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Az iskolai év története.
i .

1 .  P lacskó István. +1924. év augusztus 26.-án meghalt 
Placskó István helybeli ev. lelkész, intézetünk Felügyelő
bizottságának 1907-ben történt megalakulása óta tagja, s 
képesítő vizsgálatainknak több Ízben püspökhelyettes elnöke. 
Felügyelő-bizottsági tagsága kedves kapcsolatot teremtett 
közte és intézetünk között, melynek jótékony eredményeit 
intézetünk és tanárkarunk többször tapasztalta Felügyelő
bizottságunk ülésein és azon kivül is. Jóságos lelkének 
derűje vele járt mindenütt és egyik okozója volt annak a 
szeretetnek, amellyel életében körülvettük és amellyel emlé
két szivünkbe zártuk.

2. A  tanév lefolyása. A beiratkozás szeptember 2-án 
kezdődött. Szeptember 4-én a főgimnáziummal együtt részt- 
vettünk a közös tanévnyitó istentiszteleten, melyet Mendöl 
Lajos vallástanár tartott. Az istentisztelet után az igazgató 
ismertette az ifjúsággal az intézet fegyelmi szabályait. Más
nap kezdetét vette a tanítás. A tanítást két hosszabb szünet 
szakította m eg: a karácsonyi, december 20-tól január 6-ig 
és a húsvéti április 5-től 19-ig. /v húsvéti szünetet megelőző 
4 napon az intézeti orvos rendelkezésére szüneteltetni kel
lett a tanítást és az internátusi növendékeket is hazaenged
tük, mert a városszerte elterjedt náthaláz intézetünk növen
dékei között is nagyobb arányban kezdett föllépni. A fél
évi szünet január 30-tól február 2-áig tartott. Az év
záró osztályvizsgálatokat az alsó négy osztályban junius 
8-tól 10-ig tartottuk, az utolsó tanári értekezlet a képesítő- 
vizsgálat lezárása után junius 29 én volt, ezzel fejeztük be 
a tanévet A  karácsonyi szünet kezdete és a tanév zárta 
előtt a tanári kar és az ev. növendékek úrvacsorához 
járultak.
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3. Szem élyi ügyek. Zámbory Endre volt intézeti ren
des tanárt a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur már a 
múlt tanévben nyugalomba helyezte, eredetileg csak ideig
lenesen egy évre. Ennek következtében az állás betöltése 
ismét évekig eltolódott volna. A  sérelmes intézkedés ellen 
a püspök ur fölterjesztéssel élt a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter úrhoz. Válaszul a miniszter ur Zámbory Endrét 
augusztus folyamán 61,743. IX.—1924. számú rendeletében 
véglegesen nyugalomba helyezte.

Minthogy az intézetünket évenkint meglátogató kir. fő
igazgató ur, sőt maga a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
ur is több ízben megsürgették, hogy a föntartó hatóság töltse 
be a megürült tanári állásokat, intézetünk Zámbory végle
ges nyugdíjazása után sietett eleget tenni ennek a kíván
ságnak. A  helyi bizottság 1924. október 30-án egyszerre 
két tanári állást töltött be, még pedig Zámbory Endre nyug
díjazásával megürült mennyiségtan-fizika tanszéket Simon 
Jolán oki. polg. isk. tanárnővel 1 évre helyettes tanári minő
ségben, az 1922-ben P reuss M ária lemondásával megürült 
rajz-kézimunka tanárnői állást Miklós Ida polg. iák. rajz
tanárnővel rendes tanári minőségben, aki megválasztatásáig 
a marosvásárhelyi ref. polg. leányiskolának volt rajz- és 
kézimunka tanárnője. A  két tanárválasztást a VKM  ur hóna
pokon át tartó hosszú késedelem után vette csak tudomásul. 
Simon Jolán megválasztását április végén 109.890 924. VI , 
Miklós Ida megválasztását pedig május vége felé 18.985/925. 
VI. számú rendeletével. A z  említett rendeletek utalványoz
ták a két tanárnő fiz. kiég, államsegélyét. De a miniszteri 
jóváhagyás Miklós Ida kartársnőnk részére nagy csalódást 
hozott, mert bár elismerte atanitónőképző fentartó hatóságá
nak azt a jogát, hogy a megürült állást rendes tanárnővel 
töltse be, mégis a maga részéről Miklós Ida szám ára csak 
h. tanári fiz. kiég. államsegélyt utalványozott. Ez a rendel
kezés annál inkább sérelmes Miklós Ida kartársunkra, mert 
ő még azt is méltán remélhette volna, hogy rendes tanári 
fizetésének megállapításakor tekintetbe vétetik a polg. isko
lánál eltöltött 15 évi szolgálata. A  tanév elején az uj tanár
nők megérkezéséig, azaz november 1-ig Raskó Kálmán és 
W agner Géza flgimnáziumi tanárok látták el a mennyiség



tan-fizikai tantárgyak óráit, a rajzórákat pedig Plenczner 
Ella oki. tanítónő.

Sajnálattal kell megemlítenünk, hogy egy tanszék a 
történt tanárválasztások dacára is még mindig ellátatlan. 
Nikelszky Zoltán kartársunk 1922. szeptem ber 1. óta nép
művelési titkári minőségben állami szolgálatot teljesít és 
mint ilyen intézetünknél szabadságolva van. Mig népműve
lési titkárrá való kineveztetése meg nem történik, addig 
itteni állásáról való lemondását nem kockáztathatja meg s 
igy állását nem lehet betölteni.

4. F izetési és  nyugdíjügyek. A z 1924. IV. te. és az 
ennek alapján kiadott 5600 1924. M. E. számú rendelet értel
mében, mely utóbbi a köztisztviselők aranykoronában szá
mított illetményeit állapítja meg, 1924. julius 1-étől fogva 
intézetünk tanárkarának tagjai is aranykoronában számítva 
kapják illetményeiket. Súlyos terhet rótt a fönntartóra a 
78.856/1924. VI. sz. V. K M. rendelet [329—1924], mely 
az intézeti alkalmazottak aranykoronában megállapított fize
tésének 10 %-át a fönntartóra hárította. Alig sikerült ezt 
a váratlanul fölmerült tehertöbbletet az intézet uj költségve
tésében elhelyezni, midőn megjelent a nem állami tansze
mélyzet orsz. nyugdíjintézetét megszervező 7001/1924. M. E. 
számú rendelet és ennek végrehajtási utasítása. [L. B. K. 
206. és 2 13—1924.], mely a felekezeti tanárok és tanítók 
nyugdijintézeti járulékát aranykoronában valorizálja és a 
nyugdíjra jogosító szolgálatot, valamint az erre  alapított nyug
díjigényt uj alapokra fekteti. A z  uj nyugdijszabályzat értel
mében az intézet fönntartó hatósága 8 tanári, 1 gyak. isk. 
tanítói és 2 nevelőnői állás után, akár vannak ezek betöltve, 
akár nem, tartozik nyugdijintézeti járulékot fizetni, mégpedig 
ez állásokra megállapított átlagos fizetésnek 13 %-át. A z  
aranykoronában megállapított nyugdijjárulék váratlan kiro
vása óriási megrázkódtatást jelentett tanitónőképzőnk alig 
elkészült költségvetésére. A  rendkívüli nehézséget csak azzal 
sikerült legyőzni, hogy a növendékek tandiját évközben egy 
mázsa búza értékével fölemeltük és az egyházkerület saját 
pénztárának súlyos megterhelésével sietett az intézet segít
ségére. A z uj nyugdijszabályzat máskülönben többféle előny
nyel jár az érdekelt tanárokra. Mint legfontosabb reformot 
örömmel üdvözöltük azt a változást, hogy ezentúl az intéze
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két nevelőnője is kötelező tagja a nem állami tanszemélyzet 
orsz. nyugdíjintézetének.

