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I. 

Az intézet alapításának története. 
A háború eseményeire jellemzi az eszméknek, gondolatok

nak gyors realiz Nemcsak a fizikai tömegek, de feszült ide
geinkben a lelki folyamatok is :qtt energiával, nagyobb 
gyorsasággal peregnek le, s késztetik akaratunkat gyorsabb el
hat,iro'ásr .1. Rombi : alkotás pusztulás és fejlődés egymás 
nyomában \ú sokai szenvedeti népkultúránk romjain is az 
újraépítés nagy munkáj t vár mindnyáju ikra. 

Gról A] % mint vallás- és közoktatásügyi ni kir. 
mii isztei iiépkuliúránk m emelése érdekébén egész sereg 
eszmény megvalósítására határozta el magát, A legnagyobb re
ménységgel a magyai tanítóképzésre szegezte figyelmét, mert erős 
megj v FI magyar fanítónemzedék fogja a jövőben 
is nemzeti létünk csorbítatlan fen maradását megvédeni, biztosí
tani, ndn ii :.-,;. aztlasági versenyben a nép fiainak 
küzdelmei a kultúra cé ra vezető eszközeivel diadalra juttatni* 
Tanítóképzésünknek egysége -n nemzeti alapra való helye-

és népünk gazdasági erejének fi isa volt tehát az a két 
gondolat, mely a ma minisztérium elhatározását vezérelte, 
midőn a háború folyamán immái 4. tanítóképző-intézetnek 
felál.ítását határozta el. Szei nridoii találkozott e szándék 
dr Czettler Jenő miniszteri osztály tanácsosni 

ik. v ilanmit dr Vavrik Endre Jászberény város pol. 
mesteíének óhajával, Lik ;j szóbelilég kérelmezték a miniszté
riumot, hogy i létes űj tanítóképző-intézetet az alföldi 

. i réuybcn állítsák fel, A kérelem csak
hamar telj- ; be ment. 

Gróf Apponyi Albert miniszter 1917. év október 10-én 
158871 —VI ; ni alatt a kö\ ö rendeletet intézte a \\ 
polgármesieréhe 
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„A magyar nemzet parancsolólag kívánja, hogy népoktatási 
ügyünk akként fejleszíessék, hogy a magvar nép a népek és 

tizetek nagy versenyében sikerrel állhassa meg helyét és vallás-
erkölcsös érzületének szilárdságával, hazája és embertársai iránti 
kötelesség érzetével, valamint komoly tudásával necsak tiszteletet 
és becsülést szerezzen magának mindenütt, hanem közhasznú 
tevékenységével a nemzeti vagyonosodás és erőgyarapodás te
vékeny munkása is legyen. 

Erre a nagy feladatra elsősorban a :>: iskola készíti elő a 
nemzedéket, mely iskolának lelke: a nemesért, a szépért hevülni 
tudó és mindenek felett a kötelesség teljesítésére mindég kész, 
müveit tanító, aki olyan tanítóképző-intézet falai kőzött szerzi 
meg hivatásához szükséges készségeket és idinereteket, amely 
intézet ott állíttatott fel, ahol nemcsak a kulimáh\fettételek meg
vannak, hanem ahol nemes hagyományokban és becsületes mun
kában élö nép példája is irányt szab a tanárnak és tanítványnak 
egyaránt. 

Ettől a meggondolástól vezéreltetve Jászberényben a folyó 
évi október hó l-től kezdődő hatállyal fokozatosan kifejlesztendő 
állami tanítóképző-intézetet szervezek. 

Az í. osztályával már a napúkban megnyíló íanítóképzö-
intézet ideiglenesen az állami elemi népiskola helyiségeiben fog 
elhelyezést nyerni; végleges elhelyezéséről a háborút követő nor
mális viszonyuk helyreállása után fogok gondoskodni az intézet 
céljainak megfelelő telken emelendő épületben. 

Amidőn erről Nagyságodat értesíteni és az intézetet, mely 
a város kulturális és gazdasági fejlődésének lényeges tényezőjévé 
fog kifejlődni, jóakaratú figyelmébe ajánlóin, egyúttal annak a 
reményemnek adok kifejezést, hogy a most felállítói! tanftőképzó-
intézetet a hozzáfűződö nagy érdekek méltánylása mellett a város 
közönsége anyagi erejéhez mérten felajánlott helyi járulékkal cél
jainak elérésében támogatni fogja. 

Felhívom ennélfogva Nagyságodat, hogy a tanítóképző-inté
zet végleges elhelyezésére, továbbá az annyira fontos gazdasági 
gyakorlatok céljaira is alkalmas körülbelül 4—5 katasztrális hold 
nagyságú teleknek félajánlása hánt a város képviselőtestü 
léte elé megfelelő javaslatot leijesszen és a hozandó sza
bályszerű határozatot jogerőre cn: Ikedése után mielőbb terjessze 



- 5 -

idé fel, bemutatva a város tervrajzai, amelyen feltüntetendő lesz 
a tanftáképzö-intézel céljaira felajánlott ingatlan. 

Meg vagyok győződve, hogy Nagyságod a tanítóképző-in
tézet részére biztosítandó helyi Járulékok megajánlása erdekében 
készséggel fogja a szükséges intézkedáseket megfenni. Apponyi," 

A város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlésen hozott 
egyhangú határozata alapján a következő iratban válaszolt a mi
niszteri rendeleti--: 

„Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes {iram! 
Jászberény város közönsége Nagyméltóságadnak leiratát, 

melyben kifejezésre juttatja azon nemzeti magasztos eszmét, h 
a magyar nemzet jövő lekében népoktatási ügyünk akként 
fejlesztessék, hogy a magyar nép a nemzetek nagy versenyében 
sikerrel állhassa meg a helyéi és vaiiás-erköksös érzületének 
szilárdságával hazája és embertársai iránti kötelesség érzetével 
a nemzeti vagyonosodás és erőgyarnpodds munkása is legyen, 
mély meghatottsággal vette 

Jászberény város közönsége ily szép magasztos eszmékért 
lelkesült és áldozott a múltban, s kész örömmel hajlandó ezt 
megtenni a jelenben is. 

Éppen ezért Nagyméltóságodnak leiratában közölt azon 
elhatározást, hogy fentebi) is kifejezésre jutott indokokból, J 
bölényben folyó év október I-tői kezdődő joghatállyal fokozató 
san kifejlesztendő állami tanUóképzö-iulézetet kivan szervezni, a 
város közönsége örömmel vette tudomásul. Ugyanezért a város 
közönsége ezen kulturális intézmény létesítéséhez kész örömmel 
járul saját erejéhez merten, miért is 361. kgy 19524. kig. számú 
határozatával a városban egyik főút mentén, a Rnkóczy-út mel
lett 5 kat. hold 371 Q-öl területű ingatlant 50,000 K. becsérték
ben enged át díjmentesen a tanítóképző-intézet céljaira. Az erre 
vonatkozó határozat egy péklányát amidőn tisztelettel felterjesztem 
jelezni kívánom, hogy azt törvényhatósági jóváhagyás után fel 
fogom annak idején terjeszteni. 

Egyebekben pedig Nagyméitoságod leiratában kifejezésre 
jutott eszméktől áthatva, a város közönségének minden igyeke
zete oda íog irányulni, hogy ezen intézményt tőle telhető minden 
erkölcsi támogatásban is részesítse. 
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Fogadja Nagyméltőságod Jászberény város i -^ének 
köszönetét, melyek után vagyui 

Jászberény, 1917. november 12-én tartóit rendkívüli i 
ilésben Nagyméltóságodnak alázatos szolgái, Vavrik Endre 

polgármester, Mnhora) Zoltán jegyzi 
Jász-Nagykun-Szolnok vári nyhatósági hm 

Jászberény város ki lőtestületének fenti határozatát 1917, 
december hó 6. 33004. k^y. 1917. sz, a. jóváhagyta, de a leieknek, 
hivatalos átvétele a folyó iskolai évben m tént mi 

Megelőzőleg a Vkvm. 1917. mber 19-én keli 1413 
sz. rendelettel Pinkerl Zsigmond kiskunfélegyházai állami tam'tó-
képző-ihtézéti rendes tanárt a létesítendő jászberényi áll. tanító
képző-intézethez áthelyezte és ideiglenesen megbíz! i az igaz 
leendők végzésével, azzal az utasítással, hogy lépjen érintkezésbe 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kir, tanfel ügyelőj ével és Jász
berény város polgármesterével és velük karöltve tegye meg a/ 

5zes szükséges intézkedésekel arra nézve, hogy az intézet I. 
osztálya folyó év október hó 1-én a megfelelő létszámmal meg
nyitható és a tanítás akadálytalanul megki legyen. A ten-
delethez más intézetekhez folyamodót! 40 növendék felvételi 
névjegyzéke és okmánya ( tt. 

Megbízott igazgató a rendelkezés szerint azonnal eljárt. Az 
intézet elhelyezésére megjelölt állami elemi népiskola épül-
a vöröskereszt-kórház céljaira volt berendezve; mivel a betegek 
részére előbb megfelelő helyet kellett biztosítani, a kiköltözköd 
nem történhetett un. mnal A berendezkedés lunkálatai 
emiatt késedelmet szenvedtek és az intézel csak október hó II-én 
volt hivatalos keretijen megnyitható 

Ugyanezen rendelet a nevelői teendők vég vével Mayer 
Ferenc budapesti m. kir. állami fanítóképző-mtézeti nevelőt bízta 
meg és üt áthelyezte Jászberénybe. 

eptetnbei 28-án 150259. sz. alatt a Vkm. Kovács 
Ferenc bajai áll tanífóképző-ihtézeti tanár! nj intézetünkhöz he
lyezte át. Ezzel az intézel személyi ügyei is elintézést nyertek s 
munkánkat zavarta anúl csakhamar megkezdhettük. 



II. 

Az első iskolai év története. 
£/.) Általános jellemzés. Fontosabb események. 

Az átvett iskolaépület fertőtlenítése és kilisztogatása után 
azonnal megtörtént ;;/ új bútorzat és a felszerelés elhelyezése. A 
Vk m -nek 1917, szeptember 24-én kell 145525. s/.. rendeletével 
az intézel első osztályának és40 tanuló elhelyezésére szolgáló in-
ternátusának felszerelésére megrendeli bútorzat és egyóbb beren
dezés több zárt vasúti kocsiban október első hetében Budapestről 
Jászberénybe szállíttatott s október 10-én az épület készenálloii 
a felvett növendékek befogadására, 

A beiratkozás alkalmával-* 39 növendék jelent meg az ország 
legtávolabb eső vidékeiről, kiket a minisztérium más intézetekb 
utalt ide; a megejtett orvosi és zeneihallás vizsgálaton vuiameny-
nyien a tanítói pályára alkalmasaknak találtattak. A növendékek 
száma ktsöbb utólagos felvétel folytán 44-re emelkedett. 

Az intézet hivatalos megnyitása október 11-én történt, a 
város képviselőiestül k, a tanügyi és egyházi hatóságok kép
viselőinek jelenlétében. Igazgató bemutatkozó beszédében röviden 
rámutatott a/ intézel működésének jelentőségére s az etikai ala
pon álló, nemzeti szociális érzékk* I iks/.erü pedagd 
felkészültséggel rendelkező modern néptanító kiképzésében a 
város vezetőségének, az ÖSSZL-S lanitóitestületeknek es egyházak
nak jóakaratú támogatását kérte. A megjelent képviselők egy
más után üdvözöllek az új intézetet, biztosítva a maguk részé
ről meleg benső testvéri szeretetüket. Úgy ezeket, valamint az 
áll. főgimnázium tanáritestületének később jegyzőkönyvi kivo
natban is tolmácsolt üdvözletét köszönettel viszonoztuk. 
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Október 12-én kezdődött meg a tanítás, A két tagból álló 
tanári test ül L-t a rajz, kézimunka, továbbá ének és zenetanímsára 
nem vállalkozhatván, ideiglenesen Bunschuh Oltó áll. főgimnáziumi 
rajztanárt és Mayer Ferenc intézeti nevelöt bízta me^ e tárgyak 
ellátásával. A-hitoktatás ellátásáról az egyházi főhatóságok gon
doskodtak Az intézeti orvosi teendők végzésével dr. Viszne 
Béla városi tiszti orvos bízatott meg. 

Az iskolai munkával kapcsolatban lassankint megismerked
tünk a városnak cs környékének nevezetesebb intézményeivel. 

Október 18-án d. u. tettük az első kirándulást halárunk 
talajviszonyainak és növényvilágának tanulmányozására. Megte
kintettük a Jászsági Takarékpénztár r.-t. tulajdonát képező homok-
téglagyárat is. 

Október 22-én tartottuk meg az első módszeres értekezletet 
az intézet nevelés és oktatás módszereinek egyöntetűsége ér
dekében. 

November 2-án az eleseit hősök emlékért- gyászünnepélyt 
rendeztünk. Kovács Ferenc tanár volt az ünnepi szónok. Az 
ifjúság önkéntes adakozásából összegyűlt 11 K. 66 fill. a ..Kárpáti 
Falvakat újraépítő Bizottságinak Budapestre kii kii ük. 

November 6-án Györffy JÓZSLÍ kir. tanfelügyelő tett inté 
jünkben hivatalos látogatást. 

November 8-án Bathó Arisztid gyümölcsös kertjét tekintet
tük meg. 

November 22-én a város környékének tanulmányozása cél-
iából Jákóhalma községet és iskoláját láttogattuk meg. 

December 17-én ellenőrző értekezlet, 
December 22-étőI február 4-éig a tanítás a tüzelőanyag 

hiánya mi a ti szüneteit. 
Január 19-én az áll. főgimnáziumban a „Tanárok Nevelö-

há/.a" javára rendezett ismeretterjesztő előadássorozatban Kovács 
Ferenc előadást tartott a németekről, Németország gazdasági 
kialakulásáról. 

Január 29-én tartott értekezleten Kovács Ferenc tanár indít
ványozza, hogy az Országos Stefánia-Szövetség helyi fiókjának 
megalakítása céljából indítsuk meg a mozgalmat főképen a ta
nítónők körében. Szándékunkat megvalósítandó a következő 
felszólítást intéztük a helybeli elemi népiskolák tantestületéhez: 
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„A jászberényi m kir. állami elemi népisk. íatiítóképző-
irttézetböl kiinduiölag azon fáradozunk, hogy városunkban a 

ánia-Szövetség Anya-és Csecsemővédök I ületének hely
beli fiókjai megalakítsuk. A megindítandó társadalmi mozgalom
hoz a városi tantestületek, különösen a tanítónők propagáló 
tevékenységére nagy mértékben kell számítanunk, mert igen 
és szép eredményt várunk tőlük ugy a gondolat továbbterj 
tésébeu, mint a szövetség belső életében való működésüké 

Ez eszme szolgálatába álló tanítónőktől minden any 
kötelezettség nélkül a következőket szeretnénk kérni: 

1. Hogy minél eröse-bb es hatékonyabb tevékenységei fejt
hessen ki az egyesület, taggyujiésre kéretnének fel, minden tár
sadalmi körben. 

2. Hogy felvilágosító és oktató tevékenységét végezzenek, 
tanfolyamot tartanának az anya- és eseesemővédelemről az isko
lájuk területéhez tartozó felnőtt leányok és fiafal anyák rés/ere. 

Az eljárásnak azonban egységesnek és rendszeresnek ke'J 
lenni; azért szükség volna, hogy előbb maguk vegyenek résit 
egy ily tanfolyamon, 16 — 20 órán keresztül hetenkint kétszer. E 
második pont különben a 168411 — 1917. sz. miniszteri rendele
ten alapul. E tanfolyam tartását intézetünk magára vállalja; a 
helyre és időre meg lehet állapodni. 

E/ért tisztelettel kérjük a tekintetes Tantestületet, szívesked
jenek intézetünket február hó b-áig értesíteni, hogy tantestüle
tükből kik óhajtanak tevékenységünkben támogatni és kik lesznek 
jelen ugyanaznap este 6 inakor intézetünk tantermében az előze
tes dolgok megbeszélésére." 

A tanítótestületek örömest ajánlották fel közreműködésüket. 
Az ügy iránt érdeklődő hölgyek részére február hó folyamán 
Kovács Ferenc tanár nyolc előadást tartott; ezzel lassankint 
készítette a talajt és a jászberényi Stefánia-Szövetség Anya-
és Csecsemővédő Egyesület március hó 12-én megalakult. — 0 
lett az egyesület ügyvezető-igazgatója. 

Február 17-én a Polgári Kaszinóban Pinkert Zsigmond 
gazdasági előadást tartott a burgonya termeléséről. 

Február 23-án a „Tanáruk Nevelőháza" javára rendezett 
előadás sorozatban Pinkert Zsigmond a szobai dísznövényeknek 
ápolását ismertette szemléltetésekkel kapcsolatban. 
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Február 27-én tartottuk az első félév osztályos ülését; 
az értesítőket február 1-én osztottuk ki. 

Március 8-án osztályoztuk a Vkm. 680 1918, S7. r. értei* 
méhen Berdál Kálmán, Berzátzy József, Muresán Kornél és Siha 
János tanulókat, kik a/I. osztályról szóló bizonyítványuk átvétele 
után katonai szolgálatra bevonultak. , 

Március 9-én ahkult meg Bihary István kir. tanfelügyelő 
elnöklete alatt az intézet igazgató-tanácsa. 

Március 10-én Piükért Zsigmond előadást tartott a Polgári 
Kaszinóban a zöldtrá . a református híveknek 
a hurg si öl. 

.Március 14-én Wagnei János kir szakfelügyelő meglátogatta 
intézetünkéi és meghallgatta a tanáruk tanítását. Ez alkalommal 
tartott értekezleten kifejtette azon irányelveket, amelyek iskolánk 
szakiskolai jellegének kifejlesztésére szem el rtandók. 

Március 17-én Kovács Ferenc tanár ünnepi beszédei tartolt, 
a ijStefania-S •" nemzeti ünnepit i 

Március 24-un a/, ifjúság meghallgatta dr. Czetlíer Jenő 
miniszt. osztálytanácsosnak „A gazdasági többtermelés elöfel-
tételei" címen tartott nyilvános előadását. 

Március 27-én kirándulást jeliünk a helybeli földmíves is-
kolához, hol Vénis Gyula igazgató volt Szíves a gazdasági 
gépeket tzok használatát bemutatni. 

Április 11-én a/ 1848-i törvények szentesítésének emlékére 
iskolai ünnepélyt rendeztünk. 

Április 12-én kirándultunk határunk homokos szőlőterületére 
és tölgyerdejébe. 

Április 20-án tanári értekezletei tartottunk. 
Április 24-én rendkívüli tanári értekezleten a Házi rend

szabályok kidolgozásával foglalkoztunk, 
Április 26-án növénygyüjtő kirándulást tettünk a Zagyva 

mellé és megtekintettük id. Pénzes István földbirtokos díszkertjét. 
Május l-i'-n igazgatói szünnap. A tanári testület és az ifjú

ság Szerdahelyi Ferenc liouv. főhadnagy vezetése mellett a ka
tonai szolgálatra való előkészítés céljából egész napra Jákóhalma 
ligeterdejébe rándult, Az ifjúság a katonai rendgyakorlatokon kívül 
a céllövészetben is gyakorolta magát. 
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M.'ijus 9-én Zita királyné legmagasabb s/iiki 

ünnepélyt rendeztünk s a hadíárva leányok te léte
sített Zita-otthon javára 13*40 K.-l gyűjtöttünk. Ez ö el az 
Erdélyi-Pártfogó-E üld elnll égének Kolozsvárra küldtük. 

Május 22-én Szerdahelyi Ferenc honv főhadnagy vezetése 
mellett katonai kirándulást tettünk. Útközben megtekintettük a 
11. honv. gy. e, kertgazdaságát: 

Május 31-én tartottuk mv<^ az osztáJyvizsgála'ot Wagner 
János kir. szakfelügyelő jelenlétében, Ez alkalommal 1040 K.-t 
gyűjtöttünk a beteg gyermekek üdülésére. Ez êgel a Hábo
rúban Feldúlt Tűzhelyeket Újraépítő Országos Bízottsághoz 
küldtü 

b) Miniszteri rendeletek. 

Szeptember 19-én 14130:}. sz Pinkert Zsigmond tanár 
idehely* igazgatói teendőkkel való megbízása. A? első osz
tályba 40 felveti növendék névjegyzéke és okmánya leküldetett. 

