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Cserkészeink 
a Világjamboreen. 

Nosza cserkészpajtás, fel Gödöllőre, 
a Jamboree földjére — hangzott a világot 
bejáró kiáltás. ,,A mesebeli csodaszarvas 
újból fElbukkant, újból láthatói" Ez a hír 
járta be a magyar föld minden zegét-zugát, 
ahová a betű és a rádióhullám eljuthat. Az 

idegen hangzású szó csodás gyorsasággal futotta be a világ minden 
kultúrállamát. Mintha a fehérszarvas maga lett volna a hírvivő. 

Megindult a készülődés nagy munkája. Hangyabollyá vált a 
világ minden cserkésztábora. Ebbe a nagyarányú, a nemzet és tár
sadalom minden rétegébe belenyúló cserkészmunkába kapcsolódott 
bele a mi intézetünknek immár 10 éven át kitartással dolgozó csa
pata is. A fiúk és a vezetőség egyaránt átérezték, hogy a Jamboree 
megrendezése nem egyesek vállalkozása, hanem az egyetemes ma
gyar cserkészeten keresztül a nemzet életerejének, alkotnitudásának 
és többrehivatottságának a megnyilatkozása. 

Az ősi fehérszarvast űző Magor ideszakadt, kései ivadékainak, 
a magyar cserkészfiúknak egy darab történelme a Jamboree. 

Ennek tudatában kezdtünk keresgélni a módok és lehetőségek 
után. A bátrabb, a bizakodóbb cserkészeink csakhamar megalkották a 
Jamboree-rajt s megindultak a tervszerű előkészületek. A tanítóképző
intézetben rendezett Mikulás-est annyira megerősítette a csapat 
anyagi alapját, hogy a gondok aggasztó felhőzete kiderült. Később 
a társadalom áldozatkészsége, Jászberény megyei város jelentős 
adománya s a gyermekért mindenről lemondani tudó szülők áldo
zatos segítsége pótolta mindazt, amit a csapat a maga erejéből 
nem tudott volna előteremteni. Az anyagi sikert az 1933. évi június 
11-én megtartott Jamboree-nap tetőzte be. Cserkésztisztelettel mon
dunk hálát minden nemes áldozatkészségért. 

A félévig tartó készülődésben úgy a központi, mint az altábor-
parancsnokság a mindenkit türelemmel meghallgató tanácsadó fe
lelősségérzetével sietett csapataink segítségére, mert bizony nehéz 
feladatokkal kellett a mi fiainknak is megbirkózniok. Az altábor 
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parancsnoka azt kívánta, hogy a tábordíszítésben a vidék népmű
vészetének jellege tükröződjék vissza. 

Milyen nagyszerű gondolat ez ! Magyar külsőt adni az idegen 
névvel ellátott földterületnek. 

A jászok ősi fővárosából mi jellemzőbbet vihettünk volna mást, 
mint a Lehel-kürtjét. Csapatunk kapuja, a Lehel-kürtös kapu az is-

Cserkészeink Lehel-kürtös kapuja. 

mert összeállításban többek gondolatai és Kiss József gyakorló isk. 
tanító tervrajza nyomán öltött formát. A kapu szerkezetében a jász 
összetartást, az ősi erőt, a jazig-szarmata törzsből való származást 
hangoztatja. A várfalszerű oszlopokra helyezett két 60-60 kg súlyú, 
fából faragott és égetett Lehel-kürt a nemzetközi zűrzavarba messze 
kiabálja bele, hogy itt érdemes egy percre megállni s élvezni a 
magábamélyedés nagyszerű lelki gyönyörét. Megállni s elgondol
kozni azon, hogy a Duna-Tisza síkságán a népvándorlás elmúlt 
népei közül csak a magyar meg a jászkun tudta lábát megvetni. E 
két ősi nép fiai ma is élnek. Hazájuk az ezeréves Magyarország, 
amely most szépségeivel és vérző sebeivel együtt nyitott könyvként 
áll a világból összesereglő tízezrek fürkésző szeme előtt. 

A Jamboree-csapat a vizsga után lázasan készült a nagy útra. 
Ládákba kerültek az eddig készített munkák, az idegen fiúknak 
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szánt nemzeti-díszítésű ajándékok, indiánöltözékek, magyar-ruhák, 
a földöntúli zeneszerszámok és a mindennél fontosabb falatoznivaló. 
A táborépítési anyag fél vasútikocsit töltött meg. 

A zuhogó nyári eső miatt fél nappal késve érkeztünk a királyi 
erdő egyik sűrűjébe, a VIII. altáborban kijelölt szállásunkra. 

A tábor fölépült. Megkezdődött a tábori élet, amelynek min
den mozzanata felejthetetlen marad a résztvevők számára. 

A Jamboree 880 kat. holdnyi területén a VIII. altábor volt az 
első szállásfoglaló. A Nagy-Alföld napbarnította fiai egy héttel ko
rábban indultak, hogy tanyáikat a külföldiek érkezéséig rendbehoz
hassák. Egy heti kemény munka után tündérkertté varázsolta a sok 
ezer kéz a királyi erdők csöndes mélyét. Ebbe a tündéri környe
zetbe várták a fiúk vendégül a világból érkező idegeneket. A ma
gyar fiúk segítségével hamarosan felépült a skót-, angol-, svédcsa
patok sátortábora is. A szivek egyhúron pendültek ott, csak a be
széd okozott gondot. Bizony kézzel-lábbal ment ott a beszéd. Bájos 
jeleneteknek, eseteknek lehettünk tanúi ebben a bábeli zűrzavarban. 
Rövid idő alatt új nyelv alakult ki: a jamboree-nyelv. Mindenki 
megértette egymást. Vígan folyt a jamboree-élet páratlan eseménye: 
a csencselés. Működtek az autogramm-gyűjtők rohamcsapatai. A 
miniatűr Lehel-kürtök, búzakoszorúk, fonatok, képeslapok, névjegyek 
— amelyeket mi vittünk ajándékba — a világ mind a négy táján 
szerény hangon, de meleg szívvel beszélnek a bámész idegeneknek 
a jászberényi magyar testvérekről. 

A Jamboree kemény követelésekkel is lépett fiaink elé. A kö
zért is kellett olt dolgozni. A mi fiainknak a helybeli „Jászok" test
vércsapatával együtt a G. H. (gazd. hiv.) jutott. A terhes szolgálat 
elsősorban Bandi-bá (Fiala Endre tanár) vállait nyomta. Ez a szol
gálat másirányú törekvéseiben nagyon gátolta a rajt. A tervbevett 
szórakoztató műsorból így csak keveset valósíthattunk meg, de ami
vel felléptünk, azzal sikert arattunk. Az indián-tánc, a tréfás-zene
kar, a nótázás, a hanglétrás-csatazaj, a parasztjelenetek az altábori 
színpadnak többször is szívesen látott számai voltak. A kiállítás 
asztalain is elismerést szereztek művészies munkáikkal a csapat 
névtelen közkatonái. De lássuk a Jamboree belső-életét is! 

Napközben még az élmények elmondására is alig jutott idő. 
Pedig, ha a foglalkozás megengedte, örömest ültek össze egy kis 
tereferére. A családi együttest, a 37 fiút őszinte jóbarátság fűzte 
össze. Az őrsök testvérszerűen éltek szállásaikon. Testileg, lelkileg, 
erkölcsileg mindenki sértetlen maradt. Ez a mi igazi nyereségünk. 
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Ennek az elérésében fáradozott csapatunk régi, három neveltje; 
Fiala Endre, Vlacsil László és Bakki József. Készséges segítőtársuk 
volt Berzátzy László, intézetünk zenetanára. 

A gödöllői tarka Babylont nagyszerűen élénkítette az ország 
minden részéből összesereglett ezernyi-ezer cserkészapród és farkas
kölyök. A kis apródjainkat mi is felvittük 5 napra. Többször végig
járták a nagy tábortelepet, mindenütt derűs mosolyt aratva. Előké
szítő munkájukat Kiss József gyak. isk. tanító végezte és az kisérte 
fel őket szállásukra, ahol Knapp József csapatbeli cserkész gond
noksága alatt töltötték boldog napjaikat. 

Egyéves távlatból végigkísérve csapatunk előkészületeit, Jam-
boree-életük menetét, elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy szerény 
munkánkkal, mint a többi magyar csapat, mi is hozzájárultunk a 
vílágtáborozás sikeréhez. igénytelen, szorgalmas, kitartó, ügyes 
munkások voltak a fiaink. Erről tanuskodik a VIII. altábor parancs
nokától emlékül kapott 425 pont-kocka, a kis és nagy Jamboree-
szalag, rajparancsnoknak és a 6 fiúnak küldött emléklap és a ra
junkat ért altábori első helyezés. 

De nemcsak ezt hozták haza a fiúk! 
A Jamboree mást jelent a leendő és már működő ifjú magyar 

tanítóra nézve. Ma talán még egyik előtt sem tudatosak a Jamboree-
értékek, amelyeket e szűk jelentésben összefoglalni is lehetetlenség. 

Lehetetlen elfelejteni az impozáns felvonulást, a zászlóerdő 
földrehajladozását a Kormányzó úr Ő Főméltósága előtt, az 54 nemzet 
fiainak mosolygó arcát, a világ minden tájáról idesietett gyermek
szívek szeretetének megnyilvánulását, a faji és nemzeti jellegek 
minden kevélységét levetni tudó bemutatását, az imádkozó lelkeket, 
a szentségimádás estjét, a bábeli zűrzavart, a szórakoztató tábor
tűzi mutatványokat, a bensőséges, meghitt, csendes tábortüzek ti
tokzatos beszédjét, a búcsúzás óráit, amelyek sok-sok könnyet csal
tak a szemekbe. Felejthetetlenek a Jászberényben járt skót csapat 
gentlemen vezetőjének Mr. Deans-nak sorai: „A világ legszeretetre-
méltóbb népének bámulatos vendégszeretete és ragaszkodása az a 
legnagyobb élmény, melyet a magyar táborból magunkkal vittünk." 