1925. jan. 1-je Kiss Sándor igazgatót a VI. fizetési 
osztály 2. fokozatában, dr. V eress Amália r. tanárt a IX. 
fiz. oszt. 3. fokozatában, Povázsay Edith nevelőnőt a XI. 
fiz. osztály 2. és Sass Mária nevelőnőt a XI. fiz. osztály 3. 
fokozatában találta. Ugyanekkor Levius Ernő a VI. fiz. oszt.
1.. v. Szomjas Frigyes, Tömörkényi Dezső tanárok, valamint 
Remenyik László gyak. isk. tanító a VIII. fiz. oszt. 1. foko
zatába léptek. Már föntebb említettem, hogy Miklós Ida 
és Simon Jolán részére a folyó tanévben a V. K. M. ur 
h. tanári fizetést utalványozott. Remenyik László gyak. isk. 
tanító Ilona leánya után a V. K. M. ur 18,197/1925. VI. sz. 
rendeletével családi pótlékot utalványoz.

A  tanárok lakáspénzét az intézet minden negyedévben 
az állami tanárokra nézve érvényes lakáspénz rendeletek 
alapján folyósitotta.

5. E gészségi állapot. Noha e tanév folyamán az apró 
betegségi esetek feltűnően kevesebb számban fordultak 
elő. mint az elmúlt években, súlyosabb megbetegedések 
mégis többször okoztak fönnakadást. így Kiss Sándor igazgató 
1924. okt. 16—25. klinikai kezelés végett Budapesten tar
tózkodott. Dr. Veress Amália tanárnő a karácsonyi szünet 
után csak két hét múlva jöhetett vissza Kolozsvárról idő
közben szerzett betegsége miatt.

A növendékek közül Balassa Gizella IV. éves növen
dék február folyamán mulasztott félhónapot. Abdul Aranka 
V. éves küntlakó növendék pedig influenzás tüdőgyulladást 
kapott május elején. Minthogy nem volt aki lakásán gondját 
viselje, beszállítottuk az internátusba, honnan kétheti gondos 
ápolás után, midőn állapota jobbra fordult, május 20-án édes
apja hazavitte. A  sokáig elhúzódó lábbadozás miatt már az 
V. évesek osztályvizsgálatára nem jelentkezhetett. Meg kell 
említeni, a több esetben előfordult, de mindenkor könnyű 
lefolyású náthalázat április elején, ami a húsvéti szünet meg
oldására vezetett.

Az elsorolt megbetegedések dacára ismételten hang
súlyoznom kell, hogy a növendékek egészségi állapota álta
lában a tanév folyamán kielégítő volt. Könnyebb betegségek 
miatt történt mulasztások föltűnően kevés esetben fordultak
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elő. A növendékek egészségi állapota, testi ereje és üdesége 
a tanév végén is olyan volt, hogy szinte alig látszott rajtuk 
az ilyenkor megszokott fáradtság, vagy elcsigázás. Követ
kezménye ez az erősen megjavult internátusi élelmezésnek 
és az ötéves tantervvel járó kevesebb óraszámnak.

6. Bentlakás és  közétkező. A z internátusnak ezidén 
29 növendéke volt, több mint kétszerese a tavalyinak. Ez 
a létszám egészen megtöltötte az intézet dísztermét, melyet 
az idén is hálóteremnek használtunk. A  hálóterem fűtése 
és kényelme minden jogosult igényt kielégített. A köztartá
sunkban az élelem mennyisége és minősége, a más intéze
tekéhez képest feltünősen alacsonyan megállapított köztar
tási dijak ellenére, teljesen kielégítő volt. A z intézet háztar
tását az idén is Láng Irén gazdasági tanárnő vezette, akinek 
lelkiismeretessége és szaktudása sokban hozzájárult ahhoz, 
hogy köztartásunk az alacsonyra szabott dijak mellett is jól 
el tudta látni a bentlakó növendékeket.

7. A z  intézet elhelyezése és  gazdasága. Az intézet 
tartozékaival együtt a régi Thessedik-féle épületben volt 
elhelyezve, kivéve a Piliszky-féle iskolatelkén bérelt öszvér
istállót. A z  intézeti épület helyiségei korántsem nyújtanak 
kényelmes elhelyezkedést egy internátussal egybekötött mo
dern tanitónőképzőnek. Ha nem is a helyiségek térfogatában, 
de számában nagy hiányt érzünk. A  jövő tanévben az inter- 
nátusi növendékek létszáma is előreláthatólag emelkedni fog, 
az V. évfolyam megnyitása már az idén is külön helyiséget 
követelt volna, igy a helyiségek elégtelen száma mellett az 
intézet alkalmas elhelyezése nem csekély gondot okoz.

A  községtől ingyen átengedett Mangol-zugi szántót, 
amely egyszersmind a gazdasági szakoktatás gyakorlóterü
lete is, egész terjedelmében konyhakertileg műveltük. A  
terület megművelésére Legyes Józseffel kötöttünk feíesbér- 
leti szerződést, aki mindenben a gazdasági szaktanárnő 
utasításai szerint tartozik a munkát végezni. A  tanitónőképző 
növendékei úgyszólván napról-napra résztvesznek a ker
tészeti munkában s ebben nagy kényelmükre szolgál a 
gyakorlóterület közelsége.

Gazdasági és háztartási szakoktatásunk sikerét évről- 
évre jelentékenyen fokozza a földmiveiési miniszter ur tekin



télyes államsegélyek nyújtásával. Ezidén 1,000.000 K állam
segélyt kaptunk a F. M. jóakaratából tölszerelési célokra.

8. Tanítás és nevelés. A  folyó tanévi tanításban még 
éreztette hatását a hatéves és ötéves tantervek egyezteté
sével járó átmeneti helyzet. Nehézséget okozott kiegészíteni 
azon hézagokat, amiket a múlt esztendők tanárhiányai okoz
tak. A tanítás különben az uj tanterv előírásaihoz alkalmaz
kodott. A  nehézségek eloszlatására a tanári értekezlet gya
korta foglalkozott módszeres kérdések tárgyalásával, A 
módszeres tanácskozások kiterjedtek a vallástanitási tan
tervre, a tanitási tervezetek elkészítésének módjára, a gya
korlati tanítások bírálatára, a gyakorló iskola fegyelmére, 
a tenniszjáték és a virágápolás nevelőhatására, stb stb.

A  tanítás eredm ényességét nagyban előmozdította, hogy 
a tanárok az év elején elkészített tanmenet szerint tanítottak 
és a szaktanárok haladását a tanmenetek és az osztály- 
naplók egyeztetésével készült igazgatói jelentések alapján 
maga a tanári kar ellenőrizte a rendes havi konferenciákon. 
Sarudy Ottó kir. főigazgató ur tanácsára használatba vettük 
az Előmeneteli Naplót, amelybe havonkint bejegyzik a szak
tanárok minden növendék haladási eredményét a különböző 
szaktárgyakból, Ugyancsak a főigazgató ur javaslatára ez
úttal már a második évben használjuk a dolgozatíráshoz a 
vonalozatlan füzeteket, mert a dolgozatiratásnak ez a módja 
a növendékek szépírásának, rendszeretetének és esztétikai 
érzékének fejlesztésére nagyon alkalmasnak bizonyult.

A  növendékek vallásos és hazafias nevelését szolgálta 
minden tanitási óra, de azonkívül is megragadtunk minden 
alkalmat, ami a két legfontosabb nevelési feladat szolgála
tába állítható. A  tanítás kezdete előtt minden reggel kö
nyörgést tartottunk, amelyen résztvettek az intézet protes
táns növendékei a nevelőnők és egy tanár felügyelete 
mellett. A  könyörgést bevezető és bezáró éneket minden 
nap más növendék kisérte harmoniumon. A z internátus 
növendékei naponként este is könyörgést tartottak lefekvés 
előtt. Vasárnaponkint az intézet növendékei templomba 
mentek tanári felügyelet mellett, kivéve a leghidegebb téli 
hónapokat, amikor vasárnaponkint is rendes könyörgéseket 
tartottunk. Azonban az adventi és böjti istentiszteleteken, 
valamint a tél folyamán tartott vallásos estélyeken és biblia
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órákon az intézet növendékei mindenkor megjelentek. Sőt 
ezen áhitatos alkalmak legkitarlóbb látogatói voltak. Az emlí
tett hétköznapi istentiszteleteken növendékeink gyakran sze
repeltek Levius Ernő zenetanár által vezetett és előkészí
tett énekszámokkal. Városunkban nem is igen történhetik 
vallásos ünnepély a tanítóképző ifjúságának és zenetaná
rainak tevékeny részvétele nélkül, Növendékeink vallásos 
szellemének jellemzésére érdem esnek tartom kiemelni, hogy 
az említett vallásos összejövetelek látogatását növendékeink 
nem kényszerből cselekszik, hanem önkéntes buzgóságból.

A  tanári kar nevelőmunkáját hathatósan támogatták 
azok a szivnemesitő és hazafias ünnepélyek, amelyeket a 
tanév folyamán az int'zet növendékei rendeztek. így októ
ber 6-án és március 15 én az Ifjúsági Önképzőkör hazafias 
házi ünnepélyt tartott és volt három olyan nagyobbszabásu 
iskolai ünnepélyünk, amelyet a tanitónöképző ifjúsága a fő
gimnáziummal közösen rendezett, ezzel is kifejezve a két 
intézet nemesen ápolt testvéri viszonyát. Október 19-én 
tornaünnepélyt rendeztünk a nyári színkörben, október 31-én 
reformáció emlékünnepélyt és február 18-án Jókai-ünne- 
pélyt. A z  ünnepélyek műsorán a tanitónöképző ifjúsága és 
zenetanárai szavalatokkal, énekszám okkal és zeneszámok
kal működtek közre. Március 29-én a tanitónöképző önállóan 
rendezett egy hálaünnepélyt az intézet jóltevőinek emlékére.

A  nevelés tényezői között kell fölemlítenem a február 
8-án megalakult Ifjúsági Sportkör munkásságát is. A  Sport
kör ifjúsága az alakuló közgyűlésen azon mély hálaérzés 
következtében, amelyet ifjúságunk érez a tanitónöképző nagy
lelkű jóltevője iránt, spontán lelkesedéssel gróf Bolza Gézát 
választotta meg az Ifjúsági Sportkör védnökévé. A tanári 
kar v. Szomjas Frigyes tanárt választotta meg a Sportkör 
tanárelnökének, aki azonnal tevékenyen hozzálátott, hogy 
a Sportkör szám ára tenniszpályát és tenniszfölszerelést léte
sítsen. A föntebb említett ünnepélyek egy részének jöve
delme, valamint az Ifjúsági Sportkör tagdíjbevétele szolgál
tak fedezetül a tenniszpálya megépítéséhez és fölszerelésé
hez. Erre a célra áldozta v. Szomjas Frigyes azt a tiszte
letdijat is, amely őt, mint a Sportkör vezetőtanárát a tag
díjbevételekből megilleti. Sőt az építéshez szükséges agyag- 
és homokfuvarozást v. Szomjas Frigyes saját fogatával
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ingyen teljesítette. A  teniszpályát a növendékek április 
24-én kezdték használni és hamarosan kitűnt, hogy a tenisz
játék az ifjúság nevelésének egyik derekas tényezője. 
Ugyanezen cél szolgálatában áll az intézeti kert művelése 
is. Mióta a tanitónőképző különvált a főgimnáziumtól, a 
tanitónőképző épületéhez tartozó parkterület kellő ápolás és 
gondozás hijján teljesen elvadult és a keresztül-kasul szá
guldozó játékos gyerekek áldozatává lett. Az idei év tava
szán az intézet a parkot rendbehozatta, a park területéből 
kihasított teniszpályát orgonasövénnyel körülültettük, a séta- 
utakat kiegyengettük, az egész park területét fölásattuk és 
az alkalmas területeket bevetettük fűmaggal. A  pázsitfelü
let közepén létesített virágágyakat és általában az egész 
park rendjét és tisztaságát maguk a növendékek ápolták 
L á n g  Irén gazdasági tanárnő vezetése mellett. Mig 
a tenniszjáték mint a testedző sport egyik neme, a testi 
egészség és az erkölcsi fegyelm ezés szolgálatában áll, 
addig a virágápolás az esztétikai ízlés is a női gondosság 
nevelésének eszközlője. Láng Irén gazdasági tanárnő fárad
hatatlan munkássága kiterjed arra is, hogy az intézeti épü
let nagynevű alapítójának Thessedik Sámuelnek a sírját a 
tanitónőképző növendékeivel rendbehozatta, virágokkal be
ültette és állandóan gondoztatja. Ez a munkakör is figye
lemreméltó a nevelés szempontjából, mint a hála és kegye
let érzésének fejlesztője.

Állandó éberséget és szigorúan keresztülvitt követke
zetességet igényel a növendékek hozzászoktatása a rend 
és tisztaság föntartásához. Intézetünk ódon épülete úgy is 
vajmi kevés gyönyörködtetőt nyújt a szemnek. Legalább a 
tisztaság és rend szigorú föntartásával akarjuk a hiányt 
kiegészíteni és ez majdnem kizárólag a növendékek között 
meghonosított közszellemen múlik B ecses eredménye a 
nevelésnek, ha megtanulják a növendékek hogyan teszi az 
egyszerűt és kezdetlegeset értékessé az, amivel a lélek 
kultúrája kiegészítheti.

