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Pazár Zoltán. 

Érdemekben gazdag 37 évi szolgálat után, 1936. július elsejé
l nyugalomba vonult Pazár Zoltán. Munkás pályája és 60 éves ko-

ellenére testi-lelki rugékonysággal adja át helyét az ifjúságnak, 
Dolgos, szép élete Léván fakadt, ahol apja a tanítóképző-intézet ze-
netanára volt. Gimnáziumi tanulmányait a piaristák lévai gimná-
ziumában végezte. Nagyon szeretett rajzolni, festeni, sportolni. Szen-
vedélyes gyűjtő. Bogár-, bélyeg- és éremgyüjteménye korán híressé 
vált. A testgyakorlást magánszorgalomból sajátítja el. Sok díjat és 
oklevelet szerzett versenyeken. 

Hajlama a Képzőművészeti Főiskolára vonzotta. 1904-ben, mint 
tanárjelölt, négyheti olaszországi tanulmányúton vett részt. Tanári ok-
velének megszerzése után a lévai áll. tanítóképző-intézet tanára 
lett, ahol szaktárgyain kívül a testgyakorlást is tanította. Léván ak-
r alakított sportkört és festőkört, amikor azok még fehérholló-számba 
mentek. Tanítványai a versenyeken elsőknek bizonyultak. A szün-
időkben sokat utazott. Műtörténelmi és művészeti ismereteit gyara-
pította. Az 1908-ban Londonban rendezett tanügyi világkiállításon 
növendékei egy rajzsorozattal vettek részt s intézetük részére dísz-
oklevelet érdemeltek ki. 

1908-ban megnősült, s a mintaszerű, harmonikus családi élet 
munkakedvét még inkább fokozza. Cikkei közül megemlítjük: 1. 
Modern rajzoktatásunk és tanítóink továbbképzése. 2. A túlterhelésről 
és a tanítóképzés reformjáról. (Magyar Tanítóképző 1907 és 1909.) 
A testnevelés jelentősége és szerepe a tanító nemzetnevelő mun-

kájában. (Szolnokvárm. Népművelés 1932.) Ideális tanári munkáját 
a világháború szakítja meg. Mint tartalékos hadnagy vonul hadba. 
1914 novemberében a Michalowka (Galícia) melletti csatában gránát-
szilánktól súlyos fejsebet és légnyomást kapott. Főhadnagyi, majd 
századosi rangban az ostffyasszonyfai és szatmárnémeti fogolytábor-
in — sokoldalú beosztása mellett — kézimunkákat készíttetett a 
adiözvegyek és árvák segélyezésére, amiért a honvédelmi miniszter 
szoklevéllel és érdeméremmel tüntette ki. A világháború végével 
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alig foglalta el régi állását, a csehek kiutasították. Kifosztva, testben-
lélekben összetörve érkezett 1919. szept 17-én — felsőbb rendeletre — 
a jászberényi áll. tanítóképző-intézetbe. A kezdet nehézségeivel küzdő 
intézetben az ifjúság szépérzékének és kifejező képességének fej
lesztésében, a hiányos felszerelés mellett, a legegyszerűbb eszkö
zökkel igen szép eredményt ért el. Művészi érzékkel és módszeres 
gyakorlati tudással vezetett munkássága minden tekintetben elismerés
reméltó volt. Eredményes munkája közepette visszanyerte testi-lelki 
egyensúlyát. 25 éves szolgálata alkalmával kartársai, tanítványai s a 
város közönsége meleg ünneplésben részesítette. Vendégszerető há
zában, gyönyörű karácsonyfái körül eszményi barátságban forrt össze 
az egész tanáritestület és a város színejava. 

Szakavatott tudása, pedáns munkássága tanítóképzőnk új pa
lotájában bontakozott ki egészen. Tanítása sikerének állandó bizo
nyítékai rajztermünk, valamint az azt környező folyosórészlet és a 
kézimunkaterem falait díszítő növendékmunkái, továbbá szép igye
kezettel berendezett rajz- és kézimunkaszertára. Ezek mind azt mu
tatják, hogy hazafias és nemzeti érzéstől telített lelke mindig szom
jazta a magyar népművészet kincseit. Azok megbecsülésére, szere
tetére és ápolására ösztökélte tanítványait is. Pazar pompájú és 
rendkívül ötletes magyaros tervezései, valamint természetes csend
élet-festményei nagy gyönyörűséget keltenek. Növendékei a rendszeres 
és szakszerű vezetés folytán a testgyakorlásban is, kivált az atléti
kában, átlagon felüli eredményeket és országos viszonylatban is szép 
sikert értek el. Az intézeti sportkörben szép egyesületi szellemet s 
nemes tömegversenyzési kedvet fejlesztett. Bár intézetünk felépítéséig, 
1930-ig sem helyiség, sem játéktér, sem felszerelés nem állt rendel
kezésére, mégis egymásután aratta növendékeivel a szép sikereket. 
Az 1924—25. iskolai évben egyik növendéke Budapesten az orsz. 
birkozóversenyen nyert díjat. A következő évben ugyancsak Buda
pesten, az orsz. bajnoki versenyen már a rúdugrásban, a távolug
rásban, sulydobásban és a pentatlonban feltűnő eredményeket értek 
el növendékei. A Nemzeti Sport 1936. febr. 28-i száma ebből az 
alkalomból a fényképét is közli és mint a magyar ifjúság kiváló 
vezérét üdvözli. És méltán, mert nemcsak ő szerette az ifjúságot, 
hanem az is őt. Az 1926—27. isk. évben Debrecenben, a tanítókép
zők orsz. versenyén 5 bajnokságot, 14 arany-, 13 ezüst- és 4 bronz
érmet szereznek növendékei. Ezután még Egerben és ismét Debre
cenben vesz részt növendékeivel az előbb említett versenyeken és 
ezekről is szép sikerrel tért vissza. Jászberényben, az 1926. évben 
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a m. kir. 5. kerékpáros zászlóalj, majd 1932-ben Jászberény város 
közönsége a világháborúban hősi halált halt sportférfiak emlékének 
ápolására kegyeleti staféta-versenyvándordíjakat alapítanak, s ezeket 
az azóta lefolytatott tíz verseny közül 9 ízben nyerték meg tanítvá
nyai. Az orsz. versenyeket rendező bizottság azzal tisztelte meg, hogy 
meghívta üléseire és birói tisztséggel ruházta fel. 

A helybeli társadalomban is közbecsülésnek örvend, mert ta
nári elfoglaltságán felül széleskörű közéleti és társadalmi működést 
fejt ki. így pl. a Kultúregylet titkára, a Jász Múzeum bizottságának 
tagja, a Stefánia-Fiókszövetségnek pénztárosa, a városi testnevelési 
bizottságnak kezdettől fogva buzgó tagja, a Jászberényi Lehel Sport-
egyleínek, a Jászberényi Polgári Lövész Egyesületnek egyidőben 
elnöke, illetve alelnöke, a Jászberényi Korcsolyázó Egyesület elnöke, 
művészi kiállítások rendezője, stb. 

Nyugalombavonulásakor azt kívánjuk, hogy kedves családi 
körében, szép és értékes könyvtárában, műhelyében tevékeny lelke 
találjon olyan boldog kielégülést ifjúkori szerelmében, a festészetben, 
mint aminőt nyujtott számára a tanári munka. Már 25 éves tanári 
jubileuma alkalmával nyugodt lélekkel mondotta : „A görög nevelési 
ideál, a kalokagathosz megvalósítására törekedtem. Pályám olyan 
volt, hogy ezt megközelíthettem. A testneveléssel erős, jóidegzetű 
magyar ifjakat neveltem, a művészettel pedig jóérzésű, a szépet, jót 
szerető finom lelket." Méltán mondotta ezeket is: „Az élet, melyen 
keresztülmentem, annak tanulságai, nyomokat hagytak bennem, em
beribb, megértőbb lettem. A sok sorscsapás közepette sem veszí
tettem el ideálizmusomat, a szépben, a jóban való hitemet. Ember
társaimmal szemben elnézőbb, magammal szemben szigorúbb lettem." 

Ebben a nemesveretűségben és természetességben őrizzük meg 
emlékét. Hálánkat pedig úgy rójuk le iránta, hogy szakavatott, lelkes, 
rendszeres munkával éptestű, éplelkű, ruganyos, munkabiró, áldo-
zetkész ifjúságot nevelünk. 

Blénessy János 
igazgató-helyettes 



Az iskolai év története. 

I. Általános jellemzés. 

Intézetünket Apponyi Albert gróf, m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter létesítette a világháború folyamán, az 1917. év őszén. 
Mai kétemeletes, modern palotája Klebelsberg Kunó gróf miniszter
sége alatt, az 1928—30. években épült. Hivatalos megnyitása: 1917. 
év október 11-e óta, tizenkilenc esztendő telt el. 

Az iskolai év folyamán intézetünk eddig is szép és díszes külső 
képe s esztétikus környezete még szebbé és díszesebbé változott 
azáltal, hogy egyrészt a Rákóczi-úti főhomlokzat napsütésnek külö
nösen kitett ablakait újrafestettük, másrészt pedig, hogy a diszparkunk 
elvénült pázsitját feltörtük és megújítottuk- Ez utóbbinak zöld színét 
kékvirágú Ageratummal (bojtocska) körülhatárolt piros Pelargonium 
(muskátli)- és sárga Tagetes (büdöske)-ből álló szegélyágyakkal tet
tük hatásosabbá. 

Az ifjúság növényszeretetének és szépérzékének továbbfejlesz
tése céljából az előző iskolai években megkezdett virágkultuszt el
mélyítettük. Ennek első látható jele lett régi virágházunk újraépítése, 
az eddigi virágtelepünk megnagyobbítása, továbbá az, hogy a dísz
termünk és tornacsarnokunk előterein, a főlépcsőházon és a folyo
sókon kívül élő virág került az ifjúság ebédlőjébe, s végül hogy he
tenként friss virágcsokor díszítette a tanári tanácskozó, az igazgató, 
a nevelőtanárok dolgozó-, és az osztálytermek tanári asztalait. Ez 
utóbbiakat az osztályhetesek újították meg és gondozták. A virágos 
iskola, a virágos község és a virágos lélek megvalósulását szolgálja 
az intézet előtt haladó köves úttest felénk eső részének kétméteres 
virágszegélye is. Ezt növendékeink telepítették körül élő Tamarix-sö-
vénnyel s apró nősziromszegéllyel. Az ezenbelül húzódó oroszlán
száj-, bársonyvirág (Zinnia)-, indiai kanna-, büdöske (Tagetes)- és 
körömvirág (Calendula)- ágyasokat szürkelevelű Cinerariabokrokkal 
szakítottuk meg. 