. . . Eltünt a csodaszarvas! Elült az űzők zaja! De megtaláltuk 
azt a darab földet, ahol a megértés, béke és szeretet honolt, ahol 
napsütés és mosoly fogadta az örök mosolyra vágyó, fáradt belépő 
magyart! 

Parancsnokság 



Az iskolai év története. 

I. Általános jellemzésTanítóképző-intézetünk alapítása és hivatalos megnyitása: 1917. 
év október 1 l-e óta tizenhét esztendő, a mai új, kétemeletes modern 
palotájába történt beköltözése óta pedig négy esztendő telt el. Ez 
utóbbi idő alatt az intézetünk telkét alkotó 5 k a i hold 372 négy
szögöl kiterjedésű terület kellemes, jól gondozott kultúrteleppé vará
zsolódott. A folyó iskolai évben befejezést nyert a 600 négyszögöl
nyi csemegeszőlőterüiet betelepítése, megépíttetett és működésbe 
helyeztetett a régen várt s az egész kertet locsoló turbinaszivattyús 
öntözőberendezés. Szépen fejlődnek a 800 négyszögölnyi területre 
telepített gyümölcsfáink s a szabad levegőn való tanítást szolgáló 
harmadikéves zöld juhar- és másodikéves vegyes lomberdőink. Az 
előző években megkezdett fásítást az idén is folytattuk. Városunk 
polgármesterével történt előzetes megállapodás folytán a szomszédos 
városi sporttelep két utcára tekintő kerítése mellé 1000-nél több dísz
cserjét ültettünk ki. 15 m hosszú virágházunk már nemcsak a park
jainkat, hanem a termeinket, folyosóinkat és ablakaink egyrészét is 
ellátja virágdísszel. Méhcsaládjaink gyarapodása, a korai zöldségter
mesztés, a házinyúltenyésztés és a csiperkegombatermesztés megho
nosítása, valamint a 175 négyszögöl területen létesített faiskola mind 
azt bizonyítják, hogy intézetünk fejlődésképes s megadja az ifjú 
tanítónemzedéknek mindazt, ami a gazdasági irányú kiképzéséhez 
nélkülözhetetlen. 

Intézetünk tanulmányi rendjében és belső életében is szép fej
lődés mutatkozik. A munkáltató vagy cselekedtető tanítást, amelyet a 
reáltárgyakban már az előző iskolai években megkezdettünk, a folyó 
iskolai évben csaknem valamennyi tantárgy tanításában megkíséreltük 
s gyűjtjük a tapasztalatokat arra vonatkozólag, hogy melyek az e célra 
különösen alkalmas tanítási egységek. Jelentékeny haladást értünk 
el a magyaros beszédre való szoktatás, a helyesírás a laposabb ta-
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nítása, valamint a gyakorlati irányú nevelés terén is. Rendes havi 
tanári értekezleteinken rendszeressé tettük a tanári testület rendelke
zésére álló folyóiratok tartalmi ismertetését oly módon, hogy az egyes 
értekezleteken az illetékes szaktanárok felváltva: vagy a pedagógiai 
tárgyú, vagy a magyarnyelvi-, szépirodalmi-és művészeti tárgyú, vagy 
pedig a földrajzi-, természettudományi-, gazdaságtani- és testnevelési
tárgyú folyóiratokat ismertették. így a tanári testület valamennyi tagja 
tudomást szerzett az intézetbe járó 24 folyóirat közérdekű közlemé
nyeiről. Internátusi növendékeinkkel szeptembertől kezdve naponként 
sikeresen végeztettük a reggeli 15 perces u. n. rádiótornát. 

Ifjúságunk, a múlt hagyományaihoz híven, a folyó iskolai évben 
is több alkalommal szerepelt teljes sikerrel a nyilvánosság előtt. 
Nevezetesebb szereplései: 

Július 24-től aug. 16-ig a gödöllői Világjamboreen intézetünk 
cserkészcsapata 37-es létszámmal vett részt. Csapatunk szép és ered
ményes működésével az altáborban első helyezést ért el. Ezért a 
kir. Főigazgató úr 2073-1933. szept. 22. rendeletében Siemeister János 
tanár, cserkészparancsnoknak, Berzátzy László és Fiala Endre taná
roknak, Kiss József gyak. iskolai tanítónak elismerését fejezte ki. Az 
október 6-i kegyeleti staféta futóversenyen ifjúságunk ismét nagy fö
lénnyel győzött a társcsapatok között s így már egymásután öt éven 
át nyerte el az ezüstserleg vándordíjat. A szép sikerért kir. Főigaz
gató úr 2660-1933. sz. rendeletében elismerését nyilvánította. 

December 20-án a gyakorló iskolánk rendezett jól sikerült mű
soros karácsonyi ünnepséget az intézet dísztermében összeállított 
színpadon. Az ünnepség PásztorJ.: Ezüstlétra c. hazafias színművével 
kezdődött. Ezt követte Kiss József gyak. isk. tanító: Pásztorjáték c. 
színműve, amelynek keretében a kis Jézuska a szegénysorsú tanulók 
számára az intézet jóakaróinak adományaiból bőséges karácsonyi 
ajándékot osztott ki. Az ünnepség után a tornacsarnokban a tanító
növendékeink sportköri bemutatója következett, amelyen szép felké
szültségről és a testnevelés ügyének lelkes szeretetéről tettek tanú
bizonyságot. A közönség sok tapssal jutalmazta őket. 

A szokásos évi intézeti hangverseny február 10-én este ezidén 
is fényesen sikerült. Róla a Jász Hirlap 1934. febr. 17-i száma a 
többek között a következőket irja: „Jászberény műszerető közönsége 
az áll. tanítóképző-intézet iránt tanúsított mindenkori meleg érdeklő-
dését ismét azzal bizonyította be, hogy a febr. 10-i hangverseny ha
talmas nézőterét zsúfolásig megtöltötte. Az egyházi, katonai és vi
lági előkelőségek élén ez alkalommal az intézet megalapításának 
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egyik nagyértékű támogatóját, Czettler Jenő orsz. képviselőt, a kép
viselőház alelnökét is vendégül köszönthette. A várakozásnak a hang
verseny minden tényezője derekasan megfelelt. Az ifjúság zeneszá
main, a 160-tagú énekkar komoly- és vidámtárgyú dalain, mint min
denkor, úgy most is megérezte a figyelő lélek, hogy ezek az ifjak 
Berzálzy László zenetanár kezei alatt kiváló zenei oktatásban ré
szesülnek. A hangverseny fénypontja N. Varju Irma zongoramű
vésznő fellépése volt, ami élményt jelentett a jászberényiek számára. 
A műsor hangulatos számot is igért. Nóti K.: A nyúl c. kacagtató 
bohózatát kitűnő alakítással vitték a lámpák elé Mahovits Gy., Iva-
nits M., Gosztola J., Molnár József, Molnár Ferenc és Szopka P. az 
intézet felsőbb-éves növendékei, Málnási Dszső tanár mesteri beta
nításában. A szépsikerű hangverseny jövedelmének egyik felét a tor
nacsarnokban Kiss József gyak. isk. tanító tervei alapján építendő hatal
mas színpad első munkálataira áldozta az igazgatóság. A jövedelem 
másik felét az intézeti zenekar felszerelésének gyarapítására fordí
tották" . . . 

A május 19-i tornaünnepély is igen szépen sikerült. Ennek 
műsorából különösen az egész ifjúság által végzett u. n. rádiótorna
gyakorlatok lepték meg a nagyszámú közönséget. Olyan volt a tor
natér, mint egy idevarázsolt stúdió hatalmas terme, amelyben zene
szóra hullámzott a tornászok teste, a száz meg száz kar és láb A 
gyakorlóiskolások ügyes tornája után a talajtorna, a szer- és az at
létikai gyakorlatok következtek. Az elért kitűnő eredmények azt 
bizonyítják, hogy intézetünkben az ifjúság a testi erő fejlesztése te
rén is gondos nevelésben részesül. 

Intézetünk a folyó iskolai évben is ápolta a tanítóképzés és a 
vármegyei tanítóság közti jóviszonyt. Ennek szép bizonyítéka az, hogy 
a tanári testület tagjai közül Csekő Árpád a mezőtúri, Kiss József 
a jászapáti, Tanai Antal pedig az intézetünk dísztermében tartott pe
dagógiai szemináriumokon tartottak nagysikerű előadásokat. 

A tanári testület létszámában mindössze annyi változás történt, 
hogy az iskolai év elején idehelyezett Szániel István okl. tanítókép
zőintézeti, óradíjas h. tanár helyére, aki VKM. rendelettel október 
19-én már a nyíregyházai testvérintézethez osztatott be szolgálatté
telre, április hó 1-én Lauday Sándor okl. tanítóképző-intézeti tanár
gyakornokot kaptuk. Őszintén sajnáltuk Szániel István távozását, 
mert benne nagytudású, lelkes, melegszívű tanárt vesztettünk el. 

A tanítás egész évi nyugodt menetét csak a febr. 12-től mára 
3-ig tartó influenzajárvány zavarta meg. Összesen 120 növendék 
betegedett meg, átlagosan 9 napi tartammal. 
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Az iskolai év fontosabb eseményei időrendben. 

Szeptember 7-én alakuló értekezlet, 12-én pótló, különbözeti, 
13-án javítóvizsgálatok. 13-án az I. II. és a IV. b. évfolyam, 14-én 
pedig a III. IV. a. és az V. évfolyam növendékeinek beiratkozása. 
15-én Veni Sancte és utána az iskolai év megnyitó ünnepsége. 16-án 
rendes tanítás. 19-én a III. évfolyam növendékeinek kirándulása 
Gödöllőre. 

Október 6-án az ünnepi istentiszteletek után önképzőköri dísz
gyűlés. D. u. a hősi emlékszobornál, a város által rendezett ünne
pélyen, énekkarunk a Hiszekegyet és a Nem, nem, sohá-t énekelte 
s ugyanakkor a kegyeleti staféta vándordíját ifjúságunk ismét meg
nyerte. 7-én d. u. ifjúságunk résztvesz a Kultúrházban színrekerült 
Erik a búzakalász-cimű színelőadáson. 13-án d. e. 10 órakor Jász
berény város volt polgármesterének, dr. Koncsek Istvánnak temetésén, 
a városháza előtt, énekkarunk „Mért oly borús" c. gyászkart énekelte. 
20-án Banke Ottó gazdasági főfelőgyelő látogatása intézetünkben. 
23-án d. e. 10-12 óra között az V. évf. növendékek a jászsági litur
gikus kör gyűlésén voltak jelen a központi róm. kat. elemi iskolában-
24-én d. e. az V. éves növendékek Móczár Miklós igazgató, Blé-
nessy János tanár és Kiss József gyak. isk. tanító vezetésével a 
Szelei-úti róm. kat. elemi iskolát látogatták meg. 

November 12-én d. u. az ifjúság a Városi moziban volt Pánik 
a városban-cimű term. tud. film előadásán. 25-én d. u. 5 órakor a 
jászberényi róm, kat. egyházközség helyi szervezete: az Actio Cat-
holica, a Kultúrházban kultúrestét rendezett, melyen a tanári testület 
több tagja és a növendékek is résztvettek. 26-án d. u. a városi moz
góban bemutatott Gárdonyi: A bor c. hangosfilmet tekintették meg 
növendékeink. 

December 2-án d. u. 5 órakor az Actio Catholica előadásán 
intézetünk Beretvás H. Szerzetesek kara és Kereszty J. Fohász c. 
két énekkari számmal szerepelt. Azonkívül Kránitz László III. é. növ. 
Gyula diák: Assciagoni Madonna c költeményét szavalta. 5-én este 
az intézet dísztermében Mikulás-est, a tanári testület és családtagjaik 
jelenlétében. 6-án ünnepi istentisztelet a főtemplomban. 11-én Fiala 
Endre tanár megemlékezése a limanovai csata évfordulójáról. 12-én 
Galló Pál tanár a rádió kulturális szerepét ismertette a díszteremben-
15-én d. u. karácsonyi szentgyónás, 16-án d. e. szentáldozás. 20-án 
a gyakorló iskola karácsonyfa-ünnepélye. Utána sportköri bemutató. 
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Január 4-én Blénessy János,29-én Csekő Árpád tanárok előadásai 
a ker. Nőegylet teadélutánján. A teán s az ezt követő táncon V. éves
növendékeink is résztvettek. 16-án Móczár Miklós igazgató részt
vett a Szolnok vármegyei iskolánkívüli népművelési bizotlság köz
gyűlésén. 22-én Móczár Miklós igazgató résztvett a T. I. T. 0 . E. 
elnökségi és taggyűlésén. E hónapban tartattak a tanári testület és az. 
V. éves növendékek iskolánkívüli népművelési e'őadásai is. 

Február 1-én a Palotási Dalkör hangversenye, 3-án az Ipar
testület bálja a Lehel szállóban. Felsőbbéves növendékeink mind
kettőn jelen voltak. 10-én este 8 órakor, az intézet szokásos hang
versenye. 25-én Móczár Miklós igazgató iskolánkívüli népművelési 
előadása a Szelei-úti róm. kat. elemi iskolában. Ugyanez nap a hely
beli József nádor reálgimnázium Herczeg Ferenc emlékünnepélye, 
amelyen Móczár Miklós igazgató és a tanári testület több tagja meg
jelent. Február 14-től 17-ig Ebergényi Antal számv. íőszámtanácsos 
hivatalos látogatása az intézetben. 

Március 9-én dr. Kele István érseki biztos, főesperes, apátplé
bános látogatása a róm. kat. hiítanórákon. D. u. dr. Firiczky János 
ntézeíi orvos előadása a Kultúrházban, a tüdővész elleni védeke
zésről, amelyen az V. éves növendékeink is megjelentek. 12-én a 
T. I. T. 0. E. taggyűlésén résztvett Csekő Árpád tanár. 15-én ünnepi 
istentiszteletek. Utána önképzőköri díszgyűlés. D. u. 3 órakor a város 
által rendezett ünnepélyen, a honvédemlékműnél, ifjúsági énekkarunk 
a Szózat-ot énekelte. 20-án az V. é. növ. a tanári testület vezeté
sével megjelentek Surányi Balázs V. éves növ. kisleányának teme
tésén s ott gyászdalt énekeltek. 

Áprl i s 4-én Lauday Sándor okl. tanítóképző-int. tanár, gya
kornokot igazgató az ifjúságnak az intézet dísztermében bemutatja. 
Ugyanakkor Siemeister János, Berzátzy László és Fiala Endre taná
roknak, a Jamboreen végzett munkásságukért átadja a Kormányzó 
Úr Ő Főméltósága kéziratának nyomtatott másolatát. 12, 13, 14-én 
lelkigyakorlatok. Tartotta dr. Ligeti József hitoktató, alattyáni admi
nisztrátor. 14-én szentgyónás, 15-én szent áldozás. 23-án Móczár 
Miklós igazgató a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete 
taggyűlésén: A gazdaságtan tanítása a tanítóképzőben c. előadást 
tartott. 23-28-ig, a városban tartott katolikus héten Móczár Miklós 
igazgató: Mire tanítanak a növények?, Tanai Antal tanár: A mate
matika útjain Istenhez c. tartottak előadást. Az előadásokon növen
dékeink is megjelentek. 
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Május 9-én a T. I. T. 0 . E. budapesti közgyűlésén Móczár 
Miklós igazgató, Blénessy János, Tanai Antal, Galló Pál és Fiala 
Endre tanárok jelentek meg. 12-én az ifjúság megnézte az Ocskay 
brigadéros című ifjúsági színeló'adást. 17-én az I—V. évf. kirándu
lási napja. 19-én intézeti tornaünnepély. 20-án, pünkösd ünnepén, 
az ifjúság résztvett az egyházi körmeneten. 23-án az V. éves nö
vendékek utolsó tanítási napja és ballagása. D. e. 11 órakor az in
tézet szabadlevegős iskolájában Madarak és Fák napja. D. u. Radó 
L. színtársulat ifjúsági színelőadása. Színre került a Peleskei nótá
rius. 25-én és 26-án az V. évesek osztáiyvizsgája. 26-án d. u. az V. 
évesek leventevizsgája. 27-én hősök emlékünnepe és a hadirokkan
tak zászlóavató ünnepsége. A tábori misén énekkarunk egyházi 
énekeket és hazafias karokat énekelt. Az ünnepi beszédet dr. Imrédy 
Béla m. kir. pénzügyminiszter úr mondotta. 31-én, Úrnapján, ifjúsá
gunk résztvett a körmeneten és egyházi kórusokat énekelt. 

J ú n i u s 1-én hittanvizsgálatok. D. u. szentgyónás, 2-án délelőtt 
szentáldozás. 2-án az intézet dísztermében pedagógiai szeminárium, 
melyen Tanai Antal tanár : Nemzeti öntudatra való nevelés. Mit 
adott a magyarság az egyetemes kul túrának? c. tartott előadást-
3-án Te Deum és utána évzáró ünnepély. 4-én az I., 5-én a 
II., 6-án a III., 7—8-án a IV. a. oszt,, 9-én és 11-én a IV. b. oszt. 
vizsgálata, 12-től 19-ig Móczár Miklós igazgató miniszteri biztosként 
a kecskeméti Angolkisasszonyok tanítóképző-intézetének tanítóképe
sítő vizsgálatain tartózkodott. 20-tól 26~ig tanítóképesítő vizsgálat, 
27-én egyházi ének- és zeneképesítő vizsgálat. Este a végzett ifjú 
tanítók búcsúvacsorája volt. 30-án tanáritestületi záróértekezlet. 

Az iskolai év folyamán érkezett fontosabb rendeletek. 

VKM. 39.154/1933. Engedély öntözőberendezés létesítésére. 

VKM. 39.288/1933. Szániel István csurgói ó. h. tanárt intézetünkhöz 
helyezi át. 

VKM. 41.579/1933. A Kormányzó úr Ő Főméltósága Móczár Miklós 
igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezi. 

VKM. 44.785/1933. Szániel István ó. h. tanárt a nyíregyházai áll. 
tanítóképző-intézethez áthelyezi. 

Főig. 1588/1933. Elismerés Csekő Árpád tanárnak a fizikai cseleked-
tető oktatás terén kifejtett buzgalmáért. 
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Főig. 1584./1933. A közgazd., társ. ismeretek, továbbá az egészség
tan új tanmenetének elkészítése. 

Főig. 1640/1933. A képesítővizsgálati iratokban, az igazgató évi záró
jelentésében, az intézet Értesítőjében foglaltakat jóváhagyólag 
és megelégedéssel tudomásul veszi. 

Főig. 1880/1933. Tanai Antal tanárt a díjkezeléssel bízza meg. 
VKM. 72.713/1933. Fiala Endre ó. h. tanárt helyettes tanárrá lépteti elő. 
VKM. 40.341/1934. Lauday Sándor okl. tanítóképző-intézeti tanárt 

gyakornoki minőségben alkalmazza. 
VKM. 41.023/1934. A tanítóképesítő vizsgálatokra elnöki minőség

ben dr. Huszka János miniszteri titkárt küldi ki. 
VKM. 45.262/1934. A magyar beszéd és fogalmazás behatóbb taní

tásáról. 
VKM. 96.703/1934. IX. Özv. Nemess Pálné I. oszt. altisztet, intézeti 

gazdasszonyt, 1934- július 1-től saját kérelmére nyugalomba 
helyezi. 

II. Az intézet ál lapota. 

1. A tanári testület és munkaköre. 

a) Igazgató: Móczár Miklós. Képesítve a természetrajz-, 
vegytan- és fizikatanításra. Működik 1909. szept. 1., intézetünkben 
1930. január 20. óta. Tanította az állattant heti 4 órában. Vezette 
az intézet szellemi és anyagi ügyeit. Ezévi irodalmi munkássága: . 
A szemléltetés és a kísérletezés fontossága az iskolánkívüli népmű
velésben (Pestvárm. Népmüv. 1934. febr.). Egészségünk láthatatlan 
ellenségei (U. ott márc. hó). Előadásokat tartott: Balatonföldvárott 
a pestvárm. tanítók, tanárok, lelkészek, továbbá a főfegyzők és 
szolgabírák részére rendezett népműv. előadói tanfolyamokon ; Bu
dapesten a T. I. T. 0 . E. taggyűlésén: A gazdasági ismeretek taní
tása a tanítóképző-intézetekben-címen és Jászberényben a Katolikus 
Hét alkalmával: Mire tanítanak a növények? Népmüv. előadásainak 
száma 5. A VKM. megbízásából szakkönyveket bírált. Miniszteri 
biztos volt a kecskeméti Angolkisasszonyok róm. kat. tanítóképző
intézetében tartott tanítóképesítő vizsgálatokon. 

b) Tanárok: Berzátzy László r. tanár. Képesítve középisk. 
énektanításra, zeneszerzési bizonyítványa van. Működik 1914. jún. 
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10., intézetünkben 1918. óta. Tanította az éneket, a zenét, karéne
ket, a róm. kat. egyházi éneket és vezette a zenekart. Heti óráinak 
száma 20. A II. osztály főnöke. A zeneszertár őre. Egész éven át 
vezette a jászberényi Palotási dalkört és a leventezenekart. 

2. B l é n e s s y J á n o s r. tanár. Képesítve történelem, földrajz és 
magyar, továbbá a testgyakorlás tanítására. Működik 1914. júl. 1., 
intézetünkben 1929. okt. 4. óta. Tanította a magyar nyelvet az V., 
a német nyelvet a IV. a., IV. b., V., a földrajzot az I-IV., a testgya
korlást a IV. b., a játékot az V. osztályokban. Heti óráinak száma 
19. Az V. osztály főnöke. Az Önképzőkör tanárelnöke. A földrajzi 
szertár őre. Vetítettképes előadást tartott a Keresztény Nőegylet tea
estjén Herczeg Ferenc írói portréja címen. Népműv. előadásainak 
száma 4. A Jász Hírlapban 8 cikket írt Jászberény természeti viszo
nyairól, Jászberény történetéről pedig 4 cikke jelent meg ugyanott. 

3. C s e k ő Árpád r. tanár. Képesítve mennyiségtan, természet
tan tanítására. Működik 1925 márc. 23. óta. Tanította a mennyiség
tant a II., IV. a. és b., V., fizikát a III—IV. osztályokban és a ref. 
egyházi éneket. Heti óráinak száma 18. A IV. b. osztály főnöke. 
Köztartásvezető tanár. A mennyiségtani és fizikai szertár őre. Elő
adást tartott a mezőtúri pedagógiai szemináriumon : A természet
tudomány népisk. tanítása-címmel. A Keresztény Nőegylet teaestjén: 
A világ megismerésének technikai módszerei-címmel, valamint 7 
népművelési előadást különböző címeken tartott a statisztikai, fizikai 
és a mennyiségtani tárgykörből. 

4. Fíaia Endre h. tanár. Képesítve történelem és magyar 
nyelv, továbbá a testgyakorlás tanítására. Működik 1931. október 
27. óta. Tanította a hegedűt az I—V., a testnevelést és játékot az 
I—II., történelmet a IV. b„ neveléstörténelmet és alkotmánytant az 
V. osztályban. Heti óráinak száma 19. Internátusi felügyelő. Népmű
velési előadást tartott 3 alkalommal: Magyarország helye a Közép-
dunamedencében-címen. 

5. Galló Pál h. tanár. Képesítve magyar nyelv és történelem, 
továbbá a kézimunka tanítására. Működik 1930. szeptember 1. óta. 
Tanította a magyar nyelvet az I., német nyelvet az I—III., kézimun
kát az I—II. osztályokban. Heti óráinak száma 15. Értekezleti jegyző. 
Internátusi felügyelő. A kézimunkaszertár őre. Isk. népműv. előadást 
tartott Tompa Mihály és humoros költészete címen. 

6. Lauday Sándor gyakornok. Képesítve tanítóképző-intéze
tekben a filozófia és pedagógia, továbbá a kézimunka tanítására. 
Működik 1930. szept. 1., intézetünkben 1934. márc. 20. óta. Tani-
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totta az iskolaszervezettant az V., a nevelési és tanítási gyakorla-
latokat a IV. b. és V. osztályokban. Heti óráinak száma 9. Interná-
tusi felügyelő, 

7. Málnási D e z s ő r. tanár. Képesítve történelem és magyar 
nyelv tanítására. Működik 1909. szept. 1., intézetünkben 1920. aug. 
17. óta, Tanította a történelmet az I—IV. a., magyar nyelvet és iro
dalmat a II—III., IV. a. és b. osztályokban. Heti óráinak száma 18. 
A IV. a. osztály főnöke. A magyar nyelvi és történelmi könyvtár őre. 

8. Pazár Zoltán r. tanár. Képesítve a művészeti és mértani 
rajz tanítására. Működik 1904. szept. 22., intézetünkben 1919. szept. 
19. óta. Tanította a rajzot az I—IV. a.. IV. b., V., a szépírást az 1., 
testgyakorlást a III., IV, a., és V. osztályokban. Heti óráinak száma 
19. Az I. osztály főnöke. A Toldi Miklós Sportkör tanárelnöke. A 
torna- és rajzszertár őre. 

9. S iemeister J á n o s r. tanár, igazgatóhelyettes. Képesítve a 
természetrajz-, vegytan- és fizikatanításra. Működik 1910. okt. 16., 
intézetünkben 1923. febr. 8. óta. Tanította a természetrajz és kémiát 
az I—II. és a IV. a., IV. b., a mennyiségtant az I—IIL, testtant a 
II. osztályokban. Heti óráinak száma 19. A természetrajz és vegy
tani szertár őre. A III. osztály főnöke. Ker. cserkészvezetőtiszt. Nép
művelési előadást tartott: Az emberi test csodái-címen. 

10. Tanai Antal r. tanár. Képesítve a filozófia és pedagógia 
tanítására. Működik 1916. jan. 3., intézetünkben 1919. szept. 1. óta. 
Tanította a lélektant a III., a nevelés- és tanítástant a IV. a. és b., 
a nevelési és tanítási gyakorlatokat a IV. a. és V. osztályokban. 
Heti óráinak száma 20. A pedagógiai szertár őre. Díjkezelő tanár. 
Előadást tartott a Katolikus Hét alkalmával: Matematika utján Is
tenhez, a tanítóképzőben tartott pedagógiai szemináriumon: A nem
zeti öntudatra való nevelés; mit adott a magyarság az egyetemes 
kultúrának? -címeken. Népműv. előadásainak száma 3. 

c) Gyakorlóiskolai tanítók: 1. Balla Béla. Képesítve gyakorló
iskolai tanítóságra. Működik 1899. szept. I., intézetünkben 1927. nov. 
5. óta. Tanította a gyakorlóiskola I—II. osztályát és a felső tago
zatban az éneket és kézimunkát s résztvett a IV. éves tanítójelöltek 
tanítási-gyakorlati kiképzésében. Heti óráinak száma 28. 

2. Kiss József . Képesítve a gyakorlóiskolai tanítóságra. Mű
ködik 1909. febr. 15., intézetünkben 1929. szept. 9. óta. Tanította a 
gyakorlóiskola III—VI. osztályát és résztvett az V. éves tanítójelöltek 
tanítási gyakorlati kiképzésében. Heti óráinak száma 30. Előadást 
tartott a jászapáti pedagógiai szemináriumon és a tápiószelei tan-
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testületi értekezleten: A tanító szertára és segédeszközei-címen. 
Népm. előadásainak száma 1. 

d. Óraadók: 1. Páll Sándor ny. földmívesiskolai igazgató. 
Intézetünkben működik 1929. márc. 12. óta. Tanította a gazdasági 
ismereteket az I—IV. a. és b., a közgazdaságtant az V. osztályban. 
Heti óráinak száma 12. Tanfolyamszerűleg sorozatos gazdasági elő
adásokat tartott Maklár és Kömlő Heves megyei községekben a 
gazdák részére 10—10, összesen 20 kiszállási napon a tél folyamán. 
A leventék részére tartott téli tanfolyamon : A gazdálkodás és gaz
daság-címmel 1 előadást. Vezette az intézeti növendékek gazdasági 
gyakorlati foglalkoztatását és a kertészeti üzemágak termelési irá
nyítását. 