Szeptembei 24-én 16551 sz, Az ifjúságot felszólítja szeder 
és máinalevél gyűjtésére. 

Szeptember 25-én 145525. sz. Az intézel első felszerelési 
tárgyainak árajánlatait küldi le és azok átvételéről intézkedik. 
[0*000 K költségvetési előleget utalványoz. 

Szeptember 2B-áu 150259. sz. Kovács Ferenc tanár Ede
helyezése. 

Október 4-én 101318. sz. A növendékek házi feladatai tár
gyában. 

Október 157257. sz. Dr. Viszneky Béla az intézel orvosi 
teendőivel bízatott meg. 

Október ló-én 158871. sz. A város polgármesteréhez inté
zett rendelet az intézel szervezése tárgyában. 

Október 18-án 164560. sz. Az intézetne] nuiküdö női alkal
mazottak névjegyzéke tárgyában. 

November 14-én 170979. sz. A képesítő-vizsgálati tételek 
összeállítása tárgyában. 

November 14-én 177370. sz. A nemzetiségi nyelv tanítása 
tárgyában. 
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November 16-án 175019. sz. Végit Ferenc, Domby Béla, 
Bogoevích Gy. Ghenadie hitoktatók tiszteletdíja tárgyában. 

December 14-éu 194422. sz. Bundschuh Otló tanár óra
adói megbízatása. 

December 21-én 170697. sz. A gyakorló iskola állapotára 
vonatkozólag. 

December 203530. sz. Az igazgató-tanács tagjainak kine
vezése. 

December 29-én 2 0263. sz. A karácsonyi szünetet uizelŐ-
anyag hiánya miatt 14 nappal meghosszabítja. 

Január 2-án 7 sz. A katonai szolgálatra alkalmas tanulók 
részére tanfolyam rendezendő'. 

január 4-é,i 169859—1917. sz. A növendékeknek a katonai 
szolgálatra való előkészítésé tárgyában. 

Január 9-én 6565 sz. A karácsonyi szünetet február 4.-ig 
meghosszabbítja; 

Január 8-án 6607, s/. A gazdaságtan új tanterve az elemi 
népiskola számára-

Január 8-án 6608. sz A népiskola gazdasági gyakorló kertje 
tárgyában. 

Január 8-án 6609. sz. A gazdasági ismereteknek az elemi 
népiskola óraterveibe való beiktatása tárgyában. 

Január 8-án 6616. sz. A gazdaságtan i'ij tanterve a tanító-
képző-intézetek számára. 

Január 9-én 11473. sz. A haciifémek beszolgáltatása tárgyában. 
Január 16-án 200328 — 1917. sz. A folyó isk. év tantárgy

felosztása. 
Február 5-én 28348. sz, A nélkülözhető internáíusi but k 

tárgyában. 
Február 16-árí 10755. sz. A nemzetiségi nyelv tanítása 

tárgyában. 
Március 12-én 34659. sz. Kefeárúkat a vakokat gyámolító 

órsz. intézettől kell beszerezni. 
Április 16-án 50704 sz. Szerdahelyi Fer e\ic honv. főhad

nagy az ifjúságnak a kalonai szolgálatra való előkészítésével 
bízat:k meg. 

Április 18-án 63853. sz. Az isk. év június 15-éig befeje
zendő. 
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Április 19-én 65041. sz. A tanszemélyzetnek évközben való 
szabadságolása tárgyában. 

Április 30-án 75805. A pályázati hirdetésekben a felveendő 
növendékek száma mellőzendő. 

Április 23-án 57740. sz. Kirándulások alkalmával iit!'S az 
erdőkben lüzet rakni. 

Május 25-én 87010. sz A jövő isk. év taníárgybéoszlása 
tárgyában. 

Május 25-én 90187. sz. A gyakori-', cl. népiskolai lanítők 
továbbképző lornatanfolyama tárgyában. 

Május 28-án 8H022. s/, Az intézeti köztartás jülius-augusz
tusban szünete], 

Május 29-ái 83406. sz. A intézeti méhes méze a köztar
tásban használandó fel. 

Június 4-én 54698. sz. Az anyakönyvi adatok pontos ve/c-
lése tárgyában. 

Június 7-én 09354. sz. A tanulóknak a legszükségesebb 
mházati tárgyakkai valú felszerelése tárgyában. 



I I I . 

Az intézet állapota. 
/.) Az intézet tanügyi hatóságai. 

1. Vallás- és közoktatásügyi m. kii\ miniszter; Gróf Apponyi 
Albert, 1918. május 10. után gróf Zichy János. Államtitkárok: 
Tóth János, Nagy János, Szalay László és dr. Neményi Imre 

2. Királyi szakfelügyelők : Farkas Sándor, Schercr Sándor, 
Wagner János kir tanácsosok. 

3. Vármegyei kir. tanfelügyelő ; előbb Györffy József, utóbb 
Blhary István. 

4. Igazgatód-tanács: Elnök: Blhary István kir. tanfelügyelő. 
Alelnök: Bathó János kir. közjegyző. Gondnok: Eigen Pál 
földbirtokos. Tanács tagok: Erdős András rom. kath. plébános, 
Koncsek István nyug. polgármester, Vavrik Endre polgármester, 
Pínkert Zsigmond igazgató. 

2) A tanári testület és munkaköre. 

Pinkcrt Zsigmond rendes tanár, megbízott igazgató. Tanító-
képző-intézeti tanári tanfolyamot végzett. Képesítve van termé
szetrajz- vegytan és fizikára. Működik 14 év óta, ennél az inté
zetnél 1 év óta. Tanította az 1. osztályban a mennyiségtant, 
tt-ri trajzot, német nyelvet és a gazdaságtant heti 13 inában. 
Az intézet anyagi és szellemi ügyeinek vezetője. A mennyiségtani, 
természetrajzi és gazdaságtani szertár öre. 

Kovács Ferenc rendes tanár. Tanítóképző-intézeti tanári 
ifolyamoj végzett. Képesítve van magyar, földrajz es történelmi 
kcsoportra, Működik 6 éve, ennél az intézetnél 1 év óta. 
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Tanította az 1. osztályban a testtant, a magyar nyelvet, földrajzot, 
történelmet, szépírást és testgyakorlást heti 14 órában. Az I. 
osztály főnöke, értekezlet! jegyző, könyvtáros, a testtani, törté
nelmi és földrajzi szertár őre. 

Mayer Ferenc oki. kántortanító, intézeti nevelő. Szaktanár 
hiányában ideiglenesen megbízatott azl. osztályban az ének és 
zene tanításával heti 4 órában. E/.en a pályán működik 1 éve. A 
zeneszertár őre. 

Megbkott tanár: 

Bundschuh Ottó főgimnáziumi rajztanár. Tanította a rajzot 
és a kézimunkál heti 5 órában. 

Hitoktatók: 

Végh Ferenc rom kath. hittanán 
Domby Béla rei. lelkész. 
Bogoevich Gy. Ghenádie bpesti gör. kel. román plébános. 

Intézeti orvos: 

Dr. Víszneky Béia városi tiszti orvos és egészségtan-tanár. 

J.) Növendékek: 
a.) t lévsor : 

1. Bárdos Ferenc 1903 januái 29. Csongrád róni. kath. Illetősége 
Csongrád, teljes fizető. Tanulási eredménye: 373. (2 tárgy
ból elégtelen.) 

2. Berdáí Kálmán 1900 décem I Wernyc (Somogy-vm) r. 
k. Illetősége Bánhalma (Veszprém-vm.) teljes ingyenes. T. e. 
Z"26. 1918 március 9-én katonai szolgálatra bevonult. 

3. Berzátzy József 1900; növi 21. l< r. k. Illetősége 
Kassa, féldíjas. T, e. 3*66. (2 tárgyból elégtelen) 1918. 
nárcius 9-én k itoiiai mull. 

4. Biross Szaniszló 1901. novembei 12 Nagybittse (Trencs 
vm.) !'. k. íllel Nagybittse, teljes ingyenes. T. e. V40 
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5. Buttyán Gergely 1898. július 9, Csíkpálfalva (CsiVvm ) r. k* 
Illetősége Budapest, teljes i L • T. e. 3*— 

6. Császár József 1902. június 16. Omor (Temes-vm.) r. k 
Illetősége Qmor, féldfjas. T e 3*20. (I lárgyból elégtelen) 

7. Csizmadia Lajos 1902. november 20. Csanytelek (Csorigrád-
vin.) r. k. Illetősége Csongrád, teljes ingyenes, T. e. 3-40. 
(I tárgyból elégtelen.) 

8. Csobai Sándor 1900. október «s. Budapest ref. Illetősége 
Budapest, I "gyertes T, e, Z66. 

9 Csoloka (Párdosz) József 1901. október 14 Oruszolez (Krass i 
Szörény vm.) g. k. rom. Illetősége Qruszolcz, teljesen ingye
nes. T. e. 2-40. 

10. Fischer Ágoston 1902. július 2 Mezöfény (Szatmár-vm.) r. k. 
illetősége Mezöfény, teljes ingyenes. T. e. 2'93. 

11. Földi István 1902. július 28. Kúnszentmárton (Jász-Nagykuu-
Szolnok-vm.) r. k. Illetősége Kúnszentmárton, teljes ingye
nes. 1917.november 6-án kimaradt. 

12. Gábbr József 1901. november 27. Beregszász (Bereg~vm.) 
ref. Illetősége Beregszász, féldíjas, T. e. 3*86. 

13. Gotthard László 1901. március 1. Bajna (Esztergom-vra.) r. 
k. Illetősége Bajna, teljes ingyenes. T. e, ]86. 

14. Gómöri Pál 1U02. január 24. Jászberény (Jász -Nagy kürt-
Szolnok-vm.) r. k, Illetősége Jászberény, segély nélküli be
járó. T. e. 2'86. 

15. Jósa Gábor ismétlő 1898. decembei 19. Bibarefalva (Udvar-
hely-vin.) ref. Illetősége Budos (Hároniszék-vm.) teljes in
gyenes. T. e. 4*06. (6 tárgyból elégtek!1 

16. Kádár Ágoston 1904. február 24. Balmazújváros fHajdú-vm.) 
i. k. Ül e Kőtelek (Jász-Nitgyiain-Szulnok-vm.) teljes 
ingyenes. T. e. 273. 

17. Kiss Endre 1904. január 10. Kecskemét. Illetősége Abony 
íPest-vm.) teljes ingyenes. T. e. 2'46. 

18. Kovács Gézn 1902. február 4. Tarpa (Bereg-vm.) ref. Illető-
B féldíjas. T. e, 2'93. 

19. Kónczei Albert 1901 április 27. Karatnavulál (Három szék-vm ) 
ref. Illetősége Karatnavulál, teljes ingyenes. T. e. 2"26. 
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20. Legeza József 1931. március 6. Jászberény (Jász-Nagykun-
Szolnók-vm.) r. k. Illetősége Jászberény, segély nélküli be-

ő 1918 március 7-én kimaradt. 
21. Máiion Sándor 1902. február 26. Kísrebra (Beszterce-Naszód-

vm ) r, k. Illetősége Szolnok (Jász-Nagykun-SzoInok-vm.) 
teljes ingyenes, T. e. 2'60. 

22. Mészáros Károly 1902. mircius 29. Csongrád r. k. Illetősége 
Csongrád, féWMjas. T. e. 273, 

23. Moczák László 1903 január 22. LaborczszÖg (Ung-vm.) r. k. 
Illetősége Nagymihály (2 inplén-vtn.) teljes ingyenes. T. e. 2' — 

24. Muresán Kornci 1900. november 13. Keltösmező (Szilágyvm.) 
gör. kath. Illetősége Kettősmező, féldíjas. 1917. március 9-én 
katonai szolga'atra bévonujt T e. 3'13, 

25. Nemccz Mihály 1901. október 13. Mesztegnyö (Somogy-vm.) 
r. k. Illetősége Bize (Somogy-vm.), teljes ingyenes. T. e. 193. 

26. Németh Sándor 1901. november 3 Vitnyéd (Sopron-vm.) r. 
k. Illetősége Vitnyéd, telj s ingyenes. T. e. 2 i3 . 

27. Paíágyi Sándor 1901. április 26. Beregszász (Bereg-vm.) ref. 
Illetősége Beregszász, féldíjas T. e. 3"25. 

28. Papp Ágoston 1901. november 26, Szentpéterfalva (Sziiágy-
:iii } g. kel. rámán, illetősége Almásbalázsháza (Szilágyvm.) 
íéldijas, T. e. 2"60. 

29. Pálfi Sándor 1902. február 2 Nagyajta (Háromszékvm.) unit. 
ÍIIí e Nyitra, teljes ingyenes. T. e. 2'86. 

30. Pataki Albert 1902 január 16 Jászberény r. k. Illetősége 
Jászberény, segélynélküii bejáró. T. e. 2'06. 

31. Rád László 1903. február 10. Érhát van (Szilagy-vin.) gör, kath. 
Illetősége Érha van, teljes fizető. T. e. 1"86. 

32. Rohonczy Pongrác 1901. május 5. Misztótfalu (Szatmár-vm.) 
r. k. lik- MisztótfaH teljes fizető. T. e. 3'33. 

33 Róka Sándor 1901. március 9. Jászberény r. k. Illetősége 
Jászberény, segély nélküli bejáró. T. e. 2'60. 

34, Siha János 1900, nktóber 19. Csongrád r. k, Illetősége Cson
grád, teljes ingyenes, T. e. 2'26. 1917. március 9-én kato
nai szolgálatra bevonult. 

35. Suba József 1899. augusztus 16. Jászberéry r. k. Illetősége 
Jáköhalma (Jász-Nagykun-Szülnok-vm.) teljes ingyenes. T. 
e. 2-06. 
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36. Sülé László 1901. május 10. Mindszent (Csongrád-vm.) r. k. 
Illetősége Mindszent, féldíjas. T. e 313. 

37. Szennyes Gedeon 1902. január 17. Tiszaújlak (Ugocsa-vm.) 
ref. Illetősége Beregszász, teljes fizető, T. e, 3*86. (2 tárgy
ból elégtelen.) 

38. Szilák Ferenc 1903. január 17, Kúnszentmárton (Jász-Nagy-
kuu-Szoinok-vm ) r. k. Illetősége Kúnszentmárton, teljes 
ingyenes. T. e 173. 

39. Takó Antal 1903. február 18, Olasztelek (Udvarhely-vm.) ref. 
Illetősége Olasztelek, teljesen ingyenes. T. e. 3'53. (2 tárgy
ból elégtelen.) 

40. Tóth János 1901 április 26. Csongrád r. k. Illetősége Cson
grád, féldíjas. T. e 3 i 3 . 

41. Turcsanyi János 1902. április 15. Csongrád r. k. Illetősége 
Kiskunmajsa (Jász-Nagykun-SzoInok-vni.), fél díjas. 1917. 
március 7-én kimaradt. 

42. Varga Jenő 1902. október 30. Saifa (Vas-vm.) r. k. Illetősége 
Budapest, féldíjas. T. e. 3*53. (2 tárgyból elégtelen i 

43. Zavagyák László 1901. február 16. Lipesemező (Márrnaros-
vm.) gör. kath. Illetősége Lipcsemezö, féldíjas. T. e. 2'26. 

44. Zámbó Emil 1901. április 25. UJjanik (Pozsega-vrn.) r. k. 
illetősége Székesfehérvár, teljes fizető. T. e 240. 

ö.) Statisztikái kimutatások. 
1. Általános áramlat szerint: 

I. oszt. 
Felvétetett — — — — — — — — — — — 58 
Beíratott — — — — — — — — — — — 44 
Kimaradt — — — — — — — -- — — — 3 
Bevonult 1917 március 9-én — — — — — — 4 
Létszám az év végén — — — — — — — — 37 

2. Előképzettség szerint : 

Polgári iskola IV-ik osztályát végezte — — — — 25 
Gimnázium „ „ „ — — — — 16 
Gazdasági felső népiskola Ill-ik osztály 'í végezte — — 3 

Összesen — — 44 



— 19 — 

3, Éíefk or szerint : 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

eves 2 
5 

1? 
16 
5 
1 
2 

Összesen — — 44 

4. Vallás szerint: 

> — 

Római katholikus — 
Górog katholikiH 
Református 
Görög kel. román 
Unit irius — — 

i _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 
_ _ _ _ _ _ _ _ i 

összesen 44 

Magyar anyanyelvű 
Román „ 
Tót 

5. Anyanyelv szerint : 

Összesen — 

41 
2 
1 

44 

6, Nyelvismeret szerint: 

k magyarul tudott — — — — •— — 
Magyarul es románul — — — — — — 
Magyarul és németül — — — — — — 
Magyarul, tóiul, oroszul és csehül — — — 
Magyarul, tótul és csel1 ül — — — — — 
M varul éS tótul — — — — — — 
Magyarul és ; ultiénál — — — — — — 
Magyarul és oroszul — — — — — — 

Összesen 

32 
5 
7 

— — 44 
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7. A szülők tartózkodási helye szerint: 

Jász-Nagykun 
Csongrád me 

-Szolnok 
"] 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
Beteg 
Háromszék 
Szilágy 
Szatmár 
Abauj-Torna 
Esztergom 
Fejér 
Krassó-Szörény 
Mármaros 
Temes 
Trencsén 
Somogy 
Sopron 
udvarhely 
Veszprém 
Zemplén 

* 

vármegyei 

vármegyei 
» 

M 

» 

tf 

n 

n 

" 

» 

ff 

H 

l> 

n 

>t 

Í J 

» 

» 

_ , _ 

— — — 

— — 

— — 

— — 

— — . — 

— — — 

— 

—. — 

— — 

— _ _ 

— — 

Összesen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—-

. 

10 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I 
1 

4-! 

8. A szülők polgári állása szerint; 

Tanító _ _ — — — — — — — _ — 4 
Leikész — — — — — — — — "~- ~~ 3 
Közigazgatási alkalmazott — — — _ _ _ _ _ 4 
Gazdákadó, kisbirtokos — — — — — — — — 11 
Iparos— — „ _ _ — _ _ — — — — 7 
Vasúti és postai alkalmazott— — — — — — 
Magánzó — — - — — — — — 
Nyugdíjas — — — _ _ — _ — — _ — 
Özvegy _ — — — — - — — — — l 

Összesen — — 44 
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4.) Épület, udvar, kert berendezése. 

Intézetünk állandó otthona csak a háború után épülhetvén 
fel, ideiglenf i VI. ker, állami el. népiskola egyemeletes épü
letében (Kossuth Lajos-utca 55. sz.) nyertünk elhelyezést. Ennek 
helyiségei megelőzőleg a vöröskereszt kórház céljaira szolgáltak, 
miérl úr. Fíriczky János városi orvos gondos, szakszerű veze
tése mellet! történi fertőtlenítő és tisztogató munka után költöz
ködhettünk be a minisztérium által küldött teljesen új bútorzattal 
és felszereléssel. 

A/ épület 6 tan létemből, 3 szobás igazgatói lakásbői, 
tantestületi szobából, a szolga részére való lakószobából, pincé
ből, padlásbt'l áll. Külön fából épült félszer szolgál az udvarban 
a fűtőanyag elraktározására; ugyanitt van a tanulók árnyékszéke 
is. A he! gekböl 2 tantermet (10/6 20/4 ni.) 20—20 ággyal 
hálóteremnek rendeztünk be, egyet 40 tanuló részére nappali 
dolgozószobának; egy az ebédlő, egy a konyha cs egy az osz
tályterem céljaira szolgál. Az igazgatói lakás egyik szobáját iro
dának, a másik kettőt pedig a köztartást vezető tanár és a ne-

8 lakószobáinak, a mellékhelyiségek közül a konyhát 
mosókonyhának, a kamrát éléskamrának használtuk. A tantestület 

iba lett a betegszoba, a szolga szobáját pedi^ a gazdasszony 
t'i.glalta cl. A 2 4 m. Széles folyosón sorakoztattuk két oldalt a 
ruhaszekrényeket. Ily módon kielégítő kényelemmel töltöttük meg 
az egész épületet. Berendezésünk a háborús állapotok dacára 
kiállítás és mii etében annyira kifogástalan, hogy a 
szemlélő csak megél sének és dicséretének adhat kifejezést 

Tantermünk csak évén5 a kézimunka órákat az ebéd
lőben, a tornaórákat pedig kedvező időben — mivel udvarunk c 
célra szűknek bizonyult,— a városi korcsolyapálya melletti réten 
tartottuk meg. 