További különleges munkatervünk volt ifjúságunknak magyaros 
beszédre és a helyesírásra való folytatólagos szoktatása, a gyakor
lati életre és a tanítói hivatásra való fokozatos ránevelése. 

A magyar nyelvet megfertőző idegenszerűségek és a helyesírási 
hibák irtása céljából a folyó iskolai évben is időnként minden osz-
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tályban táblázatokat függesztettünk ki. A táblázatokon felsorolt 10—15 
hibának minden vonalon való üldözésével határozott fejlődés látható. 
Ebben a munkában nagy segítségünkre volt a Magyarosan című fo
lyóirat, melynek minden egyes számát osztályonként és az önképző
körben egyes kijelölt növendékek ismertették. 

A gyakorlati életre való nevelés céljait szolgáltuk a baromfite
nyésztés megkezdésével és a céltudatos fásítás folytatásával. Házilag 
készítettünk petróleumlámpás-tojáskeltető-gépet és csapófészket. Két 
izben is keltettünk mesterségesen tojásokat s a kikelt csirkéket nevel
jük. A megfelelő egyének kiválasztása folyamatban van. Elültettünk 
9 drb. gyümölcsfát, 27 drb. díszfát, 891 drb. díszcserjét és szaporí
tásra 910 drb. dugványt, összesen 1837 drb.-t. A magiskolában fel
használtunk vetésre 3'75 kg. vadalanycsemete- és díszcserjemagot. 
Hatévi fásításunk eredménye 103 drb. gyümölcsfa, 881 drb. gazda
sági és díszfa, 2987 drb. díszcserje, összesen 3971 drb. 

A tanítói hivatásra való fokozatos ránevelés érdekében ebben 
az évben nagy lendülettel gyarapítottuk az előző évi Értesítőnkben 
ismertetett állandó jellegű pedagógiai kiállítási gyűjteményünk tárgyait. 
Tanítójelöltjeink a nevelési és tanítási gyakorlatokhoz a népiskola vala
mennyi tantárgyából 70 szemléltető táblát.a népiskola III.—VI. osztályai 
tanítási anyagához rovar- és puhatestű állatgyüjteményt, a vegytan 
és természettan tanításához olcsó népiskolai kísérleti eszközsorozatot, 
a hangtalálási gyakorlatokhoz hangsort és billentyűszerkezetet, a test
gyakorlás tanításához pedig labdagyüjteményt készítettek. Ezen szem-
léltetőeszközgyüjteményünk ki volt állítva a szolnoki, a jászapáti, a 
mezőtúri és az intézetünkben rendezett népiskolai szemléltetőeszköz-
kiállításokon. 

Intézetünknek a várm. kir. tanfelügyelőséggel és a tanítósággal 
való hagyományos jóviszonyát és szoros együttműködését a f. isk. 
évben is ápoltuk. Ennek szép bizonyítékai: "A népiskola gyakorlati 
irányú működése, annak módjai és eszközei" c. 116 oldalas zseb
könyv, amely Bihary István szolnokvármegyei vez. kir. tanfelügyelő 
kezdeményezésére a tanári testület közös munkájaként jött létre. 2. 
A tanári testület egyes tagjainak az 1935—36. isk. évben megindult 
IX. ped. szeminárium-sorozaton való szereplései. Közülük a Jász
apátiban tartott szemináriumon Kiss József gyak. isk. tanító, Kun
szentmártonban Szemes Gábor tanár, az intézetünk dísztermében ren
dezett szemináriumon pedig Móczár Miklós igazgató, Blénessy Já
nos ig.-helyettes, Csekő Árpád és Tanai Antal tanárok tartottak elő
adásokat. 3. A tanári testület tagjai közül Tanai Antal a Jászberény 
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belterületi népiskoláknak, Kiss József Jászalsószentgyörgy, Jászla-
dány és Tiszasüly népiskoláinak körzeti iskolafelügyelője. Móczár 
Miklós igazgató pedig városunk Iskolánkívüli Népművelési Bizott
ságnak elnöke. 

Tanári testületünk teljes egészében belépett az intézetünkben 
végzett iskolatársak országos szövetségébe, az „AJTVIOSz"-ba. Ezen 
erkölcsi és anyagi támogatással példát adott mind az ifjúságnak, 
mind a végzett tanítványoknak az Alma Mater szeretetére. 

Ifjúságunk Iegnagyobb sikerű szereplései voltak: 1. okt. 6-án, 
amikor a tanáritestület vezetésével résztvett a plebánia-templomi 
istentiszteleten. Utána a kegyeleti stafétaverseny vándordíját, a har
madik ezüstserleget ismét intézetünk ifjúsága nyerte meg, az eddig 
lefutott 10 verseny közül immár kilencedszer! Majd 10 órakor a 
Szabadsághősök emlékműve előtt tartott ünnepségen énekkarunk a 
Magyar Hiszekegyet, Révfy : Bús magyarok imádságát és a Himnust 
énekelte a szokott szép sikerrel. 2. dec 7.- és 8-án a Kultúrházban 
a szegénygyermekek felruházására rendezett jótékonycélú ünnepi 
hangversenyen, a Jász Hirlap dec. 14-i számának hire szerint: 
".. .énekkarunk az ifjúság minden igézetével, a hazafiasság gyujtó 
tüzével és a nagy érzéseket híven közlő szélesskálájú színezéssel 
adta elő Ammer: Nem, nem, soha c. hazafias dalát Berzátzy László 
tanár, karnagy megragadó, apró részletekben is nagyklasszisú ve
zényletével. Ugyancsak a zenekultúra minden szépsége és ihletett
sége jutott érvényre a Giovanni : Ária és Haendel : Largó c. zene
művek nagysikerű játékában is. 3. február 8án tartottuk a szokásos 
évi intézeti hangversenyt, amelynek díszes közönsége zsúfolásig meg
töltötte a nézőteret. Az estét a Beethoven gyászinduló vezette be, 
amelyet zenekarunk Berzátzy L. tanár vezetésével szinte lehelet
szerű finomsággal adott elő. Ezután vitéz Szörényi J. tanár emléke
zett meg Liszt Ferencről, halhatatlan szelleméhez illő zeneesztétikai 
méltatással. Majd a zenekar művészi könnyedséggel adta elő Liszt: 
Éji zene és Győzelmi indulóját, énekkarunk pedig stílusosan mutatta 
be Liszt: Isten zengi Napkelet c. örökszép melódiáját. Az estély 
második felében előadott magyar népdalokat és az ifjúságunk Rá
diócsoda c. vidám, farsangi darabját dübörgő tapsviharokkal, illetve 
őszinte, vidám kacagással jutalmazta a közönség. A műsor után 
12 magyarruhás pár tánca következett. Ennek végeztével a fényes 
erkölcsi és anyagi sikerű estély a legjobb hangulatban folyt tovább. 
4. február 14-én az V. évfolyamnak a Helyi Népművelési Bizottság 
keretében a négyszállási rk. tanyai népiskolában rendezett II. Rákóczi 
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Ferenc-ünnepsége és 5. márc. 9-én ugyanazoknak a Szelei-úti rk. 
tanyai népiskolában rendezett Liszt-ünnepsége keltett teljes sikert 
és dicséretet. Mindkettőt közel 200 főnyi tanyai lakos hallgatta végig. 
6. május 28-án az intézetünkben tartott pedagógiai szemináriummal 
kapcsolatos szemléltető-eszközkiállításon (máj. 28 — jun. 1.) mutat
tak be a növendékeink által készített népiskolai szemléltetési-eszkö
zöket. Ezen a kiállításon intézetünkön kívül résztvettek az összes 
jászberényi bel- és külterületi népiskolák, a kisújszállási mezőgaz
dasági iskola, a mezőtúri elemi és sok más iskola, intézetünk torna
terme, folyosója, öt tanterme szinte roskadozott a mázsával mér
hető képektől, szemléltető-eszközöktől. „Bebizonyosodott, hogy meg
felelő anyagi alap nélkül is csodákat lehet művelni bicskával, hul
ladékfával, villanykörtelombikkal és sok egyéb használati tárggyal. 
Akármerre ment a látogató, mindenütt diadalmasan csillogott a 
tanítóirend hivatásának beteljesülése. Valami csodálatos munkahim-
nus ritmusa lüktetett az elgondolásokban, az áldozatot nem ismerő 
megvalósításokban." (Jász Hirlap 1936. V. 30.) 

A tanári testületben a következő személyi változások történtek: 
Galló Pál h. tanár és Lauday Sándor gyakornok-tanár szept. 1-től 
kezdődőleg a pápai áll. tanítóképző-intézethez helyeztetett át. Utód
jukként vitéz Szörényi József okl. tanítóképzőintézeti tanár osztatott 
be intézetünkhöz ó. h. tanári minőségben. Igazgató a távozó fiatal 
tanárok intézeti működését az alakuló értekezleten méltatta, utódjuk 
részére ugyanakkor a maga, valamint a tanári testület meleg sze
retetét, jóindulatú, megértő támogatását biztosította és működésére 
az Isten áldását kérte. Firiczky Éva, eddigi gyakorlóiskolai női kézi
munka-tanítónő hét hónapig hivatásszeretettel, nagy tudással és szép 
sikerrel végzett működése után férjhez menvén, helyette a f. isk. 
évben Jankovics Magda okl. tanítónő alkalmaztatott. 

Az iskolai év fontosabb eseményei. 