2. Móczár Irén okl. tanítónő. Intézetünkben működik 1933. 
jan. 1. óta. Tanította a gyakorlóiskola III—VI. osztályában a női 
kézimunkát heti 1 órában. 

e) Hitoktatók: Fügedi István róm. kat. lelkész. Intézetünkben 
működik 1931. szept. óta. Tanította a róm. kat. hittant a tanítóképző
intézetben és a gyakorlóiskolában heti 16 órában. Vasárnaponként 
exhortációkat tartott. 

2. Domby Béla ref. lelkész. Intézetünkben működik annak 
alapítása, azaz 1917. óta. Tanította a ref. hittant heti 2 órában. 

3. Viszkok Lajos ág. hitv. ev. s. lelkész. Intézetünkben mű
ködik 1933. szept. óta. Tanította az ág. hitv. ev. hittant heti 1 órában. 

f) Intézeti orvos: Dr. Firiczky J á n o s városi tiszti főorvos, 
egészségügyi tanácsos, iskolaorvos. Intézetünkben működik 1920. óta. 
Tanította az egészségtant az V. osztályban heti 1 órában. 

Egyéb alkalmazottak: 

Intézeti gazdasszony 1920. óta: özv. Nemess Pálné. 
Napibéres altiszt 1919. február 1-től: Risai Ernő. 
Intézeti kertész 1933. május 1-től: Szilágyi László. 
Intézeti gépész 1930. június 15-től : Szabó Károly. 
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k) Szeriárak, könyvtárak és ingóságok gyarapodása. 
L

el
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ri
 

so
rs
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m

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Vagyontárgyak csoport
szerinti megnevezése 

Bútorok 
Felszerelési tárgyak 
Köztartási (bútor és eszk.) 
Gyak. isk. felszerelés 
Tanári könyvtárak 
Pedagógiai szertár 
Történelmi szertár 
Földrajzi szerié 
Mennyiségi- szertár 
Biológiai szertar 
Asványt.-kém szertár 
Fizikai szertár 
Gazdasági szertár 
Rajzszertár 
Ének- és zeneszertár 
Kézi munkaszertár 
Tornaszertár 
Orvosi felsze.re!és 
Gyak. isk. könyvtá-
Számadási könyvek 
Önképzőköri könyvi 
Osztáykönyvtárak 
Levenleszertár és könyv. 
Gyak. isk. tanítói könyv. 

Összesen; 

A tanév folyamén 
történt gyarapodás 

vétel 

7 
19 

1 
40 

3 
11 

193 
3 

3 
_ 

12 

5 
29 

6 

aján
dék 

93 
1 
1 
6 

409 
2 

2 
17 

37 
8 

6 
7 
1 

17 
3 

42 
50 

27 

értéke 

1.206'80 
48 80 
60 — 
26 — 

2.175 12 
8'50 

6 — 
203'80 

372 80 
1 118 — 

4 351 — 
12 20 
65 — 
3T95 
15 70 
40 50 

343 71 
89 87 

125 80 

339 729 10.336-95 

Tanévvégi állomány 

véíel 

1.440 
138 
371 
192 
896 

19 
54 
88 
20 

258 
132 
686 

15 
119 
207 
92 

323 
56 

40 
366 

1.068 
63 
46 

6.689 

ajan- i . . . j . , e r i c e dek 

93 
2 

18 
13 

999 
2 

700 

2 
95 
12 
86 
9 

11 
8 
7 
1 

147 
13 

130 
115 
135 
71 

2.669 

51 159 96 
1.527-

10 006 78 
4.986 10 

12 104 47 
1.02850 

606 — 
773.50 
299.12 

4 273 42 
3.974'15 
9.214 94 
1.D36--
1.48T-

14212 72 
3 439-32 
9-805-20 
1138 94 

32040 
422-20 

2.42107 
3.054-.37 
1.526 50 

625-76 

140.03742 

4. Épület, udvar, kert, berendezés, felszerelés. 
Az Értesítőnk címlapján látható nagyvonalú, kétemeletes modern 

palotába 1930. év nyarán költöztünk be. Azóta gondosan őrködtünk 
annak külső" és belső csínján. Ami jelentéktelen hiba vagy szeny-
nyeződés a használat folytán esik rajta, azt évről-évre kijavítjuk, en
nélfogva épületünkön a négyévi használatnak alig van nyoma. 

Udvaraink, parkjaink salakozását állandóan gyarapítjuk. A sport
os játszóterünk füves, szegélyezésük fás- cserjés. Bentlakó növendé
keinknek kedves és igen látogatott helye. A fiatal juharosban levő' 
szabadlevegős iskolánk is pázsitos. Lócái a tanítási időn kivül is 
igen keresettek. 

Gazdasági kertünk elsősorban a gazdasági ismeretek sikeres 
tanításának a biztosítására szolgál, ezért úgy rendeztük azt be s abban 
évről-évre úgy gazdálkodunk, hogy az elmélet a gyakorlattal össz-
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hangban legyen. Négy év alatt teljesen hozzáalakítottuk a tantervi 
és tankönyvi kívánalmakhoz s emellett a megkívánt jövedelmezősége 
is évről-évre gyarapszik. A kertészt megillető 33%-os jutalék az 1933 
évben 71 P 44 f-t tett ki. 

A berendezésünk és a felszerelésünk a tanév folyamán 1068 
drb. leltári tárggyal 10.336 P 95 f értékben gyarapodott. A gyarapo
dásból 494 drb 7.159 P értékű leltári tárgy a megszűntetett csurgói 
áll. tanítóképző-intézetből átutalt tárgyakra esik. 

Szertáraink és könyvtáraink részére a következők juttattak ki
sebb-nagyobb ajándékokat : Csekő Árpád könyvet, a Szent István 
Társulat és a Franklin Társulat könyvkiadóosztálya szegénysorsú 
növendékeinknek tankönyveket, a Magyar Szemle Társaság 30 drb. 
jutalomkönyvet, ivanits Mihály V. é. n. édesapja őszibarackfacse-
metéket. Sinkovits István kántortanító kitömött sarkibúvárt, Ballagó 
Gyula kántortanító fenyvesszajkót, Stolmár Lajos III. é. n. mókust, 
Donázi Ferenc III. é. n. édesapja parlagi sast, fekete harkályt, Csi
szár Dezsőné, özv. Mallár Sándorné úrasszonyok, Brzják I., Perényi 
0 . és Cseh B. tanítónövendékek különféle fizikai eszközöket stb. 
Köszönjük áldozatkészségüket. 

5 . A n ö v e n d é k e k é l e l m e z é s e , e l l á t á s a , s e g é l y e z é s e . 
Az osztályvizsgálatot tett 189 növendékünk közül 147 bentlakó 

és 42 küntlakó. 
A bentlakó növendékek élelmezése a folyó iskolai évben is 

kielégítő, tartalmas és a körülményekhez képest eléggé változatos 
volt. A napi háromszori étkezést délelőtt kenyér, majd zsemlye tíz
óraival póloituk; a gyengébb testalkatú bentlakó növendékeink pe
dig tej, kávé tízórait és ozsonnát kaptak. 

Bentlakó növendékeink az alábbi tartásdíjakat fizették : 

IVa. o. IVb. o. V. o. Összesen : 
5 2 3 16 növ. 
9 4 12 33 növ. 
9 10 10 43 növ. 
7 5 8 55 növ. 

J u t a l m a k . Kiválóságukért a következő növendékek részesül
tek könyvjutalomban : Csizsinszky L., Galló L., Kiss J., Pataki L. I., 
Gajda S., Kovács B. II., Bercsák Gy., Brzják I., Kránitz L. III., Jerzsa 
J., Molnár I., Molnár J. IV., Balog Gy. és Szabó L. V. o. növen
dékek. A Magyar Szemle Társaság folyóiratának 1 — 1 évi évfolya
mával IV, és V. osztályból 30 növedékünket jutalmazta meg. A Szent 

Évi 
Évi 
Évi 
Évi 

200 P-t fizetett 
300 P-t fizetett 
400 P-t fizetett 
500 P-t fizetett 

I.o. 
1 

1 
19 

II. o. 
2 
I 
4 
5 

III. o 
3 
7 
9 

11 
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Imre alapítvány egyévi kamatát, 10 P-t Virág J. V. o., az ág. hitv. 
ev. egyházközség 6 P adományát Jung S. IVb., 4 P adományát pe
dig Süle F. I. o. növendékek kapták. A VKM. 38.082—1934. V. a. 
2. ü. o. r.-el 100 P-s tanulmányi segélyt Takács M. IVb., a m. kir. 
Pénzügymin. r. a jöv. bírságalap évi 150 P-s segélyét Beregszászy 
Gy. III. é. növ.-nek juttatta. A tanári testület az intézet szegénysorsú 
növendékeinek a Segítő Egy. Alapból 721 P 45 fillért utalt ki. 

Prusovszky Mária ny. igazgatótanítónő és a jászberényi Ker. 
Nőegylet jószívű tagjai. Kávási F. és Négyessy J. V. é. növ. tartásdíj és 
egyéb költségeit többször kifizették és a gyak. isk. szegénysorsú tanu
lóinak szüleit a téli hónapokban tüzelőfával ajándékozták meg. A szt.-
ferencrendi szerzetesek Kovács A. IV. é. n.-t ingyen élelmezésben ré
szesítették. A Jászsági Hitelintézet és Gazdák Bankja Rt. az önkép
zőkör részére 10 P-t, az Ipartestület Elnöksége az ifj. énekkar ré
szére 10 P-t adományoztak. A jótett önmagában találja meg a jutalmát! 

fii. Az intézet működése. 
1. Nevelés. 

