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Előszó.

Jelen értesítő kiadasút felügyelőbizottság - igazgató indít
ványára - 1928. év i március hó 9-én tartott gyűlésén határozta el.

E határozatban két ok vezette a felűgyelőbizottságot, az
első, hogy a 35 éves multra tekintő tanonciskolának emléket
állítson az intézet történetének megörökítéséveI. A másik pedig,
hogy a "Tá jékozlató"-ban közölje a tanonetartó meaterekkel
mindazt, amit tudniok kell az uj ipartörvény alapján a tanoncok
iskol ázta t ásé ra vonatkozólag.

Jól tud juk, hogy a ma gy a r iparnak mennyit kellett küzdenie
a multban, hogy elérje a XX. század diktálta versenyképességet.
Nagyot változott helyzetünk az ujabb időben s ezek a kerékkötő

okok jórészt megszünlek. Az osztrák ipart védő elnyomatások
nin csen ek, a társadalom na gyrészének lekicsinylő magatartása
is megváltozott a magyar iparral és iparossal szemben. Uj len
d ület tel, szabadon fejlődhetik most már iparunk. Sajnos azonban,
hogya fenti két oknál - méreteiben talán még súlyosabb 
ujabb két ok az, ami hátráltatja a jelenben is iparunk fellendü
lését. C sonkaságunk az eg yik, s a multban való - - reánk kény
sze rí te tt - elm aradásunk a másik.

Csonkaságunk megszünletésében együtt érez az ország népe
s a legujabb események némi derengést, hajnalodásl mutatnak.
Biz ak odó reménység gel várjuk, lessük az alkalmat, hogy mikor
oldj ák le már elra bo lt véreink bilincseit. A jelek azt mutatják: virrad.

A kisiparunk s iparosaink közül sokaknak az elmaradását
azonba n nekünk eg yed ül kell megszüntetnünk. Ebben már nem
számíthatunk Rot herrnere lord segitségére. E téren iparosaink és
a tan on ciskolák seg íthe tnek elsősorban . A Magyarországon meg
indult ha talm as kulturál is fejlődésnek itt is meg kell indulnia,
mert sa jnos , legkevésbé láthatunk eredményeket e téren ép a
tan on cok közö tt. Főkép vidéken. Az ]912. évi XII. t. c. alapján
kiadott 60.000/1 92 4. sz. vall. és közokt. miniszteriumi rendelet
értelmében megjelent tanonciskolai Szervezeti Szabályzat óriási
hal adás a tanoncoktatás terén és sok jót és üdvöset tartalmaz él

ré gi szervezetekhez viszonyítva. Összefoglalva adja mindazt, amit az
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iskola a tanonetartó mesterektől követel. Ép ezért közlöm az
értesítőben a tanoncok iskoláztatását szabályozó rendelkezések
főbb pontjait, hogy azoknak szigorú megtart ásával alanonctarló
mestereink is részt vegyenek abban az iparfejlesztési moz galom
ban, amely hivatva van naggyá és nemzelünkhöz mél tóvá tenni
a magyar ipart.

- - -,...,---
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Táj ékoztató.

Itt közlöm mindazokat a főbb rendelkezéseket, amelyek
az 1924-ben megjelent tanonciskolai Szervezeti Szabályzatban
vannak és amelyekhez mind a tanoncoknak, mind pedig a mes
tereknek alkalmazkodni kell. Az iskola szilárdan ragaszkodik a
törvényes alapokhoz és ép ezért kérjük a mcsterek megértő

közremüködését, hogy ilyképen legyenek segitségünkre a kép
zettebb, műveltebb iparosnemzedék megteremtésében.

I.

A munkaadó köteles a tanoncot mindaddig, amig a tan
ideje tart, iskolába járatni és a tanoncot az iskola pontos láto
gatására szeritani. (l. §.)

A munkaadó a tanoncot az iskolai beiratásokra megálla
pított i dőben beiratni és a tanítás megkezdésétől az iskolába
járatni köteles. A tanév kezdete után fe1fogadott tanoncot a
munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásba vételének napjától
számíto tt három napon belül a megfelelő tanoncoktatási inté
zetbe beirarni és a negyedik naptól kezdve a ianoncot a próbaidő

tar/ama alalt is az iskolába járatni köteles.
A tanonc iskolai mulasztásait, tekintet nélkül arra, hogy

az előző bekezdésben megállapított időben be lett-e írva, vagy
sem, a törvény 128. § ·ának 4. pontja alapján kell megtorolni (17. §.)

A tanonc a tanonciskolát korára való tekintet nélkül a
tanviszony egész tartalma alatt pontosan látogatni köteles. Tel
jes nagykorúságukat elért tanoncok a tanonciskola látogatása
alól telj esen felmentendők. (20. §.) E felmentést az iskola igaz
gatója adja meg. (24. §.)

A kőzép, vagy polgári iskola III-IV. osztályát végzetteket
a tanonciskola 11., a kőzépiskola V-VI. osztályát végzetteket
a tanonciskola III. osztályába, az ennél nagyobb iskolai elő

képzettségűeket pedig közvetlenül a (IV.) továbbképző- osz
tályba kell sorozni. A tizennyolcévesnél idősebb tanoncokat
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a tantestület felvételi vizsga alá bocsátja és ezen a vizsgálaton
tanúsított ismereteik alapján a közvetlen magasabb osztályba
oszthatja. (21. §.)

Senkit azon ci men, hogy tanév közben lett tanonccá, va gy
később iratkozott he, az iskola látogatásától felmentetni nem
lehet. (22. §.)

Minden tanuló köteles az illető osztály minden tantélr
gyát az előírt órarend szerint tanulni.

Felmentésnek a következő esetekben van helye:
a) Foglalkozásuknál fogva a kereskedőtanoncole a rajzok

tatás alól általában mentesek; iparostanoncole ipari foglalkolá
sukból kifolyólag a rajzoktatás alól az I. osztályba n nem mente
síthetők, a II. osztály tól kezdve a következő iparágak tanulói
menthetők fel a szabadkézi és mértani rajzoktatás alól: kefekötő

és ecsetkészit ő, kelme és fonálfestő , vegytisztító, köteles, rnészá 

ros és hentes, molnár, nemez és szővetsapkaké szltő, sütő, szita
és rostakészítő, tetőfedő, timár, üveges, vendéglős, fogadós.

b) A szaktárgyak (ipari könyvvitel és költségvetés, szak 
rajz és szerkezettan, technológia) alól felmentés csak a kk o r
adható, ha a tanonc igazolja, hogy ezeket a szakismereteket
valamely állami, vagy államilag elismert szakinté zetben legalább
a tanonciskolában tanított mértékben s ike resen tanulta. (23. §.)

A felmentéseket 'az a) alatt említett es etben, valamint a
teljeskorúság esetében az iskola igazgatója, a b) alatt említett

esetekben az iparoktatási kir. főigazgatóság adja meg. (24. §.)
A felmentésekre irányúló kérelmet a tanúló beiratása alkal

mával a szükséges okmányok felmutatásával szóval va g·y írásban
kell előterjeszteni. (25. §.)

A tanonc a részére megállapított tanítási órákon pontosan
megjelenni és "Értesítő" (ellenőrző) könyvecskéjét, valamint lan-,
iró - és rajzszereil rendes állapotban magával hozni köteles. ('26. §.)

A tanltási órán meg nem jelenő tanonc mulaszt ása okát munka
adójálól hozoli bizonu ítuánnual köleles igazolni. A mulaszl ások

igazolásául a kövelkező okok szolgállialnalc:
a) A tanonc belegsége, amely miatt sem iskolai , sem

munka kötelezettségének eleget tenni nem tud. A bet egséget,
ha az egy hétnél tovább tart, orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni
és az iskola igazgatójának az első héten beliil be kell jelenteni.

b) A tanonc vagy munkaadója családja kö réb en elő fordult

haláleset, de ezen a címen legfeljebb három napon át maradhat el.
c) A lanone azon a címen, hogy bizonyos ideig vidéken

dolgozik, vagy országos vásárra megy, csak abban az esetben ma-



radhat el az iskolából, ha munkaadéja az igazgatb engedélyét elbre
megszerzi. Ha a vidéken végzett munka címén engedélyezett ki
maradás egyfolytában négy hétnél hosszabb, a munkaadó gon
doskodni köteles arról, hogya tanonc a munka helyén fennálló
tanonciskolát (tanfolyamot), vagy továbbképző-iskolát (ismétlő

iskolát) látogassa. A távollét tartamát hatóságilag, az iskola lá
togatását pedig igazgatói bizonyítvánnyal utólag igazolnia kell.

d) Siirgős munk ák végzése a mulasztott órák igazolás ául
nem szolg álliat, azonban e címen előzetes kérelemre egyes tan
órák alól a tanító, három napra terjedő órák alól az igazgató,
egy hétre eső ó rák alól az igazgató javaslatára a felügyelő

bizottság elnöke adhat felmentést, de ez a felmentés egy-egy
tanoncnál tanévenként kétheti óraszámon túl nem terjedhet.

Mulasztásszámba megy a tanoncoknak a tanórákon elkésoe
megjelenése is. (27. §.)

Minden más mulasziás igazolatlan mulasztásnak számii. (28. §.)
Hetivásárok címén semmiféle tanitási szünet, vagy felmentés

nem adható. De vidéken a helyben tartandó országos vásárok
úgynevezett kirakónapján a felügyelő-bizottság az általa adható
három szünetnap keretében szünetet engedélyezhet. (72. §.)

II.

A tanév általános beiratással kezdődik. Az általános beirat
kozásra szeptember hó 1-4. napjait tűzi ki az igazgatóság, amikor
a tanonc személyesen tartozik megjelenni. A már előző tanévben
is beiskolázott tanoncok csupán értesítő (ellenőrző) könyveos
kéjükkel jelentkeznek abeirásra; az elsőizben jelentkező ianon
cok munlcaadojuk: kiséreiében jelennek meg és sz illetesi anya
könyvi kiuonatulcat, utolsá iskolai bizonyílványukat, /dmlöoltási
bizonyítvállyukat és lanoncszerződésiiket is bemutatni tartoznak.
(62. §.)

A tanítás szepternber 9-én kezdődik. (65. §.)
Az ifjúsági könyvtár gyarapítása céljából a beíratás alkal

mával köteles a munkaadó, illetőleg tanonc, kizárólag az ifjusági
könyvtárra fordítható 1 pengő könyvtári díjat lefizetni. (1922.
évi XII. t. c. 116. §.)

A tanoncok tanszereiről a munkaadó tartozik gondoskodni.
Tenszerek alatt a kölelezően megállapított tan- és segédkönyvek,
író- és rajzeszközök és szerek értendők. Azonban egyes tanszerek



egyöntetű és jutányosahb beszerezhetése céljából a tanonetart6
mesterek kötelesek 2 pengő tanszerdijat befizetni abeiratás
alkalmával. Ha a munkaadó felhívásra sem fize ti meg az isko
lának a tanszerek tényleges beszerzésének köl tségeit, követelése
a munkaadótól közadók módjára hajtandók be, még abban .az
esetben is, ha a tanoncszerződés a tariszerek beszerzésének költ
ségeit a szűlőre, avagy gyámra hárítja át. (74. §. 1922. évi XII. t. c.
116. §.)

Az iskola évatanulók el őrneri e telének o sztályoz ása szem
pontjából két félévre oszlik; az első félé v szeprember hó l-től

január 31-ig, a második február l-től junius 30- ig tart. A félévek
végén a tantestület osztályzó értekezletet tar t, amelyen meg
állapítja a tanulók osztályzatait (érdemj egyeit) és azokat az
anyakönyvbe bevezeti; a tanév végén minden egyes tanulóra
nézve külön-külön határoz, hogya következő tanévre felsőbb

osztályba fel mehet-e, avagy az osztályt tartozik ismételni. Kik
kettőnél több tárgyból kaptak elégtelen érdemjegyet, osztályt
tartoznak ismételni. (78. §.)

Ha a tanuló tan viszonyában megmaradva, más község te 
rületére költözik s ott tartozik iskoláztatási kötelezettségét teljesí
teni, akkor az uj községben bemutatandó értesítő- (ellenőrző)kön y
vecskéjébe az igazgató az elbocsájtási záradékot bejeg yezi. (80. §.)

Az érdemjegyek fokozatai:
a) a tanulmányi előmenetelben: jeles, jó, elégséges, elég

telen;
b) a magaviseletből : példás, jó, megfelelő, kevésbé meg

fplelő;

c) az [írásos és rajzmunkak külalakjaiból : szép, rendes,
tűrