (jeles.) 12. Pa- 
taky Gizella ev. 1902 május 8. Szomód, Komárom vm. Pataky Károly 
uradalmi ellenőr, Baj, Komárom vm. (jeles.) 13. Ruzsinszki Mária ev. 
1904. február 17. Szarvas. Özv. Ruzsinszki Pálné varrónő. Szarvas, (ki
tűnő.) 14. Sarkadi Nagy Erzsébet ref. 1903. aug. 7. Szentes, Csongrád 
vm. Sarkadi Nagy Ferencz gazdálkodó, Szentes, Csongrád vm. (jeles.) 
15. Stefanovits Judit ev. 1901. máius 1. Mezőberény. Balta János könyv- 
kereskedő, Mezöberény. (jeles) 16. Szabó Margit ref. 1904. augusztus 1. 
Szentes, Csongrád vm. Szabó Antal áll. tanító, Szentes, Csongrád vm. 
(jeles.) 17. Szentgyörgyi Czeczilia ref. 1904. ápr. 25. Dévaványa, Jász- 
N-K-Sz. vm. Szentgyörgyi Gerő ny. ref. lelkész, Dévaványa, Jász-N-K-Sz. 
vm. (jeles.) 18. Szilágyi Erzséget ref. 1903, dec. 23. Szentes, Csongrád 
vm. Szilágyi Károlv tanító, Szentes, Csongrád vm. (feles.) 19. Szilasi 
Sára ev. 1902. junius 25. Orosháza. Szilasi István munkásközvetitő, Oros
háza. (jeles.) 20. Szrnka Jolán ev. 1901. január 3. Mezőberény. özv. 
Szrnka Istvánná tanító özvegye, Mezőberény. (jeles.,) 21. Varga Emilia 
ref. 1903. dec. 19. Szentes, Csongrád vm. Varga József ref. kántor, 
Szentes, Csongrád vm. (kimaradt.)

4. Az intézet magántanulói.
I. OSZTÁLY.

1. Sipos Katalin ev. 1903. nov. 19. Csernátfalu, Brassó vm. Sipos 
Etel áll. tanítónő, Gádoros (magyar, német)

II. OSZTÁLY.
I. Fejes Eszter ref. 1888 aug. 14. Mezőtúr. Fejes István gazdálkodó, 

Mezőtúr (zene, német)
III. OSZTÁLY.

1. Frankó Vilma ref. 1905 febr. 4. Nagyrév, |ász-Nagyk-Szolnok 
vm. özv. Frankó Györgyné közs. jegyző özvegye, Szentes, Csongrád 
vm. (jó) 2. Korek Mária r. katli. 1905. í'ehr. 1. Szentes, Csongrád vm. 
Korek Miklós borbély, Szentes, Csongrád vm. (mennyiségtan, fizika) 3. 
Menning Erzsébet r. kath. 1902. febr. 20. Szentes, Csongrád vm. Özvegy 
Menning Mártonná magánzó, Szentes Csongrád vm. (jó) 4. Torday Irén 
ref. 1901 okt. 20. Merisór, Hunyad vm. Özv. Torday Arpádné, áll. vas
úti elöljáró özvegye, Szentes, Csongrád vm. (jó)

IV. OSZTÁLY,
1. Achim Mária r. kath. 1904. aug. 28. Zenta, Bács-Bodrog vm,. 

Achim Zsigmond itélőtáblabiró, Békés (jó) 2, Dobossy Istvánná r, kath. 
1885. szept. 18. Békéscsaba, Dobossy István tanító, Kondoros (elégséges) 
3. Özv. Kovács Pálné r. kath. 1891. jun, 16. Szentes, Csongrád vm (jó)



4, Porubszky Jolánta ev. 1902. ápr. 5. Losonc, Nógrád vm. Özv. Porub
szky Lajosné járasbiró özvegye, Losonc, Nógrád vm. (elégséges) 5. Varga 
Emilia ref. 1903. dec, 19. Szentes, Csongrád vm. Varga József tanító, 
Szentes, Csongrád vm. (jó)

5. Tanitónőnövendékek áramlati és tanulmányi statisztikája.

OSZTÁLY I. I!. Ili IV
N</) cn OSZTÁLY I. II III. IV

N
C/3 Cfi

o o
Felv rendes tanuló 6 14 20 21 61 példás 6 13 19 19 57
Tanév folyamán kil. — - — 2 2 cd "SQC dicséretes
Vizsg. a tanév végén ‘Cd ><j jö — 1 — — 1