Szeptember 6-án alakuló értekezlet, 7-én javítóvizsgálatok, be
iratkozások, 9-én Veni Sancte, együttes ünnepség a helybeli közép
iskolákkal a főtéri országzászló előtt, majd az isk. év ünnepélyes 
megnyitása a következő műsor keretében: Hiszekegy. Igazgató meg
nyitó beszéde a tanítójelölt tisztaság- és rendszeretetéről és a virág
kultusz elmélyítéséről. Petőfi: A magyarok Istene, szavalja Szabó 
Vencel V. é. növ. Blénessy János igazgatóhelyettes ismerteti a Rend
tartási és házi szabályzatokat. Himnus. 10-én rendes tanítás. 25-én 
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Blénessy János tanár megemlékezése a Pázmány Péter Tudomány
egyetem 300 éves fennállásáról. 28-án az V. évf. tanulmányi kirán
dulása Budapestre. 29-én Móczár Miklós igazgató gazdasági e lőadása 
a z isaszegi gazdagyülésen. 

Október 4-én Fiala Endre tanár háromhónapos katonai szol
gálattételre vonul be. 6-án ünnepi istentisztelet, kegyeleti staféta
verseny, önképzőköri díszgyülés. 7-én a budapesti Csalogány-utcai 
tanítónőképző-intézet 111. o. növ. tanulmányi kirándulása intézetünkbe. 
14-én Vajna István helybeli mezőgazd. szakiskolai igazgató temeté
sén énekkarunk gyászdalt énekel. 16-án az V. oszt. meghallgatta a 
Jászsági Liturgikus Kör gyűlését. 19-én vitéz Szörényi József tanár 
finnugor testvériségről szóló előadása. 26-án Szemes Gábor tanár 
megemlékezése az Egészség Hetéről. 29-én Berzátzy László tanár 
méltatja Liszt Ferencet. 30-án Tanai Antal tanár a takarékosságról 
és a Magyar Hétről tart előadást. 

November 4-én az Actio Catholica családvédelmi előadássoro
zatán, dr. Firiczky János e. ü. tanácsos, int. orvos, 5-én Móczár 
Miklós igazgató, 6-án Tanai Antal és 7-én vitéz Szörényi József 
tanárok előadásai. 10-én a gyakorlóiskola szülői értekezlete. 19-én 
Tanai Antal tanár és Kiss József gyak. isk. tanító körzeti iskolafel
ügyelői megbízatása. 

December 5-én Mikulás-esti műsoros ünnepség. 7-én és 8-án 
ének- és zenekarunk szerepelt a Kultúrházban a szegénysorsú nép
iskolai tanulók javára rendezett hangversenyen. 15-én a gyakorló
iskolánk műsoros karácsonyi ünnepsége az int. dísztermében. 

Január 27-én Balla Béla és Kiss József gyak. isk. tanítók taní
tásai az alkohol elleni küzdelemről. 

Február 2-án énekkarunk a Jászberényi Ipartestület ünnepi szent
miséjén énekel. 8-án intézeti hangverseny, 10-én Az új földesúr c. 
film megtekintése. 14-én a z V . éves növendékek népművelési Rákóczi
ünnepsége a négyszállási rk. iskolában. 15-én a kultúrházi olimpiai 
bemutató megtekintése. 16-án a gyakorlóiskolások farsangi táncdélu
tánja. 21-én hangversenyünk jövedelméből a TITOE házalapja ja
vára 30 P-t küldünk. 

Március 9-én az V. évesek népművelési Liszt-ünnepsége a 
Szelei-úti elemi iskolában. 14-én az ifjúság március idusi ünnepsége 
a gyakorlóiskola bevonáséval . 15-én énekkarunk a város által ren
dezett hazafias ünnepségen szerepel. 16-án az intézet igazgatója 
Budapesten, a TITOE közgyűlésén Az állattan és földtan tanítása a 
íanítóképzőintézetekben címmel tart előadást. 17-én ifjúságunk Mécs 
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Alajosnak a Kultúrházban Japánról tartott vetítettképes e l ő a d á s á n 
vesz részt. 30-án a rk. növendékek háromnapos lelkigyakortata kez
dődik meg. 

Április 23-án és 24-én Riedler János min. kiküldött, számv. taná
csos ellenőrző látogatása. 24-én az V. éves növendékek megtekin
tették az önálló gazdasági népiskolát és az ottani kézimunkatanfolya
mot. 19-én énekkarunk Tarnay Tibor dr. kir. közjegyző temetésén 
énekelt. 

Május 8-án Szemes Gábor tanár a kunszentmártoni ped. sze
mináriumon a népisk. vegytani anyagát mutatja be kísérleti alapon. 
10-én Boldog község népies építkezésének és népviseletének megfi
gyelése. 14-én és 16-án Anyák-napja a gyakorlóiskolában és a tanító
képzőben. 21-én d. e. Antal István dr. orsz. gyűlési képviselő, állam
titkár látogatása intézetünkben. 22-én Madarak és Fák Napja. Ugyan
ekkor az V. évesek utolsó tanítási napja és ballagása. 23-án az ifjúsági 
önképzőkör Hősök-emlékünnepe. Ugyanekkor az intézeti növendékek 
céllövőversenye. 24-én intézeti tornaünnepség. 25-én intézeti ének
karunk a város által rendezett Hősök-emlékünnepén szerepel. 25-én 
és 26-án az V. évesek osztályvizsgája. 27-én II. szülői értekezlet a 
gyak. iskolában. 28-án vitéz Bessenyei Lajos dr. debreceni tanker. 
kir. főigazgató résztvesz a pedagógiai szemináriumon és megtekinti 
az intézetünkben rendezett pedagógiai kiállítást. 

Június 4-én Te Deum, évzáró ünnepség és hittanvizsgálat. 5-én 
az I., 6-án a II., 8-án a III., 9-én és 10-én a IV. oszt. osztályvizs
gája. 14-től 17-ig Móczár Miklós igazgató miniszteri biztosként a 
kalocsai érseki rk. tanítóképzőintézetben tartózkodott. 19-től 24-ig 
tanítóképesítő vizsgálat. 24-én egyházi ének- és zeneképesítő-vizsgálat. 
Este a végzett ifjú tanítók búcsúvacsorája. 26-án záróértekezlet. 

Az iskolai év folyamán érkezett fontosabb rendeletek. 

V. K. M. 49.220—1935. Risai Ernő intézeti kisegítő szolgát II. osztályú 
altisztté nevezi ki. 

V. K. M. 49.818—1935. hálótermi éjjeliszekrények fokozatos beszer
zésére 1250 P. rendkívüli javadalmat utal ki. 

V. K. M. 49.997—1935. Galló Pál h. tanárt, az 50 .267-1935 . Lauday 
Sándor gyak. tanárt ó, h. tanáriminőségben 
szept. 1-től Pápára helyezi át. 

V. K. M. 50.201—1935. vitéz Szörényi József magyar—németszakos 
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oki. tanítóképzőintézeti tanárt ó. h. tanári 
minőségben intézetünkhöz osztja be szol
gálattételre. 

V. K. M. 60.699—1935. Az iskolaév megnyitásakor az országzászló 
előtt ünnepség tartandó. 

V. K. M. 37.080—1935. A magyar népdal ápolása és eredményesebb 
művelése. 

V. K. M. 44.279—1936. Ferencz József marosvásárhelyi tanár iskola
látogatása. 

V. K. M. 46.528—1636. A tanítóképesítő-vizsgálatokra elnöki minő
ségben Dr. Loczka Alajos egyetemi m. tanárt, 
az Orsz. Közoktatási Tanács üv. igazgatóját 

küldi ki. Ugyanekkor Móczár Miklós igazgató 
a kalocsai érseki rk. tanítóképzőintézethez 
miniszteri biztosi minőségben küldetett ki. 

Kir. Főig. 1627—1936. Az 1934—35. isk. év végén megejtett tanító
képesítő-vizsgálat tárgyírataiban foglaltakat 
megelégedéssel jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Kir. Főig. 306—1936. A gyakorlóiskolai tanítók kötelező írásbeli 
vázlatkészítése. 

Kir. Főig. 905—1636. A tanári testületnek A népiskola gyakorlati 
irányú működése, annak módjai és eszközei 
c. munka nyomtatásban való megjelenéséért 
elismerését fejezi ki. 

V. K. M. 93.500—1936. Az ifjúság nemzetvédelmi testnevelése és 
tanulmányi felügyelete. 

Kir. Főig. 2.089—1935. A népművelési munkában való részvétel. A 
tanári testület tagjai a tél folyamán összesen 
66 népművelési előadást tartottak, Ezenkívül 
az V. éves növendékek kellő előkészítés és 
tanári felügyelet alatt a leventék részére 10 
népművelési előadást, a tanyai lakosság ré
szére pedig 2 iskolában II. Rákóczi Ferenc 
és Liszt Ferenc ünnepséget rendeztek, 
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II. Az intézet állapota. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. A tanári testület és munkaköre. 

A tanár neve, 
alkalmazásának minősége, 

képesítése. 

Móczár Miklós 
igazgató, 

tanítóképző-intézetekre képesített 
tanár a természettudományokból 

Balla Béla 
, gyakorlóiskolai tanító. 

Berzátzy László 
rendes tanár, 

középiskolai énektan. 
zeneszerzési bizonyítv. 

Blénessy János 
rendes tanár, 

középiskolákra és tanítóképzőkre 
is képesített tanár a magyarból, 

történelemből és földrajzból. 

Csekő Árpád 
rendes tanár, 

tanítóképző-intézetekre képesített 
tanár a íizikából és a 

mennyiségtanból 

Domby Béla 
ref. lelkész 

Fiala Endre 
helyettes tanár, 

tanítóképző-intézetekre képesítve 
a történelemből, a magyarból 

és a testgyakorlásból. 

Jankovics Magda 
okl. tanítónő 

Szolgálati 
év 

Összesen 

27 

37 

24 

26 

12 

20 

5 

1 

intézetünkben 

6Vs 

9 

18 

7 

11 

20 

5 

1 

Mely tantárgyakat, mely 
osztályban s heti 

hány órában tanított? 

Állattan III o. 4 óra 
Gyakorl. kiképzés 1 ,, 

Gyak. isk. I—11. o. 24 óra 
Nev. és tan. gvak. 

IV. o. 1 „ 
Énekgyak.lII—VI. 1 „ 
Kézimunka „ ., 1 
Ének. zeneelm. I-V. 7 óra 
Zongora, harm. 7 „ 
Karének, zenekar 

1-V. o 2 „ 
Rk. egyh. ének III-V 1 „ 
Gyak. kiképzés 1 

Magyar III. o. 3 óra 
Német V 2 „ 
Földrajz I—IV. o. 7 ,. 
Játék, testgyek, l.,V. 5 ,. 
Gyak. kiképzés 1 „ 

Mennyiségi. 1-V. 12 óra 
Fizika III., IV. o. 5 „ 
Ref. egyh. ének 1 ., 
Gyak kiképzés 1 ,, 

Ref.. hittan I., IV. V. 1 óra 
Gyakorló isk. 2 „ 

Magyar V. o. 2 óra 
Történelem I. o. 2 ,, 
Hegedű V. o. 5 „ 

Testgyak. II., III., V. 6 „ 
Gyak. kiképzés 1 „ 

Gyak. isk. női kézimunka 
III - I V . o. 

heti órák száma 

5 

27 

18 

18 

19 

3 

16 

1 

- • 

Jegyzet 

Az in'ézet szel
lemi és anyagi 
ügyeinek veze

tője- A biológiai
szertár kezelője. 

A gyak. isk. alsó 
tagozata szeriá

rának őre. 

A IV. o. főnöke. 
Az ének- és zene 
szertár és könyv

tár kezelője. 

A 11. o. főnöke. 
Igazgatóhelyettes 
Önképzőköri ta

nárelnök, A föld
rajzi szertár és 
könyvtár őre. 

A 111. o. főnöke 
Amennyiségt. és 
fizikai szertár és 

könyvtár őre. 

Óraadó 

Az V. o. főnöke. 
Köztartásvezető, 
sportköri tanár

elnök, cserkész-
parnok. Torna

szertár és 
könyvtár őre. 

Óraadó. 
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s 
O 

9 

10 

11 

Í2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

A tanár neve, 
alkalmazásának minősége, 

képesítése. 

\j Kiss József 
gyakorló népiskolákra 

képesített tanító 

\J Málnási Dezső 
rendes tanár, 

tanítóképző-inlézelekre képesítve 
történelemből és magyar nyelvből. 

Pazár Zoltán 
rendes tanár, 

képesítve művészeti és mértani 
rajz tanítására középiskolákban. 

Páll Sándor óraadó tanár, 

nv földmiv. isk. igazgató. 

Szemes Gábor 
óradíjas h. tanár, 

tanítóképző-intézetekre képesítve 
term.-rajz, vegytan és földrajzból. 

vitéz Szörényi József 
óradíjas h. tanár, 

tanitóképző-intézetekre képesítve 
magyar és német nyelvből 

Tanai Antal 
rendes tanár, 

tanítóképző-inté?etekre 
képesítve a filozóíiából és 

pedagógiából. 

Tobákos Péter 
róm. kat. hitoktató 

Dr. Vető Lajos 
ág. ev. lelkész. 

Dr. Firiczyy János 
e. ü. tanácsos, tiszti főorvos 

Szolgálati 
éve 

összesen 

27 

27 

32 

31 

4 

1 

22 

2 

5 

16 

intézetünkben 

7 

16 

17 

7 

2 

1 

17 

2 

3 

16 

Mely tantárgyakat, mely 
osztályokban s heti 

hány órában tanított? 

Gyak. isk. 111—VI. 26 óra 
Nev. és tan. gyak. 

V. o. 4 „ 

Magyar 11., IV. 9 óra 
Történelem 11—IV 6 „ 
Alkotmánytan V. 2 ., 
Gyak. kiképzés 1 ,, 

. R a j z - V . 10 óra 
Testgyak. IV. 2 ,, 
Kézimunka 1—111. 5 ,, 
Gyak. kiképzés 1 

Gazd. ism. 1., IV. 8 óra 
'Közgazd. V. 2 ,, 

Term. raiz, vegytan 
1., II. 9 óra 

Testtan 11. 2 ,. 
Egészségtan 1 
Gyak. kiképzés 3 ,, 

Német 1—IV. 8 óra 

Lélektan 111. 3 óra 
Nev. és tanítástan 1V.4 ,. 
Nev. tört. V. 3 „ 
Isk. szerv. V. 1 
Nev- és tan. gyak. 
IV. V. 6 „ 
Szépírás 1. 1 ,, 
R. k, hittan 1—VI. 12 óra 

Gyak. isk. 4 ,, 
Exhortáció 1 

Ág.ev hittan 1.. III. IV. 

Intézeti orvos 

heti óraszám 

30 

18 

18 

10 

15 

8 

18 

17 

1 

— 

Jegyzet 

Gyak. isk. tanítói 
és ifjúsági könyv

tár és a felső
tagozat szertá

rának őre. 
Az 1. o. iőnöke. 
A magyarnyelvi 

és irodalmi 
könyvtár, s a 

történelmi 
könyvtár őre. 

A rajz- és 
kézimunkaszer
tár és könyvtár 

őre. 

A gazdasági 
szertár és könyv

tár őre. 
A term.-rajzi 

könyvtár és az 
ásv. vegytani 

szer tárőre . Ta
nári értekezletí 

jegyző felügy. 
irod. segédk. 

Inter. felügyelő 
irod. segédkezés 

Német nyelvi 
könyvtár őre, 

Díjkezelő tanár. 
A pedagógiai 

könyvtár és szer
tár őre, 

Óraadó r 

Óraadó . 

Egyéb alkalmazottak. 
Int.gazdasszony; 1934 aug. 1.óta Lakner Gyuláné. II.o, altiszt: Risai Ernő, műk. 1919febr. 1.óta. 
Int. kertész: 1933 máj. l*től: Szilágyi László. Int. fütőgépész : 1930 jún. 1-től Szabó Károly. 
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A tanári testület tagjainak társadalmi működése. 

1. M ó c z á r Miklós igazgató a Tanítóképző-Intézeti Tanárok 
Országos Egyesületének (TITOE.) vidéki alelnöke, a Népművelési 
Helyi Bizottság elnöke, a TESZ helyi elnöke, a községi polgári fiú
iskola iskolaszékének alelnöke, az Actio Catholica Egri Egyházm. 
Közp. Tanácsának kinevezett tagja, a Kir. Magy. Term. tud. Tár
sulatnak, az Alföldkutató Bizottságnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Várm. 
Iskolánkivüli Népműv. Bizottságnak, a rk. iskolaszéknek, az áll. is 
kolák gondnokságának, az iparostanonciskola felügyelő-bizottságá
nak, a helyi Közegészségügyi Bizottságnak, a Fásító Bizottságnak, a 
Jász Múzeum Bizottságának, a Kaszinó Egyesületnek, a Katolikus 
Körnek, a rk. Egyházközség Tanácsának tagja. Miniszteri biztosa 
volt a kalocsai érseki rk. tanítóképző-intézet képesítővizsgálatának. 
A katolikus közélet terén kifejtett buzgó tevékenységeért az egri 
Érsek Ur Onagyméltósága elismerését nyilvánította részére. A gödöl
lői járási Mezőgazdasági Bizottsága isaszegi gazdagyűlésén : „Véde
kezés a szárazság ellen" címen, a jászberényi Actio Catholica csa
ládvédelmi e lőadás-sorozatán: „A gyermek vallásos nevelése", a 
jászberényi pedagógiai szemináriumon : „Az iskolánkívüli népműve
lési előadások módszere" címen tartott előadásokat. Népművelési 
előadásainak a száma 20. 

Irodalmi működése. Intézetünk 1934—35, iskolai évi Értesítő
jében közölt 1—25. tankönyv és vezérkönyv, továbbá az ugyanott 
közölt 1—35. értekezésen és cikken kívül: 36. Hajcsövesség növény
élettani, fizikai és gazdasági szempontból (Magyar Tud. Filmkönyv
tár 1925). 37. Hogyan termelhetünk több burgonyát? (Magyar Tud. 
Filmkönyvtár 1925). 38. Dr. Katona János életrajza (Kiskunfélegy
házi áll. tanítóképző 1923—24 tanévi Értesítője). 39. Védekezés a 
szárazság ellen (Pest várm. Népműv. 1935. nov. sz.) 40. Az állattan 
és a földtan tanítása a tanító(nő)képző-intézetekben (Különlenyo
mat a Magyar Tanítóképző 1936. évi 5. számából.) 41. A vázlatké
szítés módja a természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanításához 
(Magyar Tanítók Évkönyve 1936—37). 42. A gyakorlati irányú mű
ködés módjai és eszközei a természetrajz, gazdaságtan, háztartás
tanból (Jászberényi áll. tanítóképző-intézet tanári testületének közös 
munkájában, 1936.) 

2. Balla B é l a a TITOE-nek tagja, a VIII. ker. rk. olvasókör 
elnöke, a városi képviselőtestület, a Népműv. Helyi Bizottság és 
Jász-Nagykun-Szolnok várm.-i Tanítótestületnek és Felsőjászsági áll. 
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Tanítóegyesületnek tagja, egyházvédnökségi tag. A jászsági kat. Nép
szövetség igazgatósági tagja. 

3 .Berzá tzy László a 39.honvédoszt. kinev karnagya, a. 
koronás vaséremkereszt tulajdonosa. A TITOE-nek és a Kaszinó 
Egyesületnek tagja. Az Orsz. M. Dalszövetség X. ker. karnagya. A 
Palotási Dalkör és a Levente Zenekar karnagya. A f. iskolai évben 
2 népművelési előadást tartott. 

4. Blénessy J á n o s volt tartalékos főhadnagy, a bronz vitéz.-
ségi érem, a III. o. szolgálati érdemkereszt és a Signum Laudis tu-
lajdonbsa. A TESz. helyi titkára, A TITOE-nak, a Stella Csillagvizsg. 
E.-nek, a KANSz.-nak, a Néprajzi Ts.-nak, a Kaszinó Egyesületnek, 
a rk. Egyházközség kép. test.-nek tagja. A Stefánia Fiókszövetség 
igazgatója, a Hangya Szövetkezet igazgatósági tagja, az Iskolánkiv. 
Népmüv. Helyi Bizottság tagja. 12 népművelési előadást tartott. 