A tanári kar gondos fegyelmező és nevelőmunkája 
nem marad hatástalan. Növendékeink közszelleme semmi
féle tekintetben nem hagy hátra kívánni valót. A tanári kar 
munkájának eredményességéről elismeréssel nyilatkozott 
Sarudy Ottó kir. főigazgató ur is. aki szeptember 23—27-
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tartózkodott intézetünkben s ezen idő alatt meglátogatta az 
összes tanárok óráit s tapasztalatait értekezleten közölte a 
tanári karral, elismeréssel említvén a tanárok munkásságá
nak szép sikerét. A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Ur 
108 761/924 VI. számú rendeletében maga is elismeréssel nyi
latkozik az intézet működéséről a következő szavakkal: „A 
hozzám érkezett jelentésből és a tanári értekezlet jegyzőköny
véből megnyugvással vettem tudomásul, hogy a tanártestület 
buzgón igyekszik a gondjaira bízott ifjúságot nevelni és oktatni. 
A z intézetben tapasztalt példás rendért készséggel nyilvánítom 
elismerésemet az intézet igazgatójának és tanári testületének.“

9. Gyakorlati kiképzés a Tanterv utasítása szerint 
ment végbe. A IV. évesek a csekély létszám miatt heten- 
kint csak egy napon hospitáltak felváltva, az V. évesek 
pedig minden második nap. Hetenkint egyszer két IV. éves 
növendék tartott a gyakorlóban félórás tanítást. Heti 1 órá
ban történt a tanítások előkészítése és bírálata Az V. éves 
növendékek heti 3 órában 6 félórás tanítást tartottak, az 
előkészítés és bírálat heti 3 órában történt A IV. évesek 
gyakorlaii tanításai felölelték az I és II. elemi osztály tan
tárgyait, az V. éveseké pedig kiterjedt a hatosztályos elemi 
iskola összes tantárgyaira A gyakorlati tanítások előkészí
tésében és bírálatában a gyakorlóiskola tanítója mellett minden
kor résztvett az illető szaktanár. A  nehezebb módszerü tárgyak 
köréből, mint a mennyiségtan és a fö drajz, az illető sza k 
tanár többizben mintatanitást is mutatott be. A felsőbb o sz 
tályú növendékek résztvettek a gyakorlóiskola március 
15 iki ünnepélyének előkészítésében és az ünnepély műso
rában is szerepeltek.

10. Vizsgálatok. / \  tanév közepén január 7-én, Kiss 
Hajnalka tett felvételi vizsgálatot az első évfolyam összes 
tárgyainak addig elvégzett anyagából; s mindjárt utána püs
pöki engedéllyel beiratkozott az I. osztályba A fölvételi vizs 
gálát érdemjegyei az első félévi értesítőbe kerültek.

Nagy bizonytalanságot okozott a tanév vége felé az a 
körülmény, hogy mindvégig tájékozatlanok voltunk, milyen 
vizsgálatokkal fogjuk lezárni a tanévet. Az V. éves növen
dékek sem a karácsonyi, sem a húsvéti vakációt nem hasz
nálhatták ki eléggé. Nem tudták, milyen tárgyakból kell készülni 
a képesítő-vizsgálatokhoz. Term észetesen egyik-másik tárgy-
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ban a tanitás módja is alkalmazkodott volna a vizsgálat 
igényeihez, ha idejében tudtuk volna, hogy milyen szabály
zat szerint kell azt lefolytatni. Május 22-én végre m egérke
zett az uj Képesitővizsgálati Szabályzat, egy héttel az V. 
évesek osztályvizsgálata előtt. Szerencsére  olyan üdvös 
reformokat és lényeges könnyítéseket hozott piagával, hogy 
könnyű volt hozzá alkalmazkodni legalább a vizsgarend 
elkészítésében, még a rendelkezésre álló idő rövidsége 
mellett is. Május 30-án az V. évfolyam tett osztályvizsgála- 
tot, összesen 9 növendék, mert Abdul A ranka küntlakó 
növendék kevéssel azelőtt betegen hazautazott szüleihez. 
Az V, évesek valamennyien általános jeles eredménnyel 
vizsgáztak. Junius 8-án egész nap tartott az I. évfolyam 
vizsgálata. Vizsgázott összesen 16 növendék. A  vizsgálat 
eredm énye: 3 jeles, 9 jó, 4 elégséges. Junius 9-én délelőtt 
volt a Ií. évfolyam osztályvizsgaiata. Vizsgázott összesen 8 
növendék, még pedig 3 jeles, 4 jó, 1 növendék 1 tárgyból 
elégtelen eredménnyel. Junius 10-én délelőtt volt a III. év
folyam osztáíy vizsgálata. Vizsgázott 4 növendék, ezek közül
3 jó, 1 növendék 1 tárgyból elégtelen eredménnyel. Junius 
10-én délelőtt 11 órától vizsgázott a IV. osztály, összesen
4 növendék, közülük 1 jeles, 3 jó eredménnyel. Ugyan
ezen napon délután magánvizsgálatot tett Fejes Eszter IV. 
éves növendék. A z V. évfolyam írásbeli befejező képesítő- 
vizsgálata junius 3 —5-án volt a neveléstanból, magyarból 
és mennyiségtanból. A  szóbeli befejező képesítő-vizsgálat 
pedig junius 23-án és 24 én. A  képesítő vizsgálat püspök
helyettes egyházi elnöke Kelló Gusztáv helybeli lelkész 
volt, miniszteri biztosa pedig dr. Szlávik Mátyás ny. ev. 
theol. igazgató. Az egyházkerület képviseletében a püspök 
ur Brachna Gábor és Brózik Károly helybeli ev. tanítókat 
küldötte ki. A z uj Képesítő-vizsgálati Szabályzat értelmé
ben a növendékek csak 8 tárgyból tartoznak tanitóképesitő- 
vizsgálatot tenni, még pedig: 1. hit- és erkölcstanból, 2. neve 
veléstudományból, 3. m agyar nyelv és irodalomból, 4. a 
magyar nemzet történelméből, 5. alkotmánytanból, 6. Magyar- 
ország földrajzából, 7. mennyiségtanból (csak Írásbelit], 8 
tanítási gyakorlatból. A képesitő-vizsgálat eredménye: szín
jeles osztályzatot kaptak: Baukó Mária, Biró Terézia és 
Privier M argit; általános jeles osztályzatot: Bencze Rózsa,
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Kis Mária és M észáros Zsófia; általános jó osztályzatot 
Csengey Izabella, Vitális Ilona; általános elégséges osztály
zatot; Némann Valéria Junius 24-én délután Benyó János 
tótkomlósi és Darók József kiscsákói ev. tanító tettek kántor- 
képesilő vizsgálatot, mindkettő sikerrel.

11. Ifjúsági egyesületek. Az Ifjúsági Önképzőkör 
tanárelnöke; v. Szomjas Frigyes, ifjúsági elnöke Bencze 
R ózsa V. éves növ., jegyzője Biró Teréz V. éves növ 
Alakuló és záró gyűlésén kívül tartott 4 előadó gyűlést és 
3 nyilvános ünnepélyt. A múlt évről áthozott vagyona 12.955 
K volt, az idei bevétel összesen 7,682.350 K, kiadás a 
tanév folyamán 1,735.700 K, m aradvány a jövő tanévre
5.959.498 K. Ebből az összegből a Sportkörnek kölcsön
adva 5,959.605 K azzal, hogy a Testnevelési Tanács által 
kiutalandó segélyből majd a Sportkör visszafizeti. Az On- 
képzőköri könyvtár állománya 376 kötet, ebből idei gyara
podás 22 kötet. Az Önképzőkör tulajdonát képezi egy 
ping-pong fölszerelés, egy dominó és egy sakk-készlet. Az 
Önképzőkör a következő lapokat járatta: Szózat, M agyar 
Asszony, Az Erő, Gyermekhirlap, M agyar Lányok, V asá r
napi Könyv, Ifjúsági Testnevelés, Napkelet. O lvasásra kap
ták a tanári könyvtárból a Néptanítók Lapja, Hivatalos Köz
löny, Harangszó, Evangélikusok Lapja, Hegyen épített váró?-, 
Józanság c. lapokat,

Ifjúsági Sportkör. Védnök: Gróf Bolza Géza, tanár
elnök v. Szomjas Frigyes, ifj. elnök Privler Margit, titkár 
Vitális Ilona, szertáros Baukó Mária. Bevétel a tanév folya
mán 1,260.000 K, kiadás 7,219.498 K, a különbözet
5.959.498 K, mely összeggel az Ifjúsági Sportkör az Ifjúsági 
Önképzőkörnek tartozik. A Sportkör fölszerelése: t e n i s z 
pálya külső hálókkal és középhálóval, 5 drb. rakett és 12 
drb. tenniszlapda.

Ifjúsági Segélyegylet. Tanárelnöke Levius Ernő. Á tho
zott vagyon a múlt évről 43.696 K. Idei bevétel 257.092 
K. Átvitel a jövő tanévre 300.788 K. Kiadás nem volt.

Ifjúsági Cyámegylet. Tanárelnöke Levius Ernő. Ö sszes 
bevétel 50.000 K, amely összeg az Egyetemes Gyáminté
zetnek adatott át.

12. Szertárak. Tanári könyvtár. A szertárak állo
mánya a folyó tanév folyamán nem változott. A  F. M. által
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juttatott 1,000.000 K. fölszerelési államsegély fölhasználása 
háztartási és gazdasági szakoktatási eszközökre a nagy 
szünidőre marad. A tanári könyvtárállom ánya a múlt tanév 
végén 2773 kötet volt; gyarapodás a tanév folyamán 32 
kötet, ebből 16 vétel, 16 ajándék. Állomány a tanév végén 
2805 kötet.

13. Kedvezmények, adományok, ösztöndijak. A
szarvasi ev. egyházközség 3 ingyenhely-alapitványának ez- 
idei fedezete 3720 kg. búza, 300 drb. tojás és 9 kg szap
pan volt. Ennek terhére a folyó tanévben ki lehetett osztani 
9 egyharmados kedvezményt, mih-ez hozzászámítva a múlt 
tanévben ki nem adott 3 egyharmados kedvezményt, össze
sen 12 egyharmados kedvezmény volt kiosztható. Előre nem 
látható eshetőségekre számítva, az intézet Felügyelő-bizott
sága csak 11 kedvezményt osztott ki a növendékek között 
s igya ki nem adott 1 kedvezmény a jövő tanévi 9-hez fog 
hozzászámittatni. Kedvezményben részesültek a folyó tan
évben: Csengey Izabella, M észáros Zsófia és Némann 
Valéria V.. Csengey Lenke IV., Petricz Gyöngyi III., Kriek 
Ida és R ipszám  Olga II., Boldis Kató, Kiss Jolán, Ripszám 
Adél és Supkégel Mária 1. évi növendékek-

A tanév folyamán a V. K. M. ur 100.000 K fölszere
lési államsegélyt juttatott 38.221 1924 számú rendeletével. 
A  F. M. ur pedig 1,000.000 K fölszerelési á'lamsegélyt 
utalványozott 79.828/1924. IX. számú rendeletével. Ezen
kívül a következő jótékony adományokról kell megemlé
keznünk.

1. Gróf Bolza Géza november 4-én 8 doboz csokolá
dét küldött az internátus számára.

2. Gróf Bolza Géza február 18-án 8 drb. tortát küldött az 
mternátusnak és 500.000 K-t juttatott a Sportkörnek.

3. Gróf Bolza Géza március 30-án 2 métermázsa búzát 
küldött az intézetnek.

4. Gróf Bolza Géza május 9-én 500.000 K-t ad az 
Ifjúsági Sportkörnek.

5. Gróf Bolza Géza május 9-én 500.000 K-t ad a leg
jelesebb V. oszt. növ. jutalmazására.

6. Gróf Bolza Géza junius 3-án 500.000 K-át egy másik 
V. éves jeles növendék jutalmazására.

7. Szarvas község 36 drb. facsemetét és 3000 drb.
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orgonacsemetét adományozott az intézeti park megújítására
8. A Magyar Nemzeti Szövetség 7 drb irredenta tar

talmú könyvet ajándékozott, amelyek közül kettőt a tanári 
könyvtár, négyet az ifjúsági könyvtár, egyet a gyak. iskola 
könyvtára vett át. (6 9 —1925).

9. Királyi József Főherceg Szanatórium Egyesület 
küldte Dudits Andor: Eskü a vérmezőn c. képet.

10. Özv. Terényi Györgyné néhai Terényi György volt 
igazgató életnagyságu képét ajándékozta.

11. Dr. Takács Gusztáv 150.000 K-t adományozott 
ösztöndíjra.

12. Dr. Tóth Pál 4 drb. 10 K-ás aranyat ad_>tt ösztön
díjra a négy alsó osztály egy-egy jeles növendékének.

13. A Szarvasi Hitelbank 100.000 K t adott az intézet 
internálusának.

A  jótékony adakozók sorában meg kell említenünk 
Szarvas községet, mint amely a folyó tanévben is 25 méter
mázsa búzát, 10 métermázsa árpát és 30 métermázsa csö
ves tengerit adományozott az intézetnek, azonkívül ingyen- 
használatra átengedte az agyag-gödör és a Kőröspart között 
elterülő 3000 négyszögöl területű községi ingatlant intézeti 
konyhakert és gazdasági gyakorlóterület céljára. Az összes 
jótékony adakozók, közöttük névszerint kiemelve grófBolza 
Géza urat és Szarvas községet, különösen nagyarányú jóté
konyságukért, ezúton is fogadják az intézet há'ás köszönetét.