rendes növ. 6 14 20 19 59 73cd
ií szabálysz. — — 1 — 1

Vizsg. a tanév. foly. cd rossz — — — —
mag. tan. 1 2 5 5 13

ct
ernyedetlen 2 5 3 6 16

Vizsg. a tanév foly. E‘cc T kitartó i 4 6 6 17
összesen: 7 16 25 24 72 E

E u kellő 3 4 10 7 24

= bentlakó 5 8 12 17 42
c © változó — 1 1 — 2

CD —  
T 3  : 3

‘CD
'S kintlakö — — 1 — 1 > semmi — — — — —

G NCD :0
jsJ bentétkező 5 8 13 17 43 c kitűnő 1 5 3 5 14

có • 
.Sjg helybeli 1 6 7 2 16 <D-o jeles 2 7 4 10 23
> c 
<

Békésmegyei 2 6 5 7 20 J- ©
© jó 2 1 12 3 18

más megyebeli 3 2 8 10 23 bhCO -A elégséges 1 — - 1 2

> . [ J evang 4 7 13 13 37
N
> i©

3 1 elégtelen
:0
C Cfi

U
református 2 3 4 9 15 2 elégtelen — 1 1 — 2
rom. kath. — 4 3 — 7 több elégt. — — — — —

N COkCd . c■ca evang. 1 1 — 1 3
s  ® cd< református _ 1 3 1 5

> B
róni. kath. — — 2 3 5

Oszt. Múl. órák 
száma

lg. múl. 
száma

Igazolatlan 
múl. száma

Egysz. sem 
múl. növ.

I. 305 305 _ 1
II. 391 375 16 1

III. 970 938 32 1
IV. 956 939 17 —

6. Gyakorlóiskola.
A gyakorlóiskolának az idén 66 tanulója volt, 53 fiú, 13 leány. Ezek 

közül ev, 59, ref, 4, r. kath. 3. A gyakorlóiskolai leánytanulók rendszeres 
kézimunkaoktatásban részesültek. A kézimunkatanitást Gajdács Jolán IV, 
éves növendék végezte nagy hozzáértéssel és szorgalommal Preuss Má
ria tanárnő utasításai szerint. A gazdaságtani oktatást kiegészítette a ta
nulók foglalkoztatása a tanitónőképző veteményes kertjében, könnyebb
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munkáknál, szemléltetés végett. Aházafias érzés fkjlesztésére márc, 16, 
emlékünnepet tartottunk, ahol a gyermekek énekei és szavalatai, vala
mint Keresztúri Zsófia IV. éves növ. ünnepi beszéde kedves emléket 
hagytak.

A VKM, 26998—1922. sz. rendelete értelmében jun. 11. szülői érte
kezletet tartottunk az igazgató elnöklete mellett. Az értekezleten részt 
vett 24 szülő és megjelentek a tanifónőképző III, és IV. oszt. növendékei 
okulás végett. A tartalmas felszólalásokkal élénkített értekezletről az ösz- 
szes jelenvoltak értékes tanulságokkal távoztak. A jövő tanévben ezt a 
jól bevált újítást többször meg fogjuk ismételni, mert meggyőződtünk arról, 
hogy a szülőknek és az iskolának ilyen formában való érintkezése mind
két nevelési tényezőnek a munkáját megkönnyíti,

A jövő tanévben a gyakorlóiskola tanulóinak létszámát jelentéke
nyen csökkenteni fogjuk, mert a mostani magas létszám tanításban és 
fegyelmezésben nagy nehézségeket okoz, tekintettel az iskola osztatlan 
voltára és különleges tanitőnőképzői rendeltetésére.

A másik újítás, ami szintén gyakorlóiskolánk javára fog szolgálni, 
hogy a jövő tanévtől kezdve sokkal nagyobb számban veszünk fel leány
tanulókat, legalább is az egész létszám 50°/°-ig. Ezzel alkalmunk lesz 
még jobban kiterjeszteni a gyakorióiskolában a női kézimunkaoktatást 
és a tanitónőnövendékeknek több módjuk lesz magukat gyakorolni a 
kézimunka oktatásban.

7, Tájékoztató a jövő  tanévre.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület szarvasi Luther-tanitönőképzőjébe 

az 1922—23-ik tanévben olyan éptestü növendékek vétetnek fel, kik 14-ik 
életévüket már betöltötték, de 18 évesnél még nem idősebbek és a pol
gári iskola, felsőleányiskóla, gimnázium vagy reáliskola négy osztályát si
kerrel elvégezték. Vidéki tanulók internátusbán laknak és köztartásban 
étkeznek. Jó magaviseletii és szorgalmas tanulók köztartási kedvezmény
ben részesülnek.

Fizetendő dijak egész évre:
1. Beiratási dij 30 K.
2. Tandíj evangélikusnak 250 K, reformátusnak 300 K, r. katholikus- 

nak 400 K.
3. Köztartási dij evangélikusnak 7000 K, reformátusnak 7400 K, róm. 

katholikusnak 7800 K.
4. Butorhasználati dij 120 K.
5. Gyóg.yszerdij 80 K.
Ezenkívül minden növendék tartozik hozni 4 kg. szappant és 1 

mázsa búzát, vagy annak megváltási árát.
A fölsorolt dijakért a növendékek teljes ellátást élveznek mosással 

együtt. Megjegyzendő, hogy a dijak csak a mostani viszonyok közt érvé
nyesek. Változások esetén a dijak esetleg módosíttatnak.