A valláserkölcsi nevelés, az előzőévekéhez hasonlóan, benső
séges szellemben folyt. A kat. növendékek elvégezték az évenkénti 
négyszeri szentgyónást és áldozást, de havonként is szép számmal 
járultak a szentségekhez. Vasárnaponként exhortációban részesültek 
s a főtemplomi szent misén áhítatra gerjesztően énekeltek. A lelki
gyakorlatot Dr. Ligeti József alattyáni adminisztrátor tartotta április 
12—15-ig. A protestáns növendékeknek hitoktatóiktól szintén mély lelki 
gondozásban volt részük. 

A hazafias nevelést nemcsak a tanítási órák alatt, hanem min
den ténykedésünkkel szolgáljuk. Legkiemelkedőbb hazafias, nemzeti 
ünnepségeket tartottunk az iskolai év megnyitó- és záróünnepségén, 
okt. 6-án, dec. 11-én a limanovai csata évfordulóján, m á r a 15-én 
é s máj. 26-án a Hősök emlékünnepén. 

A gróf Apponyi Albert Ifjúsági Önképzőkör Blénessy János 
tanárelnök jelentése alapján az isk. év. folyamán 13 gyűlést tartott. 
Ebből rendes gyűlés 8, díszgyűlés 3, műsoros est 2. A műsorok 
száma 70. Ebből felolvasás 16, szabadelőadás 13, szavalat 10, ének
kar 14, zenekar 8, gyakorlóiskolai szereplés 3, színdarab 2, egyéb 4. 
Az önálló értekezések közül lélektani 1, irodalomtörténeti 7, törté
nelmi 4, földrajzi 5, természetrajzi 1 és gazdasági 1. Legtöbbet sze
repelt az V. osztály 20-szor, a IVa. osztály 10-szer, a III. o. 9-szer, 
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a IVb. o. 3-szor. Legbuzgóbban dolgoztak: Buzás L., Balog 
Gy., Kávási F. V.. Cseh B. IVa. növ. és a IVa. osztály zene
kara. Fügedi István róm. kat. hitoktató pályatételt tűzött ki: A pá
paság szerepe hazánk történetében-címen. Szűcs B., Ivanits M. és 
Simonkovits K. V. o. n. szép munkájukért könyvet, illetőleg folyó
iratot kaptak jutalmul. Az önképzőkör tisztikara : ifj. elnök Buzás L. 
V., alelnök Pfeifer V. IVa., jegyző Virág J. V., aljegyző Csaplár B. 
IVa., pénztáros Szabó L. V., ellenőr Nagy I. V., könyvtáros Tiliczki 
T. V., háznagy Dapsy B. V. éves növendékek. 

Cserkészcsapatunk életéről Siemeister János tanár, cserkészpa
rancsnok a következőket jelenti: A csapat az isk. év folyamán 26 
csapatösszejövetelt tartott. Ünnepiesebb összejövetelek voltak az ok
tóberi gyásznap, a tavasz szabadságnapja, az anyák és a hősök 
napja. A heti jelmondatokat az V., VII. és VIII. törvényből választot
tuk. Igyekezetünk az volt, hogy eme 3 törvény gondolatait vigyük át a 
mindennapi életünkbe. Az iskolaév kezdetén a csapatnak 57 tagja volt. 
Évközben az újoncozás 13 új tagot hozott a csapatnak. Az őszi 
hónapokra bőséges anyagot nyújtott a Jamboree-elemzés. Az ösz-
szegyűjtött tanulságok az őrsi munkának szabtak irányt. Ezenkívül 
a próbák anyagának feldolgozásával foglalkoztak az őrsök. Szor
galmi munkát is vállaltak. A legtöbb pontot a Sasok szerezték. Az 
őrsi ládájuk igen szép dísze az otthonnak. Ilyen ipari munka volt 
még a mikulási meglepetések elkészítése és több ajándék Lehel-kürt 
kidolgozása. A Turulok pedig szorgalmasan űzték a könyvkötést. A 
tavaszi munkának kiemelkedő része az őrsi portyázáson való rész
vétel. Az országos portyázásba az egész csapat bekapcsolódott. Az 
5 őrs Jászberény környékét 15—18 km-es környezetben barangolta 
be részletes utasítás szerint. A kirándulások sem hiányoztak. Ösz-
szel 1 ízben, tavasszal 1 ízben sikerült egy-egy kirándulást rendezni. 
A gyak. isk. apródraját az első félévben két negyedéves cserkész, 
a második félévben két harmadéves cserkész vezette. 

Az Ifjúsági Toldi Miklós Sportkör működéséről Pazár Zoltán 
tanár, a sportkör tanárelnöke a következőket jelenti: Működő szak
osztályaink : a játék, az atlétika, a szertorna, a korcsolyázás, a ten-
nisz és az asztali tennisz. A tagok az intézet játszó- és sportterén, 
vagy a téli hónapokban a tornateremben, szerdán d. u. 3—5-ig gya
koroltak. Mivel a városban a sporttelep futópályája még nem kész, 
a futások gyakorlásában a megkívánható tudást nem tudták elérni. 
Úszni 147 növendék tud. Télisportként csak a korcsolyázást űzhet
jük. Sportkörünk a következő csapattal vett részt a szokásos okt. 6-i 
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10x020 m-es kegyeleti staféta futóversenyen : Cseh S., Béres B., 
Ivanits M., Virág J. V. é,, Balog E., Cseh B., Petrányi P., Pfeifer V., 
Szécsényi P., Szopka P. IV. é. növ. Első lett intézetünk csapata. 
Dec. 20-án, szépszámú érdeklődő közönség jelenlétében, házi torna-
bemutatót rendeztünk. A május 19-én rendezett tornaünnepély kere
tében a magas-, távol- és rúdugrásból, súly-, diszkosz- és gerelydo
básból 6-os csapatokkal atlétikai versenyt tartottunk. Az eredmény 
a következő: magasugrás: 1. Lacsny Z. és Urbán J. III. é. 168—168 
cm. int. rekord; a csapat átlaga 162.2 cm, intézeti rekord. Távolugrás: 
1. Scultély G. III. é. és Béres B. V. é. 610—610 cm; a csapat átlaga 
596 cm, int rekord. Rúdugrás: 1. Urbán J. III. é. 310 cm; a csapat 
átlaga 274 cm. Súlylökés; 1. Pfeifer V. IV. é. 1178 cm; a csapat át
laga 1080 cm. Diszkoszdobás: 1. Kozma L. IV. é. 33 m; a csapat 
átlaga 32.07 cm. GerelyvpAés: 1. Urbán J, III. é. 42.63 m; a csapat 
átlaga 36.98 rn. A magasugrás nagy fejlődést mutat. A távolugrás 
csapateredménye kiváló. A rúdugrás és diszkoszdobás egyéni ered
ményei is jók. K. I. S. 0 . K. versenyen nem vettünk részt. A sport
kör jelen tanévi összes vagyona 132 P 68 f, kiadása ugyanannyi- A 
tenniszszakosztály naponként 2—5 óráig játszott; 10 haladó és 14 
kezdő tagja volt. A sportkör tisztikara : ifj. elnök Dapsy B. V., alelnök 
Pfeifer V. IV., titkár Mester T. V. pénztáros Molnár F. V., szertáros 
Nagy L. V., alszertáros Józsa I. IV. é. növ. A versenyrendező bizott
ság vezetője Balázs B. V., az atlétikai szakosztályé Cseh S. V., a 
játéké Virág J. V., a szertornáé Lakatos D. V., a téli sportoké Hal-
may L. V., a tenniszé F. Tóth I., az asztali tenniszé Juhos J. V. é. 
növendékek. 

A Madarak és Fák Napját az ifjúság a tanári testület jelenlétében 
május hó 23-án tartotta meg. A műsor a következő volt: 1. Hiszekegy. 
2. Hegedűs J. II. é. n. Az Alföld fásításának szükségessége és annak 
módjai. 3. Marton J. 11. Öreg fáink és azok védelme. 4. Kránitz L. 111. 
A madár és a fa szerepe, a madarak fészkelésének biztosítása. 5. 
Varga A. 111. Mikor és mi módon etessük madarainkat? 6. Fetter M. 
111. é. növ. Miként ünnepeljük a Madarak és Fák Napját az elemi 
iskolában? 7. Móczár Miklós igazgató: Mit tett intézetünk a fásítás 
érdekében? 8. Himnus. 

2. Fegyelmi állapot. 
Növendékeink általában jóérzésből tisztelettudók, fegyelmezettek, 

szolgálatkészek, figyelmesek és illedelmesek. A fiatalabb növendékek 
az idősebbekkel szemben előzékenyen viselkednek. Bajtársi együtt-
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érzésüknek megható jele az V. éves növendékek évről évre ismétlődő 
évvégi ballagása. 

Az iskolai év folyamán 12 fegyelmi eset iordált elő. Ebből 9 
elsőfokú, 3 másodfokú büntetés volt. 

3 . A tanítás. 