Minthogy az intézet régi alapítványai a pénz romlása 
folytán számbavehetetlen csekély összegekké apadtak, a 
szorgalmas tanulók jutalm azására csak azokat az összege
ket lehetett fordítani, amelyeket jótékony adakozók erre a 
célra adományoztak. Ezen forrásból a Felügyelő-bizottság 
határozata folytán a következők részesültek jutalomban
1. Gróf Bolza Géza 500.000 K ás jutalomdiját kapta Baukó 
Mária V. éves növendék. 2. Gróf Bolza Géza 500.0U0 K-ás 
jutalomdiját [a gróf ur kifejezett óhajára) kapta Privler Margit 
V. éves növendék. 3. Dr. Takács Gusztáv 150.000 K-ás 
julalomdiját kapta Biró Teréz V. éves növendék. 4 Dr. Tóth 
Pál 4 drb. 10 koronás arany jutalmát kapták: H tsztják 
Katalin I. éves. 5. Bartos Irén II. éves. 6. Petricz Gyöngy
III. éves. 7.Rohoska Emilia IV. éves növendék. 8. A Szarvasi 
Kér. Nőegylet 40.000 K-ás jutalomdiját kapta Színak



Lenke I. éves növendék. 9. M észáros Zsófia V. éves növen
dék pedig részben a gyak. iskolában teljesített szépsikerii 
kézimunka tanításáért az intézet pénztárából kapott 500.000 
koronát.
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II.

Az intézet állapota a tanév végén.
1. A z intézet egyházi hatóságai.

A tanitónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület. Közvetlen felettes hatósága az egyházkerület 
elnöksége: Dr. Raffay Sándor püspök és dr. Zsigmondy 
Jenő egyházkerületi felügyelő. A tani ónőképző kormányzó- 
testülete az egyházkerületi közgyűlés által választott Fel
ügyelő-bizottság. A Felügyelő bizottság elnöksége: dr. Szi- 
ráczky János ügyvéd (Szarvas] és Bartos Pál ev. lelkész 
(Szarvas], Tagjai: a) helybeliek: dr. Haviár Gyula világi 
alelnök, Kiss Sándor igazgató, Levius Ernő és Tömörkényi 
Dezső tanárkari kiküldöttek, Remenyik László pénztáros, 
Kelló Gusztáv, Szelényi János, Piliszky János, Komár 
György, Sárkány Imre, Tepüczky János, dr. Tóth Pál. b) 
vidékiek: Kovács Andor esperes (Orosháza], Saguly János 
esperes [Pitvaros], dr. Szeberényi Lajos esperes [Békés
csaba], dr. Hittrich Ödön [Ev. főgimnázium Budapest], Ko- 
vácsik István [Kondoros], dr. Mágócsy Dietz Sándor (Buda
pest V ili, Illés utca 25.) Mikolik Kálmán [Ev. polg. leány
iskola Budapest, Deák-tér], dr. Scholcz Oszkár [Szentkirályi 
ucca Budapest], dr. Szigethy Lajos (Ev tőgimnázium Budapest).

2. A z intézet tanári kara.

1. Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 16 év. Tanította 
a lélektant a III. osztályban heti 3, a neveléstant a IV. ősz 
tályban heti 3, a földrajzot a IV. osztályban heti 1, az al
kotmánytant és az egészségtant az V. osztályban heti 2—2 
órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. Francia nyelv heti 2 óra 
Beszámítható óraszáma heti 11 óra. Internátusi felügyelő, 
Bazdaságvezető, gondnok, történeti és lélektani szertár őre.
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2. Le’vius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 27 év. Az I. 
osztály főnöke. Tanította a vallást az II—III. osztályban heti 
2 —2, történetet a III. és IV. osztályban heti 2 —2, éneket 
és zenét az I. osztályban heti 3, a III. és IV. osztályban heti
2 — 2, a karéneket az I—V. osztályban heti 1 órában. Gya
korlati kiképzés 2 óra. Heti óraszáma 18. Zeneszertáros, 
Ifjúsági Gyámegyleli és Ifjúsági Segélyegyleti elnök.

3. Miklós Ida. r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 1 
év, másutt 15 év, összesen 16 év. A III. osztály főnöke. 
Tanította a rajzot az I V. osztályban (III—IV. összevonva] 
heti 2 —2 órában, a szépírást az I osztályban heti 1, női 
kézimunkát az I —II. osztályban heti 2 —2, a III—IV. osz
tályban összevontan heti 1, a tornát az I —II. osztályban és 
a III—V. osztályban összevontan Heti 2 —2 órában Gyakor
lati kiképzés 2 óra. Ö sszes óraszám a 18. Rajz és női kézi
munkaszertár őre.

4. Simon Jolán h. tanár. Tanította a földrajzot a III. osz
tályban heti 2, a mennyiségtant az I —II osztályban heti
3 — 3, a III—IV. osztályban heti 2—2, a fizikát a III—IV. 
osztályban 2, illetve 3 órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. 
Összes óraszám a 19. Fizikai és mennyiségtani szertár őre.

5. Nikelszky Zoltán r. tanár. Szolgálati ideje intézetünk
nél 15 év, másutt 5 év. Ö sszesen 20 év. 1922 szeptember 
óta szabadságon.

6. V. Szomjas Frigyes r. tanár. A IV. osztály főnöke. 
Szolgálati ideje 14 év. Tanította a m agyar nyelvet az I. 
osztályban heti 4, a német nyelvet az I —V. osztályban heti 
2 —2, az éneket és zenét a II. osztályban heti 3, az V. 
osztályban heti 2 órában. Gyakorlati kiképzés 2 óra. Összes 
óraszáma 19, Önképzőköri elnök. Zenekönyvtáros.

7. Tömörkényi "Dezső r. tanár. Szolgálati ideje intézetünk
nél 15 év, másutt 3, összesen 18 év. Az V osztály főnöke. 
Tanította a neveléstant az V. osztályban heti 4 órában, a 
magyar nyelvet a II—III. osztályban heti 3 —3, a IV —V. 
osztályban heti 2 —2, a történelemét az I—II. osztályban heti 
2 —2 órában. Gyakorlati kiképzés heti 2 óra. Heti óraszáma 
18. Tanári könyvtáros, felügyelő-bizottsági jegyző és pénz
tári ellenőr.

8. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 2 év. A II. 
osztály főnöke. Tanította a testtant a II. osztályban heti 2,
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a földrajzot az I—II. osztályban heti 2—2, a természetrajzot 
és vegytant az I—III. osztályban heti 3—3, a IV. osztály
ban heti 2 órában. Gyakorlati kiképzés heti 2 óra. Heti 
óraszáma 17. A vegytani, természetrajzi és földrajzi szer
tár őre.