Az állami főgimnázium igazgatósága kfllömben a legnagyobb 
készséggel ajánlotta fel használatra tornatermét. 

Az iskola telkét az épület 2 részre osztja; egyik oldalán az 
udvar, a másikon az iskolakert terül el. Az udvar kissé szűk; 
kár, hogy az árnyékszék és szeneskamra rossz elhelyezése foly
tán ki nem használható huh területek támadtak. A kert 726 m.-nyi 
kiterjedésű. A Vkm. 603. számú rendeletének figyelembevételével 
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arra törekszünk, hogy lassankint az elemi népiskola szükségle
teinek megfelelően a gyakorlati természetrajzi éí izdaságtani 
oktatásra alkalmassá tegyük. Elülső kicsiny részét biológiai, hátsó 
tíagyobb részét pedig ágyakra osztva gazdasági gyakorló kert
nek rendezzük be, E területet burgonya, paradicsom, uborka, 
tök, hagyma és zöldségfélék termelésével hasznosítjuk Méhesünk 
még nincsen. 

Mivel a gazdasági okfcuási gazdasági szaktanár és kertész 
hártyában ideiglenesen az igazgató látja el és a trnulók csak a 
konyhakert művelésében vehettek gyakorlatilag részt, a mezőgaz
dasági üzemet Vénis Gyula fö'dmívesiskolai igazgató volt szíves 
iskolai gazdaságában bemutatni 

$.) Szertárak, könyvtár. Bútorzat, felszerelés. 

Szertári felszerelésünk és bútorzatunk minőség tekintetében 
elsőrendűnek mondható. Mindenesetre dicséri elr. Nagy Zsigmond 
kir. tanácsos, tanfelügyelő gondosságát, ki nagy körültekintéssel 
tudta rövid időn belül az egészet biztosítani. A normál felszere
lési jegyzékben az I. osztály i észére elsősorban ajánlott tárgyak 
nagy része megvan. Részben hiányoznak a történelmi és föld
rajzi térképek, az osztálykönyvtár ajánlott és kötelező olvasmá
nyai, valamint a gazdaságtani gyakorlatok eszközei. Ezek pótlá
sára a Vkm. 883 K.-t engedélyezett 

Tanán könyvtárunk abból a néhány műből áll, amelye; 
évi költségvetés keretén belül beszereztünk, továbbá a .YU^yar 
Gazdaszöve:seg 31 db. kiadványából, amelyet dr. Czettler Jenő 
miniszteri osztálytanácsos szíves volt intézetünknek ajándékozni. 
Fogadja ezúton is hálás köszönetünket. A jövőben valamennyi 
tantárgy szem n-lött tartásával és az intézet fokozatos fejlődésével 
lépest tartva fogjuk a könyvtárt tovább fejleszteni. Folyóiratok 
közül a tanári könyvtár számára jártak: Hivatalos Közlöny, Nép
tanítók Lapja, Magyar Tanítóképző, A Gyermek. Család és is-
kola, Népű ívelő, Népmű Magy. Tud Akadémia összes 
kiadványai, Természettud. Társaság kiadványai, Földrajzi Társa
ság kiadványai, Földtani Társaság kiadványa; 

jedelmí ajándékban részesült kémiai szertárunk, A „Han
gya" a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szö-
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kezete az intézetigazgatójának talajvizsgálatí törekvéseit óhajt
ván támogatni, 722 K. 72 fillért juttatott az intézetnek talajvizs
gálati es; ik beszerzésére azon reményben, hogy általa a 
mezőgazi fejlesztését fogja előmozdítani, A „Han
gya" neme; .i ándékát ezúton is azzal az erős fogadalommal 
köszönjük meg, hogy a Magyar Gazdaszövetség magas szándé
kait mez*' tsági irányú biológiai kémiai ismerettel és a sz< 
vétkezés nagy eszméjének állandó ébrentartása és fejlesztése ál
lal fogjuk az ifjú tanítónemzedék lelkébe vésni. 

Az összes felszerelési tárgyak az igazgatói irodában és a 
tanteremben szekrényekben vannak elhelyezve; csak a jövő 
iskolai év i lyamán tehet reményünk külön szertári hely'ségre. 

A Fabútor Feiwel Lipól budapesti gyárából került ki. 
Egyik része a csongrádi áll. polgári isk. új berendezéséből utal
tatott át, mivel intézet épületéi felszerelés előtt kórház cél
jaira rendezték be, bútorzata pedig e miatt nem volt leszállítható. 
Tantermünk a cég „Diadal" elnevezésű, vas vázzal biró és ke
mény fa bu kolatú szép padjaival van felszerelve. A hálótermek 
vaságyait, 3 rétü fagyapot matracait Palágyi Gyula cég, a konyha 
berendezés tárgyait pedig Geitner és Rausch, Fellegi József és 
Láng M cégek szállították Szövött árúkai törlőknek és cseléd ágy
neműnek a Pamut Központ csali korlátolt mennyiségben tudott 
rendelkezésünkre ijtani, 

A beszerzett és leltározott butorok és taneszközök a szak-
leliári csoportosí zerint a következők: 

I. a.) Fa és vasbutorok: 1 Íróasztal az igazgató irodába 
100 K, 1 könyv- és iratállvány 35 K» 1 nyomtatvány és iromány
szekrény 60 K, l szertári szekrény üé> K. 2 Thonettszék 12 K, 
1 hajlított ruhafogas állvány. 24 K, 1 összesített órarendkeret 16 Kf 

3 tanári asztal 210 K, 6 Thonetiszék, I könyv- és iratállváuy 35 
K, 1 összesített örarendkeret 16 K, 1 hirdetőtábla hangjegyvonal-
zással 32 K. 1 hajlított ruhafogas állvány 24 IC, 4 drb. Thonett
szék 24 K, 1 tanári asztal a tanteremben 45 K, 1 tantermi szek
rény 60 K, 1 hnlladékláda, órarendkerel 6 K, i kettős fali toló
tábla 90 K, 1 könyvtári szekrény 60 K, 1 liajlitott íaülésű kanapé 
1 asztalka hajlított fából, fényezve és 2 hajlított faülésü karos
szék 485 K, 40 drb. vaságy 2400 K, 40 drb. Thonettszék 720 K, 
13 mozsdóasztai ( tál, , korsó, szappaníartó) felszerelve 425 K 
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15 folyóméter ruhafogas álanyozorl ruha-kalap horoggal 262 K 
1 dobogó a tanterembe 200 K. 2 internátusi íróasztal 360 
36 kemény faszok 828 K, 1 négyszögletes kis szék 16 K, Í5 két
ajtós ruhaszekrény 4500 K, 1 p; d a cipőtisztításhoz 45 K 
1 szemétláda 28 K. ! vaságy deszkafenékkel 60 K. 2 Thonett-
szék 36 K, 1 vasmozsdó felszerelve 42 K. 1 álló ruhafogas vas
ból 60 K, 2 papírkosár 40 K, 1 szabadon álló íi ; 160 K 
1 fali ruhafogas 10 K, Jó i.iíernálusi Íróasztal o.;i ' K. 
keményíaszék 897 K, 5 drb. kétajtós ruhaszekrém 1500 K. 
3 „Diadal" eiöpad 108 Kt 21 „Diadal" 840 K. 3 
„Diadal"' hátsópad 108 K. összesen 304 drb 21-982 K értékb 

I. b) Egyéb bútorok: 40 drb 3-rétű fa tmatr c 3120 K, 
1 axminster padlószőnyeg 190 K, 1 nyolcnapos ingaúri 100 K. 
36 gyapottakaró 1512 K, 1 drb 3-rétű fa gyapot matrac .50 K, 
1 gyapottakaró 42 K. összesen 80 drb 5.014 K értékben. 

II. Házi cs irodai felszerelési tárgyak: 2 drb nedves bélyegző 
12 K, 1 festékpárna 4 K. t irodai olló 5 K, 2 teutatartó 17 K, 
1 gyertyatartó nikkelezett 6.50 K. 1 vonalzó 3 K, 1 ébresztőé 
20 K, 1 petróleum kanna 9K, 1 veder 7 K, 1 balta6 K, 1 mosdó
tál 5 K, 1 kalapács 5 K, 1 harap 5 K. 1 véső 4 K. 1 csavar
húzó 2 K . 2 lábtörlő rács 24 K, 2 lakat 12 K. 1 csengő 6 K. 
2 szemétlapát 6 K. I mérce 1,80 K, 3 gyertyatartó 19.50 K, 
1 fejsze nyéllel 10 K, 1 tüzpiszkoló vas 3 K, 2 rámás für 
14 K, 5 széiilapát 7 K, 3 szén kanna 24 K, S köpőcsésze 
23.52 K, 6 hőmérő 10.80 K, 4 petróleum lámpa 16 K, 3 viz 
üveg 15 K, 2 I tálca 10 K, 4 petróleum lámpa 16 K5 2 por
cellán éjjeli edény 11 K. 5 fáskosár 25 K. Összesen 73 drb 
365.12 K. értékben. Kiadásba vétett 1 drb csengő 6K értékben. 

III. Köztartási felszerelés: 1 fehér fülkés konyha kredenc 
465 K, 1 kétajtós fehér szekrény 240 K. 2 drb kétajtós szekrény 
fehér, feles 480 K, 1 forduló asztal polccal 135 K, 1 forduló, 

iái. gyűrótábJás 167. 50 K, 1 festetlen forduló asztal 120 K, 
2 mosogató szék 62.50 K, 2 fehér mosogatószék 45 K, 1 szenes
láda 135 K, 6 vaságy 360 K, 6 drb 3-rétfi fegyapotmatrác 468 
K, 6 Thonettszék 108 K, 2 mosdóasztal felszerelve 70 K, 1 sod
ronyhálós vaságy 120 K, 1 vas éjjeli szekrény 80 K, 3-i 
fagyapotnjatrác 50 K, 1 gyapottakaró 42 K', 2 k bükkfa-
szekrény 600 K, 1 paralagasztal yii K, 2 Thonettszék 36 K, 
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l vaMnosdó felszerelve 42 K, 1 vas ruhafoga 60 K. I fali 
tükör ! konyh llő 000 K, 1 dup] 

vasalódeszka 40 K, : vasaló állvány 22 50 K. I i 
lógép 248 K. Összesen 57 drb 5,378 50 K értékben. 