Az iskolai év folyamán 1 alakuló-, 6 havonkénti rendes-, 2 mód
szeres-, 10 osztályozó-, 1 záró-, 4 felvételi- és 3 rendkívüli értekez
letet tartottunk. Módszeres értekezleteinken újra letárgyaltuk és gya
korlati életre való nevelés elveihez alkalmaztuk a gyakorlóiskola felső 
tagozata A) évének a részletes helyi tanításmenetét, továbbá a taní
tóképző-intézet egészségtani-, a közgazdasági és társadalmi ismeretek 
V. osztályos, a mennyiségtan IV. osztályos és a protestáns egyházi 
ének- és zene III—V. osztályos részletes helyi tanításmeneteit, fog
lalkoztunk a gyakorlóiskola felszereléseinek kiegészítésével, megbe
széltük a Budapesten a tanítóképző-intézefi tanárok részére tartott 
pedagógiai szakértekezlet eredményeit, az újabb pedagógiai irányokat, 
a cselekedtető tanítás módozatait, a gazdasági ismeretek tanításának 
a módjait, s megállapodtunk az osztályfőnöki teendők és azok egy
séges végrehajtásában. 

Az írásbeli dolgozatok közül, tekintettel Értesítőnk korlátolt ter
jedelmére, ez alkalommal csak a magyar nyelv- és irodalmiakat közlöm. 

I. osztály: 1. A mi tantermünk. 2. Hogyan lett Miklós vitézzé? 
3. Legkedvesebb játékom. 4. Petőfi édesapja kocsmáros korában. 5. 
Hogyan épült fel Dévavára? 6. Karácsonyest a szülői házban. 7. 
János vitéz Óriásországban. 8. Ahol én az ABC-t tanultam. 9. Sze
gény ürge. 10. Mivel töltöttem a húsvéti szünidőt? 11. Megjöttek a 
fecskék! 12. Életkép Gárdonyi iskolájából. 13. Első évem a tanítóképző
intézetben. 

II. osztály: 1, Az én első tanítóm. 2. Petőfi és Arany barátsága, 
(elmélkedés) 3. Novemberi séta a virágoskertben. 4. Őszi betakarítás. 
5. Miért várom a Karácsonyt? 6. Szülőfalumtól Jászberényig. 7. Séta 
a természetrajzi szertárban. 8. Egy kaland az élményeimből. 9. Az 
igazság kiderül. (Színdarab alapján.) 10. A kisgazda trágyatelepe. 
11. Tisztelet hangján írt levél. 12. Hogyan alkalmazkodnak a növé
nyek a termőhelyükhöz? 13. A virágcsokor egyik tagja elmondja 
élete történetét-

III. osztály: 1. Megy a gőzös . . . (Kirándulási beszámoló. 2. 
Zrínyi kirohanása. 3. Szeressük dalainkat. 4. Miről mesél szülőfalum 
népe. 5. A magyar népmese sajátságai Petőfi János vitéze alapján. 
6. Mit érzek, ha Kolozsvárra, Kassára, Aradra gondolok? 7. Felkö
szöntő beszéd volt tanítómesteremhez. 
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IVa. osztály: 1. Szent Ferenc és a madarak. 2. Levél egy taní
tóismerősömhöz eddigi próbatanításainkról. 3. A végek dicséreti, c. 
költ. esztétikai taglalása. 4. A láthatatlan nevelő. 5. Gondolataim 
hazám térképe előtt. 6. Beszámoló a Mezőgazdasági Szakiskolába 
tett kirándulásról. 7. Szegezz szuronyt, csak előre! 

IVb. osztály: 1. Elemér és Barnabás jellemzése. 2. A protes
tánskor élő újságja. 3. Ének a végekről c. költ. esztétikai elemzése. 
4. Az Acélkürt lelke. 5. Erdély szerepe a magyar alkotmány védel
mében. 6. Mivel gyarapította ismereteimet a bőrgyárba tett kirándu
lásunk. 7. Szegezz szuronyt, csak előre 1 

V. osztály: 1. Ünnepi beszéd október 6-án. 2, Mit jelképeznek 
Vörösmarty Csongor és Tünde-című színjátékában szereplő szemé
lyek ? 3. Óklasszikai eposzaink méltatása. 4. Arany János egyéni
sége életrajza és költészete alapján. 5. Jókai Mór És mégis mozog-
című regényének stílusa különös tekintettel a helyességre és ma-
gyarországra. 6. Herczeg Ferenc Pogányok, vagy Gárdonyi Géza 
Isten rabjai-című regényének méltatása. 

A munkáltató vagy cselekedtető tanítás terén legnagyobb ered
ményeket értünk el a fizikatanításban. Az erre vonatkozó tájékoz
tatásokat helyszűke miatt Értesítőnk jövő évi számában közöljük. 

Tanulmányi kirándulások. Az iskolai év folyamán az egyes 
osztályok ugyanazon helyi és környékbeli kirándulásokat tették meg, 
mint az előző évben. Távolabbi kirándulásokat szept. 19-én Gödöl
lőre, május 17-én pedig Kékestetőre és Alattyánba rendeztünk. 

Iskolánkívüli népművelés. A tanári testület tagjai a tél folyamán 
összesen 45 népművelési előadást tartottak. Ezenkívül az intézet 
ötödéves növendékei kellő előkészítés és tanári felügyelet mellett 
összesen 12 pedadógiai, magyar irodalmi, magyar történelmi, ter
mészettudományi, zeneművészeti és művészettörténeti tárgyú nép
művelési előadást tartottak. 

Nevelési és tanítási gyakorlatok. A IV. évfolyam tanítási gya
korlatainak s z á m a : írás-olvasásból 20, beszéd-értelemgyakorlatból 
12, olvasás- és olvasmánytárgyalásból 12, számolás-mérésből 16, ének
ből 6, testnevelésből 5, összesen 71. Egy-egy növendékre 2—3-szor 
került a sor. Az V. évesek két csoportban, a gyakorlóiskola felső 
tagozatában tanítottak. Tanítási gyakorlataiknak száma beszéd-érte
lemgyakorlatokból 14, olvasás- és olvasmánytárgyalásokból 23, fo
galmazásból 12, helyesírás-és nyelvi magyarázatokból 14, számolás
mérésből 20, földrajzból 12, történelemből 10, polg. jogok- s köte
lességekből 8, természetrajz-gazdaságtanból 26, természettan-vegytan
ból 16, testnevelésből 14, összesen 204. Egy-egy növendék átlag 
5-ször, némelyik 6-szor is tanított. 
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Az V. éves növendékek a pedagógia tanárjainak és a gyak. 
isk. tanítójának vezetésével meglátogatták a helybeli önálló gazda
sági továbbképző iskolát, a III. ker állami és a Szelei-úti tanyai 
elemi iskolát, továbbá résztvettek a központi r. k. elemi iskolában 
tartott liturgikus gyűlésen, a III. ker- állami elemi iskolában tartott 
járásköri tanítógyűlésen, valamint a gyakorlóiskola szülői értekezle
tein és az intézetünkben tartott pedagógiai szemináriumon. 

4 . Egészségi állapot. 

Az általános egészségi állapot csak valamivel jobb az előző 
évinél. Február és március hónapokban ismét sok megbetegedést 
okozott az influenza. Némelyik növendék két ízben is megbetegedett. 
Az összes influenza esetek száma 120 volt. A betegség enyhe lefo
lyású volt. Más betegség nem szerepelt jelentékeny számmal. Orvosi 
vizsgálatra jelentkezett 158 növendék, közülök fekvőbeteg volt 136. 
Az influenzán kivül volt még 1 mellhártyagyúlladás, 7 gyomorhuruí, 
8 torokgyulladás, 6 sérülés, 5 egyéb (csúz, fogíőgyúlladás, köröm
méreg) betegség, 3 fertőző betegség, difteria (17 napig), 2 kanyaró 
eset (22 nap). Utóbbiak az intézet „fertőző be tegszoba i j ában voltak 
elhelyezve. A legtöbb növendék a megfelelő torna és atlétikai gya 
korlatok, valamint kielégítő táplálkozás folytán testileg jól fejlődött" 
A betegszoba felügyelője Balog Gyula V. é. növ. volt, aki közmegelé-' 
gedésre töltötte be szerepkörét. Dr. Firiczky János e. tanácsos- int. orvos 

IV. Tanítóképesítés 
A tanítóképesítő vizsgálatokat június hó 20—27. napjain tartot

tuk. Azokon dr. Huszka János miniszteri titkár, miniszteri biztos el
nökölt, aki mindvégig jóindulattal, szeretettel párosult bölcseséggel 
vezette a vizsgálatokat. A róm. kat. hittani és egyházi ének- és zene
képesítő vizsgálatokon érseki biztosként Kele István dr. pápai prelátus, 
apát, főesperes, helybeli plébános, a ref. hittani vizsgálatokon pedig 
Kiss Zsigmond abonyi ref. esperes jelent meg egyházkerületi biztosként. 

A tanítóképesítővizsgálatokra 45 jelölt jelentkezett; szóbeli vizs
gálatra bocsájtatott 44. 

Az írásbeli képesítővizsgálatok május hó 29., 30. és június hó 
1-én vollak. Azok tételei: I. Neveléstudományból: Mi a szoktatás és 
mi a jelentősége a nevelésben ? Eredmény: jeles 6, jó 13, elégséges 
24, elégtelen 1. II. Magyarnyelv és irodalomból: Hogyan festi a ma
gyar földet és népét Petőfi Sándor leíró költeményeiben. Eredmény: 
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jeles 9, jó 16, elégséges 18, elégtelen 1. ííí. Mennyiségtanból: a) 
Számtaniak: 1. Még 30 évig 40 P havi lakbért, 150 P fizetést kapok. 
Fizetek 500 P lakbért. Mivel van 2000 P készpénzem, gondolkozom 
egy.ház megvételén, melynek ára 10.000 P. Ha a ház az enyém 
lenne, évi 120 P terhelne javítás, adó címén s még évi 360 P az adós
ság miatt . kötendő életbiztosítás részleteire. Végezze el a tervező 
számítást 8%. 2. Mennyi az egyvonásos diatonikus skála hangjai
nak rezgésszáma? „a" rezgésszám 435. Ha a hangoló az „a" hang-
golását 1%-kal eltéveszti, hány rezgéssel lesz rosz a „d"? b) Mér
taniak: 1) Templomtornyunkat 13 m távolságból, 5 m magasságból 
olyan éjjeli megvilágítással akarjuk ellátni, hogy a tornyon 8 m ma
gasságban levő felírat olvasható legyen. (Legalább 10 lux megvilá
gítás.) Elegendő-e a meglévő 500 w-os égő, vagy szükség iesz az 
ajánlott 70'-os köralakú egyenletes sugárkúpotvető ernyőre? 2. Kép
zeljenek el 10 cm. élű tetraédert és olyan hengert, melynek alapkö
rét érintik a tetraéder alapélei, felső kerületén pedig keresztülmegy a 
tetraéder 3 oldaléle. Mennyi a henger tetraéderen kívüli részének 
térfogata? Eredmény: jeles 10, jó 9, elégséges 15, elégtelen 10. 

Tanítói oklevelet nyerlek: Balázs Benjámin, (Balog Gyula, Bene 
András, Béres Béla, Buzás László, Czégény Sándor, Dapsy Béla, 
Divinyi Ferenc, Fiák András, Giesz József, (Hajas János, Haller Ist
ván, Halmay László. Hollósy János, Hribál Ferenc, Ivanits Mihály. 
Juhos József, Kasza Sándor, K á v á s i F e r e n c , Kiss Boldizsár, Kiss 
Ferenc, Knapp József, Magyar János, Mahovits Gyula, Mester Tiva
dar, Molnár F e r e n c , Nagy István, Nagy László, Nagy Zoltán, Négyessy 
József, Simonkovits Károly, Surányi Balázs, Szabó Lajos, Szűcs Béla, 
Tiliczki Tibor,,Tóth Antal, F. Tóth István, Ujhelyi István, Ujvári Géza, 

VIrág József A róm. kat. egyházi ének-zenéből képesítést nyerlek: Balázs 

Benjámin, Bene András, Béres Béla, Buzás László, Giesz József, 
Haller István, H o l l ó s y J á n o s , Ivanits Mihály, Kajdy Lajos, Kasza 
Sándor, Kis Boldizsár, Knapp József, N a g y L á s z l ó , Nagy Zoltán, 
Négyessy József, Szabó Lajoss Szűcs Béla, Tiliczki Tibor, Tóth 

-Antal, Ujhelyi István, Ujvári Géza, V i r á g J ó z s e f 

V. Gyakorlóiskola 
Gyakorlóiskolánk két tagozatú. Az I—II. osztályt Balla Béla, a 

III—V. osztályt Kiss József tanította. 
Az iskolai év folyamán két alkalommal tartatott szülői érte

kezlet, úgymint nov. 19-én és május 21-én. A műsoros karácsonyi 
ünnepséget-dec. 20-án, a Madarak és Fák Napját május 24-én ren
dezte. 
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A tanulók névsora. 
I. osztály: Ambrus Varga János, Baranyi Ernő, Bartók Béla, 

Béne Ilona, Boros Ilona, Buga Árpád, Csausz Theodora, Fejes Ilona, 
Kinizsi Erzsébet, Lehóczki Irén, Lévai Gizella, Mizsei M. András, 
Sáray László, Sóspataki István, Stella István, Szabó Sándor, Szórád 
Rozália, Tasnádi György, Tury Katalin, Vass Ilona, Velkei Károly, 
összesen: 21. Kimaradt: Farkas Magdolna, Nemes Éva. 

II., osztály: Biró József, Buga Elemér, Csapó György, Debre-
czeni Béla, Ézsiás István, Farkas Anna. Fejes Antal, Juhász Péter, 
Kóréh Margit, Litkei József, Tarjáni Erzsébet, összesen : 11. Kima
radt : László Pál. 

III. osztály : Badari Vendel, Bene Teréz, Berzátzy Pál György, 
Hájos Erzsébet, Juhász Pál, Kiss Ernő Tivadar, Kiss József. Kispál 
P. Ilona, Kun László, Kocza Lajos, Nyíri Pá!, Seres Erzsébet, Sár
kány Regina, Sáray Magda, Szikra István, Vörös István, összesen: 16. 

IV. osztály. Boros László, Durucz L. Árpád, Hajós István, 
Hájos P. István, Kiss Eszter, Kuzén József, Sóspataki Erzsébet, 
Szabó Antal Elek, Szabó Norbert, Szórád Ferenc, Vass Pál, össze
sen: 11. Kimaradt: Gerőcs István. 

V. osztály. Bene József, Farkas Ferenc, Farkas Gyula, Gaá! 
Lajos, Gömöri János, Józsa Imre, Ludnay Jolán, Suba János, Szikra 
József, összesen: 9. Kimaradt: Gerőcs István, Homoki ísíván, Nyeste 
János, Pozsonyi Mihály. 

A tanulók statisztikája 

VI. Értesítés a következő iskolai évre. 

A tanári testület alakuló értekezlete szept. 6. d. u. 4 órakor. 7-én 
különbözeti és javítóvizsgálatok. 8-án az összes növendékek jelent
kezése, a bentlakók internátusi elhelyezése. 9-én d. e. 10 órakor 
Veni Sancte, az iskolai év ünnepélyes megnyitása, az intézeti sza
bályok felolvasása. 10-én rendes tanítás. 
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Tankönyvjegyzék az 1934-1935. iskolai évre. 

I. o s z t á l y . Pokorny, Ó- és Újszövetségi biblia. Hamar, Bibliai 
ismeretek, Ószövetség, (ref.) Sarudy, Magyar nyelvtan. Sarudy, Ma
gyar stilisztika. Lux, Német nyelvkönyv I. Miskolczi, Egyetemes tört. I. 
Fodor, Földrajz I. Kiss, Mennyiségtan I. Jaloveczky—Koch, Szervet
len kémia. Móczár—Török, Gazdasági ismeretek I. Sztankó, Énekis
kola I. Kálmán—Molnár—Senn, Zongoraiskola I. Dobó—Ráth— 
Véghné, Magyar hegedűiskola. I. 

II. o s z t á l y . Schütz, Kat. hittan. S. Szabó, Ker. hittan és er
kölcstan, (ref.) Quint. A testi élet ismertetése. Sarudy. Szerkesztéstan 
és retorika. Lux, Német nyelvkönyv II. Miskolczi, Egyetemes tört. II. 
Fodor, Földrajz II. Móczár, Növénytan. Kiss, Mennyiségtan II. 
Móczár—Török, Gazdasági ismeretek II. Sztankó, Énekiskola II. 
Sarudy—Hodossy, Összhangzattan. Kálmán—Molnár—Senn, Zongo
raiskola 11. Dobó—Ráth—Véghné, Magyar hegedűiskola. 

Ili. o s z t á l y . Schütz, Kat. erkölcstan, Révész, Keresztyén egy
háztört. I. Kornis, Lélektan-logika. Sarudy, Poétika és olvasókönyv. 
Lux, Német nyelvtan III—V. Lux, Német nyelvkönyv III. Miskolczi, 
Egyetemes tört. Ill.. Fodor, Magyarország Földrajza III. Kiss, Meny-
nyiségian III. Móczár, Állattan. Jaloveczky—Koch, Földtan. Éber, 
Fizika III. Móczár—Török, Gazdasági ismeretek III. Sztankó, Ének
iskola III. Sarudy—Hodossy, Összhangzattan. Dobó—Ráth—Véghné. 
Magyar hegedűiskola II. Kovács, Orgonaiskola. Kálmán—Molnár— 
Senn, Zongoraiskola III. 

IV. o s z t á i y , Schütz, Kat. egyháztörténet. Pantol, Kat. szertar
tástan. Révész, Keresztyén egyháztört. Weszely, II. Nevelés- és tanítás
tan. Weszely, Módszertan. 1925. évi Népisk. tanterv és utasítás. Sarudy, 
Magyar nyelvi kézikönyv. Sarudy, Magyar nyelvtan. Sarudy, Iroda-
lomtört. I. Lux, Német nyelvkönyv IV. Lux, Német nyelvtan III.—V. 
Miskolczi, A magyar nemzet történelme. Fodor, Földrajztanítás módsz. 
és szülőföld ism. Kiss, Mennyiségtan IV. Jaloveczky—Koch, Szerves 
kémia. Csada, Fizika IV. Móczár—Török, Gazdasági ismeretek IV. 
Sztankó, Énekiskola IV. Sarudy—Hodossy, Összhangzattan. Zoltai, 
Zongoraiskola II. Dobó—Ráth—Véghné, Magyar hegedűiskola II. 
Köveskuthy, Preludiumok. 

V . o s z t á l y . Schütz. Kat.' hitvédelem, Magdits, Hitelemezéstan. 
Szele, Népisk. keresztyén vallástanítás módszertana, (ref.) Frank— 
Németh, Neveléstörténet. 1925. évi Népisk. tanterv és utasítás. Váradi, 
Iskolaszervezettan. Sarudy, Magyar irodalomtörténet II. Lux, Német 
nyelvkönyv V. Lux, Német nyelvtan III.—-V. Horn, Alkotmánytan. 
Kiss: Mennyiségtan Jaloveczky—Quint, Egészségtan...Horn, Közgaz
daságtan. Sztankó, Énekiskola V. Sarudy—Hodossy, Összhangzattan. 
Zoltai, Zongoraiskola. Hohman—Bloch, Hegedűiskola III. Kontor, 
Ünnepi preludiumok. 