9. Láng Irén, a földmivelésügyi minisztérium által kine
vezett gazdasági tanárnő. Tanította a gazdaságtant és ház
tartástant az I IV. osztályban heti 2 —2 órában, a köz- 
gazdaságtant az V. osztályban heti 1 órában. Gyakorlati 
kiképzés 2 óra. Összes óraszáma 9 Vezette a háztartási 
és gazdasági gyakorlatokat. A gazdaságtani szertár őre. Az 
intézeti konyhakertészet és a háztartás vezetője

10. 9?emenyik László gyak. isk. tanító. Szolgálati ideje 
intézetünknél 12 év, másutt 7 év, összesen 19 év. A  gya
korlóiskolában tanított heti 26 órában. A gyakoi lati kiképzést 
vezette a IV. osztályban heti 2, az V osz'ályban heti 6 
órában. Agyakorlóisholai szertár őre és az intézet pénztárosa

11. Mendöl Lajos főgimnáziumi vallástanár. Mint óraadó 
tanította a vallástant a IV. és V. osztályban heti 2 —2 órában.

12. Povázsay Edith nevelőnő. Szolgálati ideje 5 év. Fűtés, 
világítás és takarítás gondnoki felügyelője Tanárkari jegyző.

13. Sass Mária nevelőnő Szolgálati ideje 3 év.
14. Hrankay "Béla méhészed szaktanár Gyulán. A  téli 

hónapokban tartott havonkint egy-egy kétórás előadást a 
méhészet köréből. Összesen egész éven át 8 órát.

15. Fetzer József r. kath. p ié b áu s .  ,A r. kát í. növendé
kek hitoktatója.

16. Halász Szabó Imre ref lelkész. A ref. növendékek 
hitoktatója.

17. Dr. Takács Gusztáv intézeti orvos. Szolgálati ideje 
16 év.

3. A z intézet rendes növendékei.

I. osztály. Osztályfő: Levíus Ernő.
1. Ablonczy Erzsébet ref. 1906 Vecses, Pest vm 

[elégséges], 2. Boldis Katalin ev. 1910 Aszód, Pest vm. 
(jc). 3. Dávid Piroska ev 1910 Dég, Veszprém vm. (elég
séges). 4. Hosztják Katalin ev. 1910 Disznóshorvát, Borsod 
vm. (jeles], 5. Katona Eszter ref 1907 Szend, Komárom 
vm. [jó] 6. Katona Margit ref. 1907 Szend, Komárom vm.
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(jó). 7. Kiss Hajnalka ev. 1907 Orosháza (jó). 8. Kiss Jolán 
ev. 1906 Fancsal, Abauj-Torna vm. (jó). 9. Kuzsma Ilona 
ev. 1908 Pilis, Pest vm. (elégséges). 10. M agyar Margit 
r. kath. 1908 Szatmárnémeti, Szatm ár vm. [elégséges). 11. 
Nagy Ilona ref. 1909 Öcsöd (jó). 12. Ripsam Adele ev.
1909 V árosszalónak, V as vm. (jó). 13. Supkegel Mária ev.
1910 Szentetornya (jó). 14. G. Szabó Ilona ev. 1909 O ros
háza (jó). 15. Színak Lenke ev. 1907 Szend, Komái om vm. 
(jeles). 16. W agner Róza ref. 1906 Mezőtúr, Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok vm. (jeles). 17. Kiska Margit r. kath. 1908 
Nagybecskerek, Torontói vm. [kimaradt).

II. osztály. Osztályfő: Dr. Veress Amália.
1. Bagoly Mártha ref. 1909 Gyulavári (jó). 2. Bartos 

Irén ev. 1909 Péteri, Pest vm. [jeles) 3 Halász Vilma ev. 
1908 Kőrösladány (jó). 4. Jánovszky Margit ev. 1908 
Szarvas [jeles], 5. Kriek Ida ref. 1909 Léva, B ars vm [jó].
6. Ratz Margit r. kath. 1907 Diósad, Szilágy vm. [elégtelen],
7. Ripszám Olga ev 1908 Tatabánya, Komárom vm. (jó)
8. Szabó Ida ref. 1909 Gyula [jeles]

III. osztály. Osztályfő: Miklós Ida.
1. Mold Ilona r. kath. 1907 Szarvas [jó). 2. Pál Zsu

zsanna unit. 1907 Erzsébetváros, Kiskiiküllő vm. (elégtelen). 
3. Petricz Gyöngyike ev. 1908 Kosztolna, Nyílra vm. (jeles)
4 Stern Rózsi izr. 1908 Bustyaháza, M ármaros vm. (jó).

IV. osztály. Osztályfő: V. Szomjas Frigyes.
1. B alassa Gizella r. kath. 1906 Gyoma (jó). 2. Csengey 

Lenke ev. 1907 Orosháza (jó). 3. Felek Etelka ev. 1905 
Csorvás [jó]. 4. Rohoska Emilia ev. 1906 Szarvas [jeles).

V. osztály. Osztályfő: Tömörkényi Dezső.
1. Baukó Mária ev. 1905 B ékéscsaba (jeles). 2. Bencze 

Rózsa ref. 1903 Vésztő (jeles). 3. Biró Terézia ref. 1904 
Gyorna [jeles]. 4. Csengey Izabella ev. 1906 Orosháza 
(jeles). 5. Kis Mária ref. 1905 Szarvas (jeles). 6. Mészáros 
Zsófia ev. 1905 Koppánymegyer, Somogy vm. [jeles], 7. 
Némann Valéria ev. 1905 Kisbánya, Hont vm. [jeles], 8. 
Privler Margit r. kath. 1906 Szarvas (jeles). 9. Vitális Ilona 
r. kath, 1906 Szarvas (jeles). 10. Abdul Erzsébet r. kath. 
1902 Endrőd (kimaradt).



4. A z intézet magántanulói.

1. Fejes Eszter ref. IV. oszt 1888 augusztus 14. Mező
túr, Szolnok vm. (magyar nyelv).

5. Gyakorlóiskola.

Beiratkozott az év elején 30 fiú, 10 leány összesen 
40 tanuló. Ev. 23 fiú, 9 leány, összesen 32 tanuló. Ref. 1 
fiú. R. kath. 5 fiú, 1 leány. Gör. kath. 1 fiú. Kimaradt 1 fiú, 
1 leány, maradt az év végén 38 tanuló. Ezek osztályonkint 
a következőkép oszlottak meg: I oszt. 6 fiú. 2 leány; II. 
oszt. 5 fiú, 1 leány; III. oszt. 6 fiú; IV. oszt. 7 fiú, 5 leány; 
V. oszt 4 fiú, 1 leány; VI. oszt 1 fiú.

A tanulókat az elmúlt tanévben is korlátolt számban 
vettük fel. A tanulók egészségi állapota jó volt, ragály vagy 
más betegség a tanítás menetét nem zavarta.

Szeptember hó 2 4 —26. a tankerületi főigazgató ur lá
togatta meg iskolánkat. Három tanítási napon volt jelen. 
Október 31-én megünnepeltük a reformáció emlékét. M ár
cius 15-én a tanító íőnövendékekkel együtt ünnepélyt tar
tottunk, hol az ünnepi beszédet M észáros Zsófia V. éves 
növendék mondta.