V. a) Tanári könyvtár: Utasítá a tahszerbeli fel.sz hez 
10 K, 2 S/.ániv.tcli szabályzat 20 K, 1 Tanmenet a tanítóképző 
int. részére I. rész 35 K, 1 ugyanaz 11, rész 19 K. I Tanterv és 
Utasítás a/, el. isk. részére 5.20 K, ! Kép i szabálya 
2,50 K, I Gondnoksági utasítás 2 80 K, 1 Utasítás a k I da-

jkr 1 K, 1 Utasítás az óvodai felügy. bizottságnak —'90 K. 
eseti m drb 9640 K értékben 

b) Szaktanári könyvtár; 1. Pedagógia: V AÍ élet
tan tankönyve 28 K. Láng: A munkaszeretetre való nevelés 
módja 4 t-ííi K. }ai A munka iskolája 5'50 K. Összesen 3 d i b 
38 36 K. len. 

2. Magyar nyelv és irodalom : Váczi : Tompa Mihály emA--
kezete !K. A magy. Tud. akadémia 1918 évi almanachja 2 K. 
Összesen 2 drb, 3 K. értékben. 

3. Német nyelv és irodalom : 30 dili Benedek—Körösi: 
Neptsk. szemléltető képek 90 K. értékben. 

4. Történetem: Szentpéteri: Szí- István királyi pécsváradi 
és pec>i alapítólevele 4 K. értékben. 

5. Alkotmánytan : — 
6. Földrajz: Róna: Éghajlat 2 kötet 13-50 K értékbea, 
7. Mennyiségtan : — 
8. Természetrajz és kémia: II. Láng: Pfíanzenzüehtung 

7*20 K, dr. Méheiy Lajos : A planáriák elterjedése 4 K. Összesen 
2 drb 11-20 értékben 

9. Fizika: — 
10. Egészségtan: Grósz; Gyermekegészégtan5"50K, Flischer: 

Az anyaság higiénéje 1.50 K. Babarczi Scliwartzer: A gyermek 
lelki világa!)')! 150 K, Vamossy: A mérgezésekről 2 K. S/.egedy 
Masszák: A tuberkulózis 1 K, Bókay: A Gyermekről 1-50 K. 
Preisehicli: A/, angolkórságról 1 K, lkaiul M: A gyermek táp
lálkozásáról L5J K. Gerlóczy: A i. betegségekről 1*50 K, 
Csapodi: A szemről T50 K, Horváth: A szép testről 1 K, 
Kemény: AlkohoJUnms és felvilágosítás 1 K, Szegedy Masszák: 



Levél ki; húgomhoz 2 K, Moravcsik: A neurasztheniáról 1 50 K. 
Schusclmy: Az utazás c gtana 2 K, Dalmady: A sportok 
egészségtana 2 K, Schu-cfany; Iskola és egé I K, Katona: 
A szeszes italok és az etré 2.50 K. Összesen 18 drb 34 K 
50 fíll értékben, 

11. Gazdaságtan: Szilárd; Mézőgazdasígtan 1 drb 12 K. 
Kovácsy Bel i: Töbhterrnelés a mezőgazdaságban 12 K. Lucas : 
Vulfsiand'^es Handbuch der Obstkultur 12 K, N. Gauchen Hand-
buch dér Obsikuttur 36 K. Összesen 4 drb 72 K értékben, 

Dr. Czettler Jenő ajándéka: Magyar mezőgazda: tgi szociál
politika 10 K. Magyar Gazdaszövetség: M igunk vé
delme — .50 K, Schandi: A szeszfőző szövetkezetek 1 K, g.i 
Mailáth : Bismarck mint szoctáipüli.ikus 1 K, b< nyi Magyar: 
A gerleszegi küzdelem 1 K, Sciiantl! : A szövetke iLuényéi 
hazánkban 1 K, Magyar: A magyar paraszt l K, Dr, Vantsö: A 
gazda választójoga 1 K, Meskó Pál : A szövetkezetek u> a né
pies sajtó —.10 K, Szabó: A tanító és a v1 rándorIás —.20 
K, Bernát: Szocialista programmok 1.50 K', bessenyeí Mag)far: 
Félszázad múlva 1 50 K, Tizenkét év a Magyar Gazdas; 
történetéből 5 K, Keresztes: A Földbérlő szövetkezet* -50 K, 
Agrárius: A szocialisták agrárpogrammja —Jd K, dr. Czettler: 
A hadirokkantak telepítése Magyarországon 1 K, Bernát: Románia 
vámpolitikája —.50 K, Dr. Czettler: A rokkanttelepftés Magyar
országon és Ausztriában. 2 K» Dr. Czettler: A többtermelés né
hány fontos kérdése 1 K, Magyar Gazdaszövetség: A temesvári 
nagygyűlés 1 K, Gazdaköreink és a választójog- .20 K} Bernát: 
Pallavieini Ede őrgróf emlékezete - .50 K. Szilárd F: Magyar 
szociális agrárpolitika —.50 K. Beinál .- Magyar szövetkezők 
dicsérete —50 K. dr. Czettler Jenő: Tanyai település és tanyai 
központok 1 K, Rubinek : Vámpolitikai kérdések .50 K, Magyar 
Gazdaszövetség: Értekezések a magyar társadalomtudomány 

éből 3 K, A uzsora ellen 5 K, Dr. Czettler Jenő : Villamos
sági szövetkezetek a mezőgazdaságban 1 K, Boróczy Kálmán: 
A falusi szabadtanitás 3 K, Dr. Czettler Jenő ; Népfőiskolák —.30 
K. Összesen 31 drb 46 K 60 fill értékben. 

] 2. Ének és zene: — 
13. Rajz: — 

Moravcsik : A i 
szségtatia 2 K, 
íny: Iskola és 
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14. Szépírás: Erdős Vez.érkönyv az írás tanításához 1 Hu 
K értékben 

15, Kézimunka: Augusztin: Nevelő kézimunka J. kötet 
1.40 K. értékben, 

16 Testgyakorlás: — 
V. c) Az első osztály könyvtára : Arany László Népmese 

gyűjtemény 19:20 K, Gaál: Hu.i és r mondák 48 K, Tompa 
Mihály : Népmesék 7-20 K. Népdalok 288 K, Magyar népbal
ladák 2-88 K, Petőfi Sándor: János vitéz 240 K. Arany János: 
Kevenáza 3-20 K, Arany János: Első lopás 1 60 K, Arány János: 
Toldi 5 76 K, Jókai Mór: NépvíHg 2 88 K, Mikszáth Kálmán: 
A jó pali > K, Mikszáth K: Tót atyafiak 5 76 K,Kölcsey 
Ferenc: Páráii í'88 K. 8 - 8 példányban ós Perényi Adolf: 
Magyar iicli 1 drb — 50 K. Összesen 105 könyv 110-90 
K értékben. 

VI. Pedagógiai szertár: 1 emberi agyvető utánzat 34 K, 
emberi szem utánzat 1 drb 30 K, emberi fül utánzat 1 drb. 50 
K, embert orr ulányat 1 drb. 45 K, emb ri nyelv ős gége után
zat 22 K', emberi bőrmetszet 32 K, emberi csontváz 1 drb 1 
K, emberi törzs utánzat papirmaeheból, tertn. nagyságban 216 K, 
1 szertári asztal 40 K, 1 Thon C, 2 gyűjteti szekrény 
130 K. Összesen 12 drb, 776 K értékben. 

Vil. Történelmi szertár: 1 drb, Európa térképe a népván
dorlás kúrában 15 K. I. drb Európa (érképe á keresztes had
járatuk korában 15 K. Összesen 2 drh 30 K értékben. 

Vili. Földrajzi szertár: 1 csillagos ég közép-Európa számára 
2 K, 1 föld kéo.e féltekékben 15 K, 1 földgömb 36 K. Schreiber: 
Földrajzi alapfogalmak faliképé 14 K í4 dib részletes katonai 
térkép az iskola székhelyéről 17 korona, 1 drb higanyos légsűry-
mérő ezüstözött foksorral 32 K, I drb Dániel-féle fiygrométer 
40 K, 1 esőmérő 50 K, l drb, maxinuim-mmhnum hőmérő 28 K, 
1 drb. iránytű fátokban 12 K. Ö u 43 drb. 246 K. ériekben. 

IX. Mennyiségtani szertár: 1 drb. Bopp-kle niétermérték 
gyűjtemény (2 méterrúd, 1 köbdeciméter bádogból, 1 köl deci
méter fából, 1 literes, 1 dl.. 1 cl, 1 chia, l kg, 10 dkg.5 1 dl 
1 gr.) 25 K, 1 drb. 20 méteres mérőszalag 24 K, 1 drb derék
szögű háromszög 60° szöggel 15 K, I drb. derékszögű há.oin-
szög 45 fokos szöggel 15 K, 1 drb. szögmérő fából 15 K, 1 fe-
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láblavo:ialzÖ 8 K, 1 táblavonalzó Fogóval 6 K, 1 táblákon 
9 K. Összesen 8 drb, 117 K értékben. 