A tanítóképzőintézeti tanárok budapesti nyári szakértekezletén 
előadott „A térképolvasás a tanítóképzőintézetekben" címen. A vár
megyei tanítóságnak Jászberényben, a tanügyi kiállítással kapcso
latos ped. szemináriumán pedig Mit tanítsunk Jászberény történel
méből az elemi iskolában c. kérdést fejtegette. Jászberény történeti 
múltjára vonatkozólag több folytatólagos közleménye jelent meg a 
Jász Hirlap 1935—36. évi számaiban. Az 1934—35. isk. évi Értesí
tőben közölt 1—4. sz. alatt felsoroltakon kivül megjelent munkái: 5. 
Népvándorlási kérdések, tekintettel hazánkra. (A kolozsvári egyetem 
történelmi szemináriumában megjelent értekezések 7. száma) 6. Az 
orosz-japán háború története. (A kolozsvári Szent Imre Kör 1912. 
évi évkönyvében) A Blénessyek családfája. (Kempelen Béla Magyar 
nemesi családok lexikonában.) 8. Gyergyószentmiklós történelméről 
cikksorozatot irt a Csikvármegye c. lap 1912—15. évi számaiban. 

5. C s e k ő Árpád a TITOE-nak, aKir. Magy. Term. tud. Társ.-
nak és a Magyar Pedagógia Ts-nak tagja. A helybeli Kultúregye
sület jegyzője, a Korcsolya-egylet pénztárosa, jászberényi ref. egy
háztanácsos. A Jászberényben tartott pedagógiai szemináriumon : 
Mit kell tudni az elemi isk. tanulónak, mit a tanítónak az elektro
mosságról címmel adott elő. Népművelési előadásainak a száma 6. 
Irodalmi működése : Intézetünk 1934—35. isk. évi Értesítőjében kö
zölt 1—5. sz. tanulmányokon kivül : 6. A tanítóképzőintézeti és az 
elemi isk. tanításában tervszerűen beillesztett mennyiségtani és fizi
kai tanúlókisérletek. (98 old. Saját kiadás. 1935.) 7. A gyakorlati 
irányú működés módja és eszközei a számolás és mérésből, a 
természettanból. (A tanári testület közös munkájában. 1936.) 8. Az 
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elemi iskolai természettani és vegytani órák vázlatainak készítése. 
(Magyar Tanítók Evkönyve, 1936—37.) 

6. Fiala Endre a TITOE-nek, a Kaszinó Egyesületnek, a 
Magyar Történelmi Ts-nak és a Magyar Szemle Ts -nak tagja. Nép
művelési előadásainak a száma 3. 

7. Kiss Józse f volt tart. zászlós, a Károly csapatkereszt, 
a kis bronz és sebesülési érem tulajdonosa, a TITOE-nek, az Orsz. 
Gárdonyi Géza Ts-nak tagja, a Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. 
Szöv.-nek igazgatósági, közművelődési és pedagógiai szakosztályá
nak tagja. Körzeti iskolafelügyelő. Irodalmi munkássága az 1934—35. 
isk. évi Értesítőben 1.—3. sz. alatt közölteken kívül a tanári testület 
közös kiadásában megjelent: A népiskola gyakorlati irányú működése, 
annak módjai és eszközei című könyvben a következő fejezetek: He-
lyesírás és nyelvi magyarázatok. Történelem, alkotmánytan, polgári jo
gok és kötelességek. Rajz, Kézimunka, ének, testnevelés. Tanai Antallal 
együtt: Beszéd- és értelemgyakorlatok. Olvasás olvasmánytárgyalás, 
irás, fogalmazás. Blénessy Jánossal együtt a Földrajz című részt. 
5. A földrajzi vázlatok készítése. (Magyar Tanítók Évkönyve. 1936-37.' 
3 népművelési előadást tartott. 

8. Málnási D e z s ő volt tartalékos hadnagy, az I. oszt. ezüst 
vitézségi érem, a bronz vitézségi érem, a Károly csapatkereszt s a 
sebesülési érem tulajdonosa. A TITOE-nek, a Kaszinó Egyesületnek 
és a Rk. Körnek tagja. Népművelési előadásainak a száma 1. 

9. Pazár Zoltán emléklapos népfelkelő százados, a Károly-
csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. A TITOE-nak, a 
Magyar Numizmatikai Ts.-nak, a helyi Testnev. Biz.-nak, a Múzeumi 
Bizottságnak, a Kaszinó Egyesületnek tagja, a Rajztanárok Orsz. 
Egyesületének vidéki vál. tagja, a Polgári Lövészegylet választmányi, 
a Stefánia Anya- és Csecsemővédő Egyesület választmányi tagja és 
pénztárosa. A Korcsolya Egyesület elnöke, az ág. hitv. egyházta
nács tagja. Népművelési előadásainak száma 1. 

10. Páll Sándor ny. m. kir. földmüvesiskolai igazgató, óraadó 
tanár, volt népfelkelő hadnagy, gazdászati tiszt, tulajdonosa az arany 
érdemkereszt vitézségi éremnek a kardokkal. Földmüvelésügyi mi
niszteri rendelet alapján külső működési körzetében: Átány és Ver-
pelét hevesmegyei községben tartott 10—10 napon át sorozatos gaz
dasági oktatóelőadásokat tanfolyamszerüleg. Megbízatásának eddigi 
ideje alatt külső működése: 75 községben 359 előadás 32 ezer hall
gató előtt és 166 vitézi telek szemléje s gazdasági irányítása. Hely
beli népművelési előadásainak a száma 1. 
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11 Szemes Gábor a TITOE-nak, a Term. tud. Ts-nak, a Nép
rajzi Társaságnak, a Nemzetközi Limnonológiai Egyesületnek, a Vas
vármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, a pápai Jókai Körnek 
tagja. A kunszentmártoni pedagógiai szemináriumon Olcsó népisko
lai vegytani kísérletek címen tartott bemutató előadást. Népművelési 
előadásainak száma 4. Irodalmi munkássága: az 1934—35. évi 
Értesítőben közöltön kívül 2. A gyakorlati irányú működés módja 
és eszközei a vegytanból és az egészségtanból. (A tanári testület 
közös munkájában, 1936.) 3. Az egészségtani vázlatkészítés irány
elvei. (Magyar Tanítók Évkönyve, 1936-37.) 4. Móczár Miklós: Olcsó 
népiskolai vegytani kísérletek c. munka ismertetése. (Magyar Taní
tóképző 1935.) 

12. vitéz Szörényi Józse f Iskolánkivüli Népművelési Helyi 
Bizottság gondnoka, a jászberényi Actio Catholica családvédelmi 
előadássorozatán A Szűzanya és a nő iránti tisztelet a középkor 
költészetében, az intézet 1936. évi febr. 8-i hangversenyén pedig 
Liszt Ferenc egyházi és világi zenéje címmel tartott előadást. 
Népművelési előadásainak száma 9. 

13. Tanai Antal a TITOE-nek, a Kaszinó Egyesületnek tagja, 
az Orsz. Vöröskereszt Egylet jászberényi városi választmányának 
jegyzője, a Népműv. Helyi Bizottság tagja, Jászberény város bel
területi iskoláinak és óvodáinak körzeti iskolafelügyelője, A jászbe
rényi Actio Catholica családvédelmi előadássorozatán A gyermek 
jogai a keresztény világnézetben címen, a pedagógiai szeminárium 
alkalmával pedig A népiskola gyakorlati irányú működése, annak 
módja és eszközei c. tartott előadást. Népművelési előadásainak 
száma 4. Irodalmi munkássága az 1934—35. isk. évi Értesítőben 
közöltön kívül a következő : A tanári testület közös kiadásában 
megjelent A népiskola gyakorlati irányú működése, annak módjai 
és eszközei című könyvben az alábbi fejezetek : Mit akarunk ? A 
gyakorlati irányú mőködés célja. Móczár Miklós igazgatóval együtt 
A gyakorlati irányú működés feltételei, módjai, eszközei. Kiss József 
gyak. isk. tanítóval együtt: I. Beszéd- és értelemgyakorlatok: II. Ol
vasás és olvasmánytárgyalás, írás, fogalmazás. 
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kívánalmaihoz. (Lásd Magyar Tanítóképző 1935. januári számában.) 
Szabad méhesünk 10 orsz. méretű és Mogor rakodó kaptárban van 
elhelyezve. Házinyúltenyészetünk 1 törzs, 2 anya, 1 bak. Csiperke
gomba-termesztésünk sikeres. Magyar parlagi tyúktenyésztésünk szé
pen fejlődik, 

Berendezésünk és felszerelésünk szépen gyarapodik. Hófehér 
hálótermeinkbe az iskolai év folyamán 50 éjjeli szekrény készült. 

Szertáraink részére Blénessy János tanár és felesége: vidra
fiókot, gatyásölyvet, Zorkóczy Miklós pusztakerekudvari intéző vörös
kányát, Csizsinszky Sándor áll. tanító vadmacskát , Balogh Jánosné 
úrnő kitömött darut, pontyot, özv. Brezina Antalné úrasszony kitö 
mött fácánkakast, Králik Andor nagylóci tanító fehér vakondokot, 
Fába Rezső állat preparatóriuma keresztcsőrűt és pézsmapockot, Borbély 
Pál ny. rendőrellenőr tojó kékes réti héját, Csizsinszky László 111. o. 
növ. sármányt, süvöltőt, Gáll Imre 111. o. növ. üregi nyulat, Králik 
István 111. o. növ. him kékes réti héját, Stolmár Aladár 111. o. növ. 
élő mókust, Lévai Béla V. o. növ. leső harcsát, fogassüllőt, Alexy 
János ecsegi igazgató-tanító nemes szőlőfajtákat, növendékeink 
sok apróságot, Dobóczky László és Pesti Péter könyvkereskedése 
pedig ifjúsági könyveket ajándékoztak. Köszönjük jószívűségüket. 

5. A növendékek é l e l m e z é s e , e l látása, s e g é l y e z é s e . 
Minden igényt kielégítő, modern, központi fűtésű internátusunk-

ban 118 bentlakó növendék lakott. Kintlakott 23 növendék, közülök 
szüleinél lakott 14, magánlakásokban 4, vasúton járt be 5. A bent
lakók élelmezése mennyiségi és minőségi tekintetben megfelelő. 
Növendékeink a péntek kivételével hetenként tízszer kaptak húsfélét. 

Jutalmak. A közszolgálati alkalm. gyerekeinek tanulm, segélyét, 
65 P-t Kékkői László V. é. növ. kapta. Özv. Gosztonyi Aladárné 
pusztakerekudvari földbirt. úrnő Jokits József V. o.-növ 40 P tanulm. 
segélyt adott. Az Ipartestület az Önképzőkőrnek 10 P-t, néhai Tarnay 
Tibor kir. közjegyző hozzátartozói 15 P-t juttattak. A cserkészek ré
szére adakoztak : Balla Pál 5 P, Braun Zsigmond 10 P, Detki József 
10 P, Hangya Szövetkezet 10 P, Jankof István 10 P, Neuschli János 
10 P, dr. Oláh István 5 P, Pesti András 10 P, Pesti Péter keres
kedése 3 P, Spekonya Lajos 10 P, Szobóczky Gyula 5 P, Salgótarjáni 
Kőszénbányák Rt. 50 P, Szentgyörgyi András 10 P. A ker. Nőegy
let jóvoltából a gyakorlóiskolánkból 4 szegénysorsú növendék szü
lői részesültek 40—40 kg. tüzifasegélyben. Minden nemesszívű ada
kozónak, önzetlen adományáér t ezúton is ismételten köszönetét nyil-
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vánítja az intézet igazgatósága.; Áldja meg az Isten mindnyájukat! 
A Szent Imre alapítvány kamatát Bercsák Gyula V. é. növ. kapta. 

Példás magatartásukért és munkásságukért pénzjutalomban ré
szesültek : Oroszi A., Búzás I., Fogarasi M., Simon S., V., Pálfai A., 
Völgyes L. IV, Králik I., Wagner A. 111., Fáczán J. 11. o. növendékek. 
Könyvjutalomban részesült 27 növendék. Intézetünk legpéldásabb 
magatartású, legnagyobb fajsúlyú és legkiválóbb növendékei : 
Búzás István, Oroszi András, Urbán József, Molnár Sándor V. o., 
Pataki Lajos III. o., Fáczán János és Hlywka János I I .o . növendékek. 

III. Az intézel működése. 
1. Nevelés. 

A valláserkölcsi nevelés, miként a múltban, ebben a tanévben 
is a tanárikar legfőbb gondja és törekvése volt. A róm. kat. növen
dékek elvégezték az előírt szentgyónást és áldozást, sőt többen ha
vonként járultak a szentségekhez. Vasárnap exhortációt hallgattak 
s a Főtemplomban a szentmisén énekeltek. A felsőbb éves növen
dékek résztvettek a helybeli Actío Catholica szervezet családvédelmi 
előadássorozatán. A lelkigyakorlatokat P. Kiss Szaléz ferencrendi 
atya tartotta. Művész módjára játszott a lelkek húrjain, megpendítve 
a tudás és életszentség gazdag gondolatait. Ifjúságunk őszinte áhí
tattal élte át a kegyelem napjait. A páter fáradozásait imádságos 
hála kiséri. A protestáns növendékeket hitoktatóik szintén mély lelki 
gondozásban részesítették. 

A hazafias, a társadalmi s az esztétikai nevelésre a folyó isko
lai évben is különös gondot fordítottunk. A nevelés és a tanítás, 
napi közös imáink, önképzőköri. házi és nyilvános ünnepségeink, 
dicső hőseink, nagyjaink tisztelete mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
növendékeinket öntudatosan hazafias magyar tanítókká neveljük. 

A gróf Apponyi Albert Ifjúsági Önképzőkör az iskolai év fo
lyamán 14 gyűlést tartott. Ezekből rendes gyűlés 8, díszgyűlés 4 és 
műsoros-est 2. A műsorok száma 98. Ebből felolvasás 15, szabad
előadás 13, szavalat 17, színdarab 4, énekszám 32, zeneszám 7, 
melodráma 2, vetítettképes előadás 2, folyóirati ismertetés 19. Az ön
álló értekezések megoszlása tudományágak szerint: irodalmi 11, 
neveléstudomány 1, földrajzi 3, természettudományi 2, gazdasági 5, 
egyéb 8. Legtöbbet szerepelt az V. osztály, 42 műsorszámmal, a 
IV. o. 20-szor, a III. o. 10-szer, II. o. 2-szer, az I. o. 1-szer. Egyé-



30 

nenként a legtöbb munkát végeztek: Oroszi A. V. Pálfai A. IV. 
Perényi 0 . V. és Wagner Á. III. o. növendékek. Az önképzőkör 
tisztikara volt: ifj. elnök előbb Hollósy T. V., később Marton J. IV. 
o. növ. jegyző Búzás I. V., pénztáros Pornói I. V., ellenőr Sulyok 
J. V., könyvtáros Molnár S. V., háznagy Gervain M. V. o. növ. 
Tanárelnök: Blénessy János. 

Cserkészet. A 298. sz. „LEHEL" cserkészcsapat ezévi munká
ját Pomáz község közelében, Nagykovácsi pusztán való kéthetes 
táborozással kezdte. Résztvettek 25-en. Különösen emlékezetes ma
rad a Dobogókő, Dömős, Esztergom, Visegrád, Pilisszentlászló vidéki 
kirándulás és mozgótáborozás. 

A csapatnak jelenleg 48 tagja van, 1 rajban 5 őrssel. Az is
kolai évi munkásság kiemelkedő eseményei a mikulási előkészület. 
Az ünnepélyen az V. éves tagok szólótáncot és csoportos huszár-
toborzót mutattak be. Karácsony előtt szép eredményei gyűjtöttek a 
szegények számára. Ekkor különösen apródjaink végeztek jó munkát 
és több szegény családot segítettek meg. Az intézet farsangi ün
nepélyén a csapat szintén táncszámokkal szerepelt. Résztvettünk a 
húsvét előtt rendezett kémkereső játékon is, és a kitűzött feladato
kat teljesen megfejtettük, mind a 8 kémet lefényképeztük. Évvégi 
munkánk különösen a tornavizsgára és a nyári táborozásra irányult. 
Egész évi cserkészéletünk inkább az őrsi keretekre szorítkozott, az 
őrsök nemes versenyben munkálkodtak. A május hó 24-én tartott 
tornavizsgán csapatunk 24 tagja a cserkész-toborzótáncot mutatta be. 

Rajvezető volt : Kékkői László V., az őrsvezetők szintén V 
évesek, parancsnok Fiala Endre tanár volt. 

Az Ifjúsági Toldi Miklós Sportkör működéséről Fiala Endre 
tanárelnök a következőket jelenti: 

Sportkörünk a Budapestvidéki, szolnoki csoporthoz tartozik. 
1924. okt. 28-án alakult meg. Tiszteletbeli elnök Móczár Miklós 
igazgató, vezető tanára Fiala Endre, aki testnevelő tanár is. Az in
tézet tanulóinak létszáma: 141, a testnevelési alapra fizetők száma 
130. A sportkörökben működő tagok korosztályonként: III. k. o. 15, 
IV. k. o. 126, a sportköri foglalkozás heti óraszáma : 2. 

Működő szakosztályok : atlétika, játék, szer- és talajtorna, te
nisz, asztalitenisz, labdarúgás és korcsolya. Az intézetnek 200 m2 

területű tornaterme van, padlózata linóleum-keverékű. Van játékra 
alkalmas udvarunk és 3850 m2 területű játszó- és sportterületünk. 
A tagok az intézet udvarán levő játszó- és sporttéren vagy a téli 
hónapokban a tornateremben szerdán d. u. 3—5-ig gyakorolnak. 
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Mivel a városi sportpálya az intézet közelében van, a futások gya
korlásában a megkívánt tudást több futószámban elérték. Uszoda 
nincsen, csak városi strandfürdő. Úszni 130 növendék tud. Télisport 
űzésére nincs mód, csak korcsolyázásra. 

Sportkörünk október 20-án a helybeli József-nádor reálgim
náziummal tartott barátságos football-mérkőzést, melyet intézetünk 
5 : 0 arányban nyert meg. Május hó 3-án pedig a hatvani reálgimná
ziummal játszott barátságos labdarugó mérkőzést, melyet szintén 
intézetünk csapata nyert meg 2 : 0 arányban. Május 4—7-ig terjedő 
időben tartották meg az osztályokközötti asztali teniszversenyt. 1. 
az V., 2. a III. o. csapata. 

A május 24-én rendezett tornaünnepély eredménye a következő : 
Magasugrás : 1. Scultéty G. V. o. 165 cm. intézeti rekord. Távolug
r á s : 1. Scultéty G. V. o. 630 cm. Rúdugrás: 1. Urbán J. V. o. 320 
cm. Gereiyvetés: 1. Molnár M. IV. o. 4005 cm. Súlylökés: 1. Pornói 
I. V. o. 1110 cm. Diszkoszvetés: 1. Kiss J. III. é. 3560 cm. 100 m. 
síkfutás: 1. Kékesi K. II. o. 118 mp. 200 m. gátfutás: 1. Gáli I. III. 
o. 3001 mp. 400 m. síkfutás: 1. Scultéty G. V. o. 58 mp. 800 m. 
síkfutás: 1. Nagy S. V. o. 2 1 7 mp. 

KISOK versenyen nem vettünk részt. A társadalmi egyesület
nek kiadott tag Zavarkó F. 11. o. növ. volt. A sportkör jelen tanévi 
összes vagyona : 114 P 55 f. Kiadása ugyanannyi. 

A testnevelési bizottság rendezésében intézetünk résztvett az 
október 6-i szokásos 10x200 méteres kegyeleti staféta futóversenyen, 
a város közönsége által adományozott vándordíjért. A versenyre a 
kör a következő 10-es csapatot állította k i : Bencze K., Hollósy T., 
Nagy S., Scultéty G , Urbán J. V., Kovács J., Völgyes L. IV., Gáli 
I., Szécsényi I. 111., Kékesi K. 11. o. növendékeket. A versenyben 
első lett intézetünk csapata. 