A tavaszi meleg napok beálltával a délutáni tanórákat 
az erdei iskolák mintájára az Erzsébet-ligetben tartottuk 
meg, hol a gyermekek a jó levegőn való játszással és rend
szeres tanulással foglalkoztak.

A  női kézimunkát M észáros Zsófia V. éves tanítónő- 
növendék tanította szép eredménnyel.

Az évzáró vizsgát junius 22 én délelőtt tartottuk meg 
nt. Kelló Gusztáv elnöklete mellett.

A  tanitónőképzés öt é v e ssé  tétele alkalmából kívánatos 
volna, ha a gyakorlóiskolánknál az állami intézetekben már 
m eglévő második tanterem és  a második gyakorlóiskolai 
tanszék is mielőbb m egszerveztetnék.
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Tájékoztató a jövő tanévre.
A szülők tájékoztatása végett közlöm, hogy a Tanterv

ben megszabott anyagon kívül növendékeink rendkívüli tár
gyakban is nyerhetnek külön oktatást. így v. Szomjas F ri
gyes tanár a jelentkező és megfelelő képességgel biró 
növendékeknek heti 2 órában ingyen oktatást nyújt a vonós 
hangszereken való játékban. Ugyancsak ha elég jelentkező 
akad, heh 2 órában angol vany francia nyelvben is nyer
hetnek oktatást növendékeink.

A z intézetbe való felvétel a következő feltételekhez 
van kötve:

A  tanitónőképzőbe vaió felvételért folyamodni kell. A  
fölvételi kérvény Mélt. dr. Raffay Sándor bányakerületi ev. 
püspök úrhoz intézendő, de a tanitónőképző igazgatóságá
hoz nyújtandó be. A  kérvényben föl kell említeni, hogy a 
folyamodó az internátusba való felvételét is kérvényezi-e. 
A  kérvény mellékletei:

1. Szül. anyakönyvi kivonat; 2 újkeletű hatósági orvosi 
bizonyítvány arról, hogy az illető a tanitónői pályára alkal
m as; 3. eddigi tanulmányait igazoló iskolai bizonyitvány, 
vagy legutolsó félévi értesitő; 4. községi hatósági bizonyít
vány a családfő lakásáról és polgári állásáról, vagy ha a 
kérvényező kedvezményért folyamodik, a szülők vagyoni 
állapota is; 5. hatósági erkölcsi bizonyitvány, ha a folya
modó a jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke 
valamely iskolának.

A  felvételről szóló értesítéssel egyidejűleg minden nö
vendék számot kap, m ellyel az ö s s z e s  felszerelési tárgyak  
m egjelölendők, ez a ruha és fehérnem űbe még otthon b evar
randó.

Minden növendék a következő tárgyakat tartozik magá-
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val hozni: szalmazsák vagy matrác [ágy nagysága 2 méter 
hosszú, 1 méter széles], 1 fehér szinü pokróc ágyteritő 
gyanánt, 1 vánkos, 3 alsó lepedő, 1 paplan, [dunyha], 2 
paplanlepedő, 3 vánkoshéj, 1 abrosz, 2 pohártörlő, 3 mosdó
törlő, 4 törülköző, 12 zsebkendő, 1 fejkendő, 1 nagy téli 
kendő, 1 téli és 1 tavaszi felöltő, 3 színes kötény, 3 téli és 
3 nyári szoknya, 3 téli és 3 nyári bugyogó, 3 hálókabát, 
6 ing, 6 pár harisnya, 1 fürdőruha, 1 pár té!i keztyü, 2 pár 
cipő, 1 mosdólál, 1 szappantartó, szappan, sűrű és bontó- 
fésű, hajkefe, fogkefe, cipő- és ruhakefe, 2 pohár, 1 kávés
csésze, 1 csészealj, 1 mély és 1 lapos tányér, kés, villa, 
nagy és kis kanál. Egyöntetű kalapviseletről az intézet gon
doskodik. Hozzávaló sötétkék szövetet [fél méter] minden 
növendék tartozik magával hozni, mert a növendékek az 
intézeti kalapot maguk készítik a női kézimunka órán. Felső
ruhát tetszése szerint hozhat mindenki, de mindenesetre cél
szerű  hozni egy sötétkék és egy fehér nyári ruhát, melyek 
az internátusi minta szerint készültek Szigorúan figyelembe 
veendő, hogy az összes ruhanemüeket és felszere esi tár
gyakat el kell látni azzal az internátusi számmal, melyet a 
növendékek a felvétel alkalmával kapnak.

A fölsorolt és számokkal megjelölt felszerelési tárgyak
ról és ruhanemilekrői minden növendék leltári jegyzéket hoz 
magával két példányban a beiratkozáskor. Zsebórán kívül 
semmifele ékszett nem szabad viselni, eszerint hozni s e m ; 
általában tilos mindenféle fényűzés. Szülőkön és testvéreken 
kívül csak azzal levelezhetnek a növendékek, akivel a 
szülők megengedik. Ez az engedély átadandó az igazga
tónak.

A tanitónőképző növendékei szeptem ber 3-án és 4-én 
délelőtt 8 —12 ig. és délután 2 —4 ig tartoznak beiratkozásuk 
végett az intézet igazgatói irodájában jelentkezni és ugyan
akkor a magukkal hozott tárgyakról szóló jegyzék két pél
dányát bemutatni. Szeptem ber 5-én tanévnyitó istentisztelet. 
Tanítás kezdete szeptem ber 7-én.

Akik a középiskola IV. osztályában valamely tárgy
ból, fel voltak mentve, e tárgyból vizsgát tartoznak tenni.

A véglegesen felvett növendék, ha az intézetet évköz
ben elhagyja, az egész évre esedékes tandíjat tartozik befizetni.
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A különbözeti vizsgák tárgyaira nézve az intézet 
igazgatója nyújt felvilágosítást. Egyes tantárgyak tanulása 
alól senki sem menthető fel.

Fizetendő dijak a következők:
Beiratási dij — — — — 1 évre 10 kg. búza
Tandíj ev. növendékeknek — 1 .. 150 „

i* ref. .. — 1 160 „
ti r. kath. „ — 1 „ 180 „
ti izr. 1 .. 300 „

a) Bejárók:
Bútor- és zongorahasználatért 1 „ 20 „
Fűtési á t a l á n y ----------- — 1 „ 220 „
b) Bentlakók:
Bútor és zongorahasználatért 1 „ 20 „
Fűtési dij — — — — 1 „ 220 „
Gyógykezési költség címén 1 „ 40 „
Köztartás cimén:
1. Havonkint — ■— — — — — 90 „
2. Egész évre 100 drb, tojás és 3 kg. szappan
Ha az intézet fönntartó hatósága úgy találná, hogy a 

köztartás a fönti dijakból nem tartható fenn, a házi köztar
tási dijat legfeljebb 10 kg, búzával felemelheti a tanév 
folyamán, nem viszamenőleg Ehhez azonban a legvégső
kényszer esetén folyamodik csupán. A  múlt tanév folyamán 
a fönti köztartási dijak megfeleltek.