X. Természetrajzi szertár: 1 drb. 1. ile mikroszkóp, 
ajlítriíitó állvánnyal, mikrométer beállítással, kettős revolverrel 

• - - objektívekkel 1. é'3 111 számú okuláréval 400 K. I drb. 
ticoló i (6 kés, 2 oll< íiptctő, 3 in, 1 Iioi • ;:u-

hof'ogi 1 lándzsa) 75 K, 1 drb. boncoló tálca vi 
15 IC, 1 drb. Vangel-féle mikroszkópi felszerelés ládában I'OOK, 
I drb, üveg aquarium 60 K, 1 d^b. üveg terraiiurn 55 K, nftvény-
gyüjtő kés 3-80 K, kézi nagyító 7 50 K. 1 drb. kézi fujtató fé
nyezve 7 K. Kitömölt állató [indlsznő 10 K. d ni 

ígér 6 K, mókus 16 V . törpe menyéi ! I lí, 
kék cinke 7 K, magtörő pinty 9 K • bics 12 K; szarka 15 K. 
erdei füles bagoly 16 K, héja 26 16 K, bijbo? 5ök 

tőkés .;) K. I íyek: Füi ge gyík 
7 K, béka fejlő • 1280 K. Csontvázak: Kutya csont\ 6K, 

K, sil ontváz 30 K, ponty csontváz 34 K. 
1 drb. fagyüj émény 18 K, 1 drb. sze;tári asztal 40 K, 2 drb 
Th ;zék 12 K, 2 dib, gyujteményszekiény 120 K, 1 drb-
aquanum asztalka 90 K. i 7 drb. 1398 K 10 fillér 
é.tékben 

XI Kémiái szertár: A „Hang) v tség 
Érte 5 Fogyasztás] Szövetkezetének ajándét 

1 dib komplett s/.énsavredukáló szelep 95 K, 15 drb. 
főzőloinbik 14-30 K, 10 trb. fözölombik Erlcnm i K, 
2 drb. Bürelta oldaicsappal hiteles 90 K, 6 drb. Mérő lombik 
iívegdugóval hiteles 37 65 K, 7 drb Pipetta 2 szárú 75 48 K, 
10 drb, tolc íO K, 6 drb, fözölombik 10 K, 2 drb. Kohl-
rausch-féle. lombik 850 K. 5 drb jénai főzőpohár 7 K, 10 drb. 
Erlenmeyer lombi: 18 50 K, 100 drb. kémcső 9*60 K, 2 drb. 
keverőhenger 16 20 K, 5 drb. párologtató csésze 2 85 K, 1 drb. 
hiteles méröpipetla 8 lü K, 500 gr. azbesztgyapot S K, 50 gr. 
üveggyapot 3 K, 100 gr, Acid-tartarieum 4*20 K, 1 kg Alkohol 
isobutylicum 29-50 K, 100 gr. Batyum carbonatum 2~10 K, 10 
kg. Acid. sulfuricuui 35 K, 5 i. üveg üvegdugóval 5 60K, 1 drb, 
Waiiscbaffe-féle szitasorozat 40 K, 100 gr. üveggyöngy 1 K, 
100 gr. Lythiuni carbonet 2650 K, 300 gr. Ammónium molybat 
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28 80 K, 100 gr. Nátrium szulfid 80 f. Összesen 650-48 korom. 
Ezekből leltároztatok 20 drb, 412-43 K. értékben. 

Feni1 tárgyakra kifizettünk csomagolással és s/állítással 
együtt 707 korona 51 fillért. Az adomán ; 722 l.orona 72 
fillérből 15 korona 21 fillért további beszerzésre fordítunk. 

XII. Fizikai szertár: — 
XIII. Gazdasági és kertészeti eszközök és szerszámok : 5 

drb. ásó, nyéllel 40 K, 5 drb, lapát, nyéllel 25 K, 5 drb. gereblye, 
nyéllel 25 K, 10 drb. ásó, nyéllei 80 K, 5 drb. kapa, nyéllel 30 
K Összesen 30 drb. 200 korona értekben 

XIV. Rajzszertár: 1 drb. kocsiké 12 K, 1 drb. sarló 5 
K. 1 drb. paletta fából 2*80 K. 1 drl yező 1*50 K, 1 
drb. galuska s. 6 2 K, 4 drb. fŐzökaiiAl 2 K 1 drb. sótartó 
f'iból 1 60 K, 1 dob szövött Övvel 14 K. 1 drb. íakulacs 10 K, 
1 drb. kocka fából 12 K, 1 drb. n ; u isáb 11 K, 1 dl 
hatszögletű has hói 28 K, 1 drb. henger k< fánól 2(1 K, 
1 drb. kiip fából 2b K, 1 dr- : -éplVb. I K. i d b esi 
itató 190 K, 1 drb. kürt sárgarézből 15 K, 1 drb p I 1 60 
K, 1 drb. kehely 3 K. 1 drb vá'a 6 K, 1 drb kétfiílü amphora 

K, 1 drb. rsó 2 50 K, 
1 drb. lapos kehelycsésze 3 20 K, 10 drb. zomái tt edény 
32 K, 1 drb. kerti színes üveggomb 2 20 K, 1 drb. iátékabroiics 
— 60 K, 1 szívalak pnplrli 1 80 K, 1 drb. pajzsalak pa-
pirlemezbö] 2*50 K, 1 drb. óralapp fi, mulatókkal Q 50 
K, Vardai: Magyal díszítő elemek 24 K, Gróli: Díszítménj 
rajzminták 2 kötet 60 K, 1 drb. gyüjteményszekrény 60 K, 1 dib. 
mintatartó állvány fából 48 K, összesen 47 drb. 461*70 K. értékben. 

XV. Zeneszertár: 1 drb. harmónium 2 változattal 502 K 
drb- hegedű, vonóval 100 K, 1 drb. Maelzel-féle metronóm 

3l 32 K, 1 drb. „A" hangöíósip - 8 0 K, 1 drb. li 
v lla 2 K, 1 drb. zongorahangi kutes 4 K. 2 drb. zongi 

ama és fekete) angol szeri i, 170 cm. hosszú 9000 K. 
víy Géza: Új magyar férfikirok zsebkönyve 1. és II kötet 10 

K. Re\ 80 K : kurucn 
Sztankn Béla: Fal biák 10 drb. 10 K, Huber: Legszebb 
101 magyar népdal I., II. és lll. kötet 15 K, Huber: Kvtrucfurfang 
3*60 K, Ságocly: Zongoradarabok kezdőknek 3 45 K} 1 drb 
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szertári szekrény 60 K, 20 drb. kottatartó állvány fából, 2 - 2 
tanúin részére 1200 K, összesen 49 drh 11038 05 K ériekben, 

XVI Kézimunka szertár: 1 drb, Farásj K, 1 drb. ha npó-
fogó 3 K, 10 drh, olló 30 K. 1 drb. csípőfogó 12 K, 1 dib. L p - -

1 K. 2 drh. fenőkö 2 K, 50 drh eternitpal ) kor KI.i 
i drh. 1 15130 K értékben. 

XVII. Tornaszertár: — 
XVIII. Orvosi és betegápolási felszerelés: — 
XIX Ifiúsági és tanítói könyvtár : 1 drb. PayrHugó: Jó 

kir. herceg 3 50 K értékben 
XX. Nyilvántartási és számadási könyvek: 1 drb. iktató

könyv 60 K. 1 drb. regiszteres könyv 4 K, 1 pó m-yv 4 K. 
1 kezbesítökönyv 2 K, 1 intézeti rovatös fönapló 15 K. 1 szel
vényes : lyv a tartásdíjakról ÍÜ K, 1 megrendelésikönyv 
10 K, I köztartási rovatos pénznapló 5 K, 1 leltári napló 10 K, 
37 drb. szakleltár 30 K. 1 osztálynapló 10 K, 1 felvételi napló 
2 K, 1 osztály anyakönyv 2 K, 1 tanulmányi napló 1 K, 1 napi*') 
a tanári hospitálásokról 1 Kés 1 napló a I inári mulasztásokról 
és helyettesítésekről. Összesen 52 drb. 167 korona értékben. 

Leltári állapot az 1918. év június hó 30-án összesen 1090 
drb. 48223 56 korona értékben, 

6) Internátus. 
Internatusmikbuu az 1. o. 40 növendéke élvezett teljes ellá

tási A 20—20 ággyal berende/.ett két hálóteremben minden 
növendéknek voJt egy katonai vaságya, háromrétű fagyapotmad-
raccal, gyapottakarója és 1 széke. Ágyneműn")! mindenki maga 
gondoskodott. A ruha és fehérnemű elhelyezésére mindenkinek 
rendéi. éte állt egy fel zárható ruhaszekrénye, A szekrények. 
mosdóállványok az I. emeleten a folyosó 2 oldalán sorakoztak. 
Vizröl a közeli ártézikutról a szolga gondoskodott. A növendé
kek testük egészségének fenfartása érdekébén havonkin i egyszer 
gőzfürdőbe jártak. A felkelés télen reggel fél 6 órakor, nyáron 5 

kor történt ; a lefekvés este 9 órakor. 
A do] bábán a tanulók zárható fiókkal ekrény-

el ellátott íróasztal mellett foglaltak helyet. A világítást este 
villanyfény szolgáltatta 

Extcrnálusunk nincsen, Négy növendékünk szülőinél lakott, 
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7) Köztartás. 

A köztartást Kovács Ferenc tanár vezette. A gazdasszo 
teendőket kezdetben Novak Mariska, kés >bb Nóvák Gizella 
ge.'te. A növendékek havi tartásdíja személyertkitil havi 48 K 
volt megállapítva, A nagy drágaság miatt ezért összegből alig 
tudtunk növendékeinknek kielégítő élelmet adni. Csak a városi 
hatóság, a burgonya központ és a haditermény támogatásának 
köszönhettük, hogy évközben az élelmezésben fennakadás n ni 
történt. 

#j Segélyezés, ösztöndíjak, iskolai jutalmak, alapok, alapítványok 

Az t. évfolyam 44 növendéke közül: 
teljesen ingyenes bentlakó volt 22, 
féldijas „ „ 14, 
teljes dijat fizető „ „ 4, 
segély nélkül] bejáró volt 4 

Összesen: 44 növendí 
A segélyen kívül ösztöndijat vagy jutalmat egy növendé

künk sem élvezett. Az intézetnek ez idő szerint semmiféle ala
pi ványa nincsen. Kirándulási alap] i kisebb kirándulásokra 44 
koronával rendelkezik Az ifjúsági önképzőkör évközben egy 
UO K.-nás névértékű h mkötvényt vásárolt, kamatainak 
hovafordításáról azonban még ne ni határozott. 



IV. 

Az intézet működése. 
1. Nevelés, fegyelem. 

A növendékeknek az intézetben való Lirsas együttléte ne 
lőleg hatott mindegyikükre. A tu vett kO/ös munka 
lehetett i:;v fóm j t lelkünknek, akaratuknak s vezethí 

sankint t; mti ny ?gre. Kezdet
ben gyakran \ Í a katonai pontosság aa intézeti rend és 

de a tanári tesittlei példája, intő szava és követ
kezel r>rzése csakhamar megteremtette azt az állapo
tot, tneiy a tantlói hivatáshoz ülő vidám, de fegyelmezett, 
minden irányban példái mutató, kamoiy munkásságot biztosít
hatta. A testület tagjainak és az ifjúságnak egymást megértő és 
bizalmat gerjesztő érintkezése csak ;i jóra, szépre és igazra való 

íáfre i < ktfejf zésre. 
Vasár- és ünnepnap az ifjúság n tanári testület tagjainak 

vezi ízt-mise hallgatásával setl elegei vallási köte
lességeinek. Mise után a római kathoii k a főgimnáziumi 
ifjúsággal együtt szén! íéden iszl veti 

hazafias énzés ápolását i iskolai ünnepélyeket tat 
ttmk, melyéken 3 ízben a jó 'sag i is adatott 

ilom. Ezek a következők voltak. 
I Noven í-án, Gyászünnepség az eleseti hősök 

lékért* 
Április II én Az 1848-ik törvények szentesítésének em-

ünfiep 
Vlájus 9-én. Zita királyné születésnapja a hadiárvák meg

mentésére rendezett ünnep. 
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4. Május 31-én A bcfeg gyermekek üdülésére rendezett 
gyűjtés. A jótékony célra összesen 35*40 K-t gyűjtöttünk. 

A testi nevelési úg) i testgyakoriali órákon, valamint a 
ibad délut.niukn ; főképen ,i katonai szolgálatra való előké

szítés útján mi ttuk elő. Knvács Ferenc tanár tanította a tor-
n-it, de az yén Szerdahelyi Ferenc honvéd főhadnagy kü
lön tanfolyamon a következő foglalkoztatási terv szerint dolgozta 
fel a kaimiai szolgálatra való előkészítés anyagát: 

I. Egész nap Délelőtt 7-tol délután 7-ig. 1. Utazó menet. 
n i pihenő. J Menet alatt az utazó és biztosított menet 

' ;: külörnhség oktatás.-i Menetfegyelem, 4. Csuklógyakorlatok. 
Ismétlésül: a) Állás, b) fővetések, c) testfordulatok, d) test-

hel ö. Ebéd 7. Elméleti oktatás: a) A katonai hivatás és 
áhás kötelmei b) fölé- é i endeltség, c) függelem, d) elöljárók
kal vjilú érintkezés, e) fegyelem, f) a fegyveres erő tagozáaa. B. 

előkészítés i) A lövés keletkezése, b) a fegyver részei, c) 
célzási módok, d) a billentyű elcsattantása, e) hibaháromszögelés 
í) gyutai zet 9 Rendek, kettősrendek alakítása és testfor
dulatok helyben. 10. Pihenő. I I . Játék 12. Pihenő. 13. Bevo
nulás. Megjegyzés: E soknak látszó anyag nagyobbrészt ismétlés. 

II Délután 3—5-ig. 1. Mozgások, menet, rövid lépést, 
teljes lépést, lépést válts, ne tarts lépést. 2, Testfordulatok, 3. 
Húzódás és fejlődések. 4. Arcvonalváltoztatások. 5. Testhelyzetek. 
Megjegyzések: Ez 5 pántban foglaltakat előbb egyenként, majd 

szakaszban kell gyakorolni 
III Délután 3 5-ig. Rajvonalalakftás a) fejlődött vonal

it I b) kettösrendoszlopból Mimiket alakzathói: helyben és me-
netki 

IV. Délután 1—5-ig. Elméleti oktatás, a) A felderítés, b) 
biztosítás, c) és összeköttetés általában, d) A biztositott-menet. 
e) Térkép olvasás (Jelek ismertetést.) 

V (szerda) délután 2—7-ig. 1. (Biztositott-menet.) A menet 
alatt egészégtigyi útmutatások: Magatartás nagy hidegben, nagy 
melegben, a rósz viz és az alkohol ivása^ élvezete és annak 

tkezményei. 2. Csatárkiképzés. 3. Szuronyvivás. 
VI Délután 3—5-ig. Táboriörs felállítás. 
VI i nap délelőtt 7-től délután 7-ig. 1. Biztosított-

menet 2. Felderítő szolgálat (jelentés küldés). 3. Előnyomulás 
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jelzőkre. 4. Szuronyharc. 5. Pihenő. Ez id5 alatt: elméleti oktatás 
a fegyver részeiről, billentyű elcsattanták, gyutacslövészet, táv-

CSlés, 6. Játék. 7. Pihenő. 8. Bevonnia 
VIII. Délután 3—5-ig. Térképolvasá 
IX. Délelőtt 9-től 12-ig. Éleslövészet a m. kir. II. honv. 

pótzlj. elemi lőterén. 1. A lövedék erejéne 2 Az I. 
sorozat lelövése. 

X. Délután 3—5-ig. 1. Árokszolg m, kir. 11. hotiv. 
pőtzlj. nagy: lőterén. 2. Sruron 3 Kéz 4. 
Gázoktatas 

XI. Délután 3—5-ig. 1. Térképábrázoli ités-
XII. Délután 3 — 5-ÍL;. AZ első se 

A lőelőkészités, éleslövészet i • • Fel
szerelési cikkeket a m. kir. 11 noiv tncsno 
bocsájtotta rendelkezésünkre. 

Kirándulásaink a folyó isk évben még in ttek 
előre megállapított terv szerint. Mi\ 
meretlen volt előttünk, mintegy terepszemlél tartottunk minden
féle, hogy a jövőben ezirányhan mái link. Ö 
szesen 5 természetrajzi és gazdaságtani kirándulási tettünk és 
egy alkalommal megtekintettük a jászmuzeumol 

Fegyelmi eset az- év folyamán ftetíi fordult elő. Kisebb vét
ségektől eltekintve az ifjúság ug} [ben mini ban 
kifogástalanul viselte magát 

2.) Tanítás. 

Mivel az iskolai évet későbbéi kezrdtük és hamarább kel
let befejezünk, télen pedig a fűtő anyag hiárl) itt a 
1 hónapig szünetelt, rosan vet1 iski 6 hőnaj 
kálódütt. Ez a körülmény különösen indokolta, hogy az ifjtü 
munkájának egyöntetű irányítása 
összesen 10 értekezletet tartottunk Ezek körül ketl l! külöi 
sebben módszeres értekezletnek nevezhető, amelyeken az ins 
ideiglenes házi szabályának m vábbá az anya 
csecsemő védelemre vonatkozó ismereteknek a tanmenetbe \ 
beillesztésével foglalkoztunk. A gyűléseken állandó megbeszélés 
tárgyává tettük azokat a mód '-• it és eszközöket, ar 
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egyes tantárgyaknál a tanítás eredményeit fokozni lehet, külö
nösen a helyi vonatkozások felhasználásával és erős kapcsolatok 
megteremtése utján. 

Írásbeli dolgozatok rendje a tanmenet előírásra szerint 
történt, A tanulók 9 magyarnyelvi, 5 nemet nyelvi ós 5 mennyi
ségtani dolgozatot utak. 

A növendékek magánolvasmányai sokoldalúak nem lehet
tek, mivel osztálj .vtárunk csak a szorosan vett kötelező 

asmányokat foglalta magában; kiegészítése folyamatban van, 

Iskolai könyvek, segédkönyvek az 1917—18. iskolai évben. 

Ouint: Testtan 4.20 
Weszely: Rendsz. magyar nyelvtan 1 "60 
Bánóczy-Weszely : Stilisztika 3.— 
SzöllÖsi j - : Nemet nyelvkönyv 2.80 
Farkas S.: Egyet, történelem !. 4 60 
Farkas-Kovács: Csill tij és fizikai földrajz 3.40 
Miklós-Csada: Mennyiségtan I.—II. 4.70 
Dékány: Mértan l.-Il. 3,70 
Wagner-Szterényi: Természetrajz I. 6.— 
Sztankó: Énekiskola I. 3.— 
Menich-Révfy: Zeneelmélet ;szhangzattan 2.90 

: Hegedti i l.-Il. 3,30 
„ . Zongora iskola 1 -11. i.— 

Kogutovicz: Földrajzi atlasz 2 50 
„ : Töténeti atlasz 3 — 

Segédkönyvek : 

Tanterv 'ásítás az elemi iskolák számára, 3.60 
Simonyi: jó magyarság 2.— 
Kelemen: Német-magyar szótár. 2.50. 
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A tanítás eredményének táblázatos kimutat. 
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Órarend. 

Órák Hétfő Kedd Szerda Csütörí Péntek Szombat 

S— Magyar Mennyiségtan Magyar Magyai Földrajz Mennyiségtan 

9—10 Mennyiségtan \ sttan 

10—11 

Történelem i I esttan Történelem 

Német 

11—1 Zem 

Földrajz 

Rajz 

12—1 Testgyakorl 

3—4 Kézimunka Ga Ftan 

Hi t tan 

Nemet 

Ének 

4—5 Kézimunka Gazdasáet; 

Mennyiségtan 

Német 

Terii! i Ejvak. 

Hittan 

Rai 

Ra 

Történelem 

Magy 

Német 

Ének 

Zene Természetrajz 

Testgyakorlíi s Természetrajz 
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Gyakorlati kiképz 

Hospitálá idékeink <i folyó iskolai évben nem 
mk még megszervezve nem vo\i 

1. Az intézet iffdsági Önképzők< 

ifjúsági önkéj •! a második Félévben alakult csak 
mej ul< " kiYöl két rendé It 

iscgügy, 

A tanulók egészségi állapota az eges/. é\ i il/amáii kedVi 
s nem fordult elő é;. :i ta

nítást semmiféle fertőző baj nem zavarta meg. 



V 

V, 

Vizsgálatok. 
A?. I. osztály vizsgálatát május hó 31-én tartottuk m 

Wagner J.mos kir. szakfeli líétéoen. m jelen 
volt 37 növendék, Ezek közül a l dyba lépíid 30 
növend b ő i -• I :)"- 4 

mdék, 1 növendék pedig isin 
i^lcn osztályzatot nyervén, tanulmányait tanítók épzö-nitczetbeu 
aenj folytathatja. 

VI, 

A gyakorló iskola 
a fi ín még nem működött. 

VII 

Tanítók továbbképző tanfoly 
intt kben nem volt. 

Ifi. 

Értesítést 
;:i f tvezinényeki !, az inti íikfid ín-

dekl ki »kue i d az 