A teníszszakosztály az őszi és tavaszi időszakban minden
nap 2—5-ig gyakorolt, rendes beosztás alapján. 

A sportkör az idén szeptember 12-én alakult meg s a követ
kező tisztikart választotta : Ifj. elnök: Bencze K. V., alelnök : Sza
kács L. IV., titkár: Perényi 0 . V., pénztáros: Pornói I. V., szertáros 
Györök J. V. Atlétikai szakosztály vezetője : Urbán J. V., teniszé : 
Gervain M. V., szertornáé: Beregszászy Gy. V., asztali teniszé : 
Stolmár L. V., footballé : Papp I. V. o. növ. A sportkörnek az Ifjú
sági Testnevelés c. folyóirat állott rendelkezésére. A sportkör ezév-
ben 3 rendes gyűlést tartott. 

Az Ifjúsági Segítő Egyesület alakuló közgyűlését 1935. június 
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3-án tartotta. A tisztikar három teadélután rendezésével 36'24 P be
vételre tett szert. Az egyesület tisztikara ez év folyamán 12031 P 
segélyt osztott ki arra érdemes növendékeknek. Pénzmaradvány a 
jövő évre 106" 15 P. A június 3-án tartott zárógyűlés a jövő tanévre 
a következő tisztikart választotta meg. Elnök: Pálfai A. V., pénztá
ros Breuer L. V., jegyző Gáli I, IV. o. növ. Tanárelnök : Csekő Á. 

A Madarak és Fák Napját a tanítójelöltjeink részére az inté
zetünk juharerdejében május 22-én, a gyakorlóiskolások részére pe
dig május 23-án tartottuk meg. Az ifjúság köréből Gáli I., Králik I., 
Vörös J. III. és Fáczán J. II. o. növendékek mondottak tartalmas és 
szép beszédeket. Fészekodvaink, ablaktetőink és napraforgótányér
ból készített madáretetőink látogatottak. 

2. Fegyelmi állapot-
Növendékeink általában jóérzésből tisztelettudók, fegyelmezet

tek, szolgálatkészek, figyelmesek és illedelmesek. A fiatalabb nö
vendékek az idősebbekkel szemben előzékenyek. Bajtársi együtt
érzésüknek megható tanúbizonysága az V. éves növendékek évről-
évre ismétlődő évvégi ballagása. Az iskolai év folyamán 9 elsőfokú, 
5 másodfokú és 1 negyedfokú büntetésre volt szükség. 

3. Tanítás. 
A tanulmányi és fegyelmi ügyek egyöntetű vezetése végett az 

iskolai év folyamán 10 rendes havi, 2 módszeres, 2 rendkívüli és 
9 felvételi és osztályozó tanári értekezletet tartottunk. A módszeres 
értekezleteken az állattan-, földtan- és a földrajztanítás újabb mód
jaival, a magyar nyelvi és irodalmi kötelező olvasmányok jegyzé
kének újabb megállapításával, az önképzőköri könyvtári könyvek 
revíziójával és a népiskola gyakorlati irányú működésével, annak 
módjaival és eszközeivel foglalkoztunk. A rendkívüli értekezletek 
tárgya a közszolgálati alkalm. gyerm. tanulmányi segélyének odaí
télése és a körzeti iskolafelügyelők tapasztalatainak megbeszélése és 
értékesítése volt. • 

írásbeli dolgozatok. Az iskolai és házi írásbeli dolgozatok 
havirendje: a hó 1. hetében mennyiségtani, a 2. hetében magyar 
nyelvi fogalmazási, a 3. hetében német nyelvi, a 4. hetében pedig 
magyar nyelvi iskolai és házi dolgozatok írattak. 

Magyarnyehi és irodalmi írásbeli dolgozatok. I. osztály: 1. A 
mi ebédlő-asztalunk. 2. A fészekrabló, (Képről.) 3. Mit csinálhatnak 
most otthon? 4. Mivel szeretek foglalkozni szabadidőmben ? 5. Őszi 
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hangulat a kertünkben. 6. Miről beszélnek a körösi ha l á szok? 7. 
Hol volt, hol nem volt . . . (Szabadon választott mese.) 8. A kará
csonyfám leírása, 9. Eletem főbb eseményei . 10. Hogyan kerültem 
az iskolába? 11. Legkedvesebb barátom külseje. 12. A szorgalmas 
család. (Elbeszélés cselekvést ábrázoló képről ) 13- Elbeszélése va
lamely képzelt eseménynek. 14. Hogyan lesz az agyagból fazék? 

II. osztály: 1. Az én cicám. 2. A* testvérem 3. Mit látott a 
napsugár? 4. Élet az udvaron a tízpercben. 5. Elbeszélés cselek
vést ábrázoló képről. 6. Miről beszélnek a katonasirok ? 7. Az in
tézet környéke. 8. A karácsonyi élmény. 9. Levél X. község tanító
jához. 10. Egy tornaóra leírása. 11. Az újkor találmányainak hatása. 
12. Kerényi elhagyatott kertje. 13. Mily forrásokat kellene felkutatnom, 
hogy megírhassam községem népiskolájának történelét? 14. A ha
lastó élete. 

III. osztály: 1. Szép élményeim. 2, A romantikus elemek Homeros 
Odisseájában. 3. Hogyan teszi fenségessé Zrínyi Miklós hősköltemé
nyének a tárgyát? 4. Írja le a csodaszarvas regéjét elemi iskolások 
részére. 5. Hogyan jellemzi a magyar parasztot Gárdonyi Géza ,,A bor" 
című népszínművében? 6. Bánk bán tragikumának alkotóelemei. 7. 
Milyen eszmékért küzd Ádám Madáchnak „Az ember tragédiája' ' 
c. drámájában ? 

IV. osztály: 1. Mit tanulhatott a középkor embere a legendákból? 
2. Évmegnyitó beszéd a népisk. IV. osztályában. 3. Három más-más 
terüleíen élő magyar testvér beszélgetése. 4. Érdekes tapasztalataim 
a gyakorló-iskolában tett hospitálásaim alkalmával. 5. Jókai leleménye 
A kőszívű ember fiai ban. 6. Kölcsey Zrinyi da lának elemzése. 7. 
Mit tanulhatok a költőkből tanítói hivatásomra vonatkozólag? 

V. osztály: Győztél Galileai. 2. Az akarat diadala Jósika Abafi 
c. regényében. 3. Mennyiben szolgálja Petőfi költészete az érzelmi 
nevelést? Történeti tanulmányaim mennyiben segítettek a történeti 
regények megértésében ? Miből táplálkozik az Arany János utáni 
irodalom ? 6. A magyar irodalom európai gyökereiről. 

A munkáltató vagy cselekedtető tanítás intézetünkben évek óta 
szép mederben folyik. A vegytani kísérletek Móczár. Olcsó népiskolai 
vegytani.kisérletek c. könyvecskéje nyomán végeztetnek Az ásványok 
és vegyi anyagok egyéni szemléltetése, azaz ugyanazon anyagnak 
annyi példányban való bemutatása, mint ahány asztal mellett ülnek 
a növendékek, szép sikerrel halad előre. A növénytant a tél kivé
telével az élő természetben tanítjuk. Botanikus és gazdasági kertünk, 
továbbá 3 féle erdőnk és a szomszédos szántóföldek, valamint a 
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Zagyva folyó közelsége bőven szolgáltatnak tanítási, szemléltetési és 
megfigyelési anyagot. A növényélettant egész éven át végzett tanuló-
kisérletekkel dolgozzuk fel. A téli tanítási anyagot mikroszkópi készít
mények előállításával, azok vizsgálatával és vetítéssel értetjük meg. 
Az állattant pontosan úgy tanítjuk, ahogyan az a Magyar Tanítóképző 
1936. 5. számában : Móczár: Az állattan és földtan tanítása tanító(nő) 
képző-intézetekben c. értekezésben közzé van téve. A mennyiségtani 
és fizikai cselekedtető oktatás és fizikai gyakorlatok az előző években 
kitaposott módon teljes rendszerességgel folynak. A szaktanárnak 
évközben megjelent-e tárgykörrel foglalkozó-műve a rendszeres mun
kát észrevehetőleg elősegítette. A III. és IV. o. növendékek bevo
násával az elemi iskolai cselekedtető oktatási eszközsorozat 11 —13 
példányra egészíttetett ki. A f. isk. évben a szaktanár 68 drb. szem
léltetési eszközt készíttetett. A szertár részére a következő ajándéko
zások történtek: Spekonya Lajos cégtől 20 drb. magasokmikus ellen
állás, kondenzátorok, dr. Véniss Pál úrtól vassulyok, Király L.-tóI, 
12 drb. esztergályozott test, Opra L.-tól villanyóra, Giesz J.-tőI 13 drb. 
háromszögű hasáb, 6 drb. csúsztató, gyalult lécek, Rác Á.-tól telefon
hallgató, Szupkai I.-től elektromos jelző, transzformátor. Hálás kö
szönet az adakozóknak. 

Tanulmányi kirándulások. Az isk. évben az I. oszt. 14, a 
II—III. o. 8—8, a IV. és V. o. 10—10 helyi és környékbeli kirándu
láson vett részt. Távolabbi kirándulásokat a Pest megyei Boldog 
községbe és Budapestre rendeztünk. 

Nevelési és tanítási gyakorlatok. A IV. osztály egy-egy növen
déke átlag 3-szor, az V. évfolyam egy-egy növendéke pedig 8—9-szer 
tanított. 