A tanitónőképzőbe való felvételért folyamodni kell. A fölvételi kér
vény Mélt. Dr. Raffay Sándor bányakerületi ev. püspök úrhoz intézendő, 
de a tanitónőképző igazgatóságához nyújtandó be. A kérvényben föl kell 
említeni, hogy a folyamodó az internátusba való fölvételét is kérvényezi-e. 
A kérvény mellékletei:

1. Születési anyakönyvi kivonat; 2. újkeletű hatósági orvosi bizo
nyítvány arról, hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas; 3. eddigi ta
nulmányait igazoló iskolai bizonyítvány, vagy legutolsó félévi értesítő; 4. 
községi hatósági bizonyítvány a családfő lakásáról és polgári állásáról
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vagy ha a kérvényező kedvezményért folyamodik, a szülők vagyoni álla
potáról is; 5. hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó a jelen iskolai 
évben nem volt rendes növendéke valamelyik iskolának.

A fölvételi kérvényeket 1922. aug. 1-ig kell benyújtani az intézet 
igazgatójához.

2'5C K-és válaszbélyeg beküldése esetén mindennemű felvilágosí
tással szolgál az intézet igazgatója.

A felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg minden növendék számot 
kap, mellyel a z  összes felszerelési tárgyak megjelölendők, ez a ruha- és 
fehérneműbe m ég otthon bevarrandó.

Minden növendék a következő tárgyakat tartozik magával hozni: 1 
matrac, (ágy nagysága 2  m. h., 1 m. széles), 1 lehetőleg szürke szinü 
pokróc ágytakaró gyanánt, 2 vánkos, 3 alsó lepedő, 1 paplan (dunyhá), 
3 paplanlepedő, 6  vánkoshéj, 6  ing, 1 fürdóruha, 3 téli és 3 nyári bu- 
gyogó, 3 téli és 3 nyári szoknya. 3 hálókabát, 6  pár harisnya, 3 színes 
kötény, 12 zsekkendő, 2 fejkendő, 4 törölköző, 3 szalvéta, 1 téli és 1 ta
vaszi felöltő, 1 nagy téli kendő. Egyöntetű kalapviseletről az intézet gon
doskodik, bejáróknak és bentlakóknak egyaránt. Átvétele kötelező. 2  pár 
cipő, 1 pár téli keztyti, 1 mosdó tál, 1 szappantartó, 2 pohár, 1 kávés 
csésze csészealjjal, 1 abrosz. 1 mély és 1 lapos tányér, 3 mosdótáltörlő, 
3 pohártörlő, 1 pár evőeszközt, sűrű-, bontófésü és hajkefe, ruha és cipő- 
kefe, szappan, fogpor. Vépül ugyancsak névvel és számmal ellátott zsák 
a szennyes ruhanemű céljára. Felsőruhákat tetszés szerint hozhatnak, de 
mindenesetre legyen mindenkinek egy egyszerű sötétkék és egy fehér 
nyári ruha, melyek az internátusi minta szerint készültek.

A felsorolt és szám okkal az említett m ódon megjelölt felszere
lési tárgyakról (ruha és fehérnemiiek) jegyzék készítendő, melyet két pél
dányban minden növendék m ár a beiratáskor m agáva l tartozik hozn i,

Zsebórán kiviil semmiféle ékszert viselni és magával hozni nem 
szabad, általában tilos mindenféle fényűzés, vagy ékszerviselés. Szülőkön 
és testvéreken kívül csak azzal levelezhetnek növendékeink, akikkel a 
szülők megengedik. Ez az engedély az igazgatónak átadandó,

A tanitónőképző növendékei szeptember hó 4-én és 5-én délelőtt 
8 —12-ig és délután 2—4-ig tartoznak behatásuk végett az intézet igaz
gatói irodájában jelentkezni és ugyanakkor magukkal hozott tárgyakról 
szóló jegyzék két példányát bemutatni. Szeptember G-án tanévnyitó is
tentisztelet. Tanév kezdete szeptember 7-én.

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

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

A magánúton előkészii/ö tanulók részére az engedélyt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur adja meg. A kérvény mellékleteit föntebb 
fölsoroltuk.

A különbözeti vizsgák tárgyaira nézve az intézet igazgatója nyújt 
felvilágosítást, Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető fel.

A z  /-///, évfolyamba beiratkozó növendékek a z  ötéves tanitónőképző 
tanterve szerint végzik tanulmányaikat, mivel a 27918. Vili. a. 1922. sz. 
VKM. rendelet a tanítóképzés hatévfolyamu tantervét hatályon kívül he
lyezte s a helyett elrendelte a tanítóképzés tantervének öiévfolyamtwá 
való átdolgozását,

Az igazgatóság.
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