4 . E g é s z s é g i állapot. 
Növendékeink egészségi állapota valamivel gyengébb volt, mint 

az előző isk. évben. A mulasztások száma kb. 700 órával emelkedett. 
Ennek legfőbb oka a február 13 tól 22-ig tartott influenza járvány 
és a március 20-án este történt sajtmérgezés volt. Az előbbi esetben 
79, az utóbbi esetben pedig 34 növendék betegedett meg. Ezeken 
kivül még a következő betegségek fordultak elő : torokgyulladás 29, 
zúzódás-rándulás 8, homloküreg-gyúlladás és csúz 3—3, egyéb 10. 
Egy növendék kanyaró miatt 10 napig, egy pedig orbánc miatt 18 
napig állott kezelés alatt a fertőző betegszobánkban. Vakbél műtéten 
eset át a helybeli Erzsébet közkórházban 3 növendékünk. A beteg
szoba felügyeletét Pornói István V. é. növ. végezte nagy odaadássa l 
é s szakértelemmel. 
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IV. Tanítóképesítés. 
A tanítóképesítő vizsgálatokat június hó 19—24. napjain tar

tottuk. Azokon dr. Loczka Alajos egyetemi m. tanár, miniszteri biz
tos elnökölt, aki jóindulattal, nagy figyelemmel és megértéssel ve
zette a vizsgálatokat. A róm. kat. hittani és egyházi ének- és zene
képesítő vizsgálatokon érseki biztosként dr. Kele István pápai 
prelátus, apát, főesperes, helybeli plébános, a ref. hittani vizsgálatokon 
pedig Kiss Zsigmond abonyi ref. esperes jelent meg egyházkerületi 
biztosként. 

Az írásbeli képesítő vizsgálatok május hó 29., 30. és június 
hó 2-án voltak. Azok tételei: 1. Neveléstudományból: Hogyan ké
szítem majd a beszéd-ért. gyakorlati tanítási vázlataimat? Eredmény: 
jeles 8, jó 14, elégséges 15. II. Magyar nyelv és irodalomból: A 
kiegyezés utáni irodalmunk új eszméi. Eredmény: jeles 14, jó 6, 
elégséges 17. III. Mennyiségtanból: A) Számtaniak: 1. Mennyivel 
lenne több 1,500.000 P-s intézetünkben a tartásdíj (150 növendék)l 
ha pl. úgy, mint magániskolákban, az amortizáció is 4%, 50 év) a, 
tanulókat terhelné? 2. Kifizető-e eladásra 70 f-es faggyúból a szap
panfőzés? Eladható 1 P-ért. 48 kg. zsiradékból 4 kg szódával egyik 
ismerősömék 2 napszámmal (1 '20 P) 59 kg szappant nyertek. A 
szóda 1'60 P/kg. B) Mértaniak: 1. Adjon árajánlatot 120 P/ m3 

beszerzési ár és 15% kereset mellett a következő faanyagokra: 
8.8.400 cm, 2'5.5.600, 2 5. 12.500,18.16.400 cm. 2. Húrdeltoid kis-
átlója 7 cm, egyik szöge 140°. Mekkora a területe? Eredmény: jeles 
7, jó 15, elégséges 10, elégtelen 5. 

Jelesrendű, tanítói oklevelet nyertek : Buzás István, Kékkői 
László, Molnár Sándor, Solymosi Sándor, Urbán József. Jórendű 
tanítói oklevelet nyertek •• Bencze Károly, Benkővári István, Bercsák 
Gyula, Beregszászi Gyula, Donázi Ferenc, Gallaí Antal, Gervain 
Mihály, Györök József, Hollósy Tibor, Nagy László, Oroszi András, 
Papp István, Pornói István, Scultéty Géza, Simon Sándor, Stolmár 
Lajos, Sulyok József, Zsigmond Ferenc. Tanítói oklevelet nyertek: 
Cseke Ferenc, Fekete László, Fogarasi Mihály, Kecskés Imre, Ko
vács Antal, Kovács Lajos, Lévai Béla, Marosi József, Nagy Sándor, 
Suri József, Varga Antal, Zakar Ferenc. Összesen 35 jelölt. Javító
vizsgálatra utasíttatott 4, ismétlővizsgálatra 2 növ. 

A róm. ka[. egyházi ének- zenéből képesítést nyertek: Bercsák 
Gyula, Búzás István, Donázi Ferenc, Gallai Antal, Györök József, 
Hollósy Tibor, Kékkői László. Molnár Sándor, Nagy Sándor, Pornói Ist
ván, Scultéty Géza, Solymosi Sándor, Urbán József, Zsigmond Ferenc. 
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V. Gyakorlóiskola. 
Két tagozatú. Nov. 14—16-án a elsőbb tagozat tanulói lelki

gyakorlaton vettek részt. Dec. 20-án karácsonyi ünnepélyt tartottak, 
amelyen előadták Kutasi: Jánoska karácsonya c. gyermek-színművét. 
Az ünnepség után a módosabb tanulók a szegényebbeket kará
csonyi ajándékokkal látták el. Máj. 14-én tanítás keretében tartottuk 
meg az Anyák napját, A gyermekek a maguk készítményeiből apró 
ajándékokat vittek haza az édesanyáknak. Máj. 27-én tartottuk meg 
a Madarak- és Fák Napját. Az évzáró vizsgán tornaünnepség is 
volt, amit nagy örömmel néztek a szülők. 

A tanulók névsora- I. osztály: Birgés Árpád, Cseh Béla, Da
rázs Margit, Fülöp László, Imre Ilona, Kasnya Sándor, Kisnémet 
Péter, Klinkó Kornél, Kocza Mária, Labáth Ilona, Labáth Kató, 
Lehóczky Magda, Nagy Mária, Nyiri István, Stella Erzsébet, Szabó 
István, Szórád Péter, Tasi Sándor, Táska József, Várady László, 
Vörös Irén. Kimaradtak: Ambrus V. Margit, Debreczeni Árpád, 
Szilassy István. 

II. osztály: Albert Olga, Badari Imre, Baumgartner Lajos, Bor
bély Kató, Farkass János, Fülöp Imre, Frey Emma, Horváth Amál. 
Kóréh Irma, Ludányi István, Parádi Ilona, Szórád Mária, Vadkerti 
János. Kimaradtak: Bene Ilona, Debreczeni Irén, Nemes Éva, Mi-
zsei Borbála. 

III. osztály: Ambrus V. János, Albert Izabella, Bartók Béla, 
Baranyi Ernő, Boros Ilona, Buga Árpád, Csausz Teodóra, Farkas 
József, Juhász Péter, Labáth Erzsébet, Lehóczky Irén, Lévai Gizella 
Mizsei András, Sáray László, Stella István, Suba Béla, Szabó Sán
dor, Tarjám Erzsébet, Tabi Gizella, Turi Katalin, Velkey Károly. 

IV. osztály: Buga Elemér. Ézsiás István, Füzesséry Judit, Juhász 
Pál, Kocza Lajos, Kóréh Margit, Tabi Ilona, Kimaradt: Nagy M. 
Irén, Debreczeni Béla. 

V. osztály: Albert Anna, Badari Vendel, Benke Jolán, Darázs 
István, Kiss József, Oláh József, Sárkány Regina, Seres Erzsébet, 
Szikra István, Taska Kálmán, Vörös István. 

VI. osztály: Boros László, Benke Géza, Inges Vendel, Szabó 
A. Elek. 

VI. Értesítés a következő iskolai évre. 
A tanári testület alakuló értekezlete szept. 4. Szept 5-én javító

pótló- és különbözeti vizsgálatok. 7-én az I—V. évf. növendékeinek 
megérkezése, beiratkozása, internátusi elhelyezése. 9-én Veni Sancte. 
10-én tanítás. 



Tan könyvjegyzék 
az 1936—37. iskolai évre. 

I. osztály. Lékó, Ó- és Újszövets. bibi (rk.). Hamar, Bibl. ism. (ref.). Sarudy, 
Magyar nyelvtan és stilisztika. Lux, Német nyelvk. I. Jaloveczky-Koch, Szervetlen 
kémia. Móczár-Török, Gazdasági ism. 1. Sztankó, Énekiskola. Kálmán-Molnár-Senn, 
Zongoraiskola 1. Dobó-Ráth-Véghné, Magyar hegedűiskola I. 

II- osztály: Schütz, Kat. hittan. Szabó Hit- és erkölcstan (ref.). Perjéssy, Test
es élettan. Sarudy, Szerkesztéstan és retorika. Lux, Német nyelvk. II. Miskolczi, 
Egyet. tört. II. Fodor, Földrajz II. Móczár, Növénytan. Kiss, Mennyiségtan II. Móczár-
Török, Gázd. ism. II. Sztankó, Énekisk.III. Sarudy-Hodossy, Összhangzattan. Kálmán-
Molnár-Senn, Zongoraisk. II. Dobó-Ráth-Véghné, Magyar hegedűisk. II. 

///. osztály: Schütz, Kat. erkölcstan. Révész, Egyháztört, I. (ref). Komis, Lé
lektan-logika, Sarudy, Poétika. Lux, Német nyelvk. 111, Német nyelvtan 111-V. Mis
kolczi, Egyet. tört. III. Fodor, Magyarorsz- földrajza. Kiss, Mennyiségtan 111. Móczár, 
Állattan. Jaloveczky-Kpch, Földtan. Éber, Fizika III. Móczár-Török, Gazd. ism. 111. 
Sztankó. Énekisk. 111. Sarudy-Hodossy, Összhangzattan. Dobó-Ráth-Véghné, Magyar 
hegedűisk. 111. Kovács, Orgonaisk. Kálmán-Molnár-Senn, Zongoraisk. 111. 

IV, osztály. Schütz, Kat egyháztört. Pantol kat. szertartástan. Révész, Egy
háztört, 11. (ref.). Weszely, Nevelés- és tanítástan. Módszertan. 1925. évi Népisk. tan
terv, és utasítás. Sarudy, Magyar irodalomtörténet 1. Magyar nyelvi kézi könyv és 
Magy. nyelvtan. Lux, Német nyelvk. IV. és Német nyelvtan 111-V. Miskolczi, A ma-
gyar-nemz. tört. Fodor, Földrajztanítás módsz. és szülőföld, ism. Kiss, Mennyiségi. 
IV. Jaloveczky-Koch, Szerves kémia. Csada, Fizika IV. Móczár-Török, Gazd. ism. 
lVSztankó, Énekisk. IV. Sarudy-Hodossy, Összhangz. Zoltai, Zongoraisk. 11. Dobó-
Ráth-Véghné, Magyar hegedűisk. IV. Köveskuthy, Preludium. 

V. osztály: Schütz, Kat. hitvédelem, Magdits, Hitelemezést. Szele, Népisk. 
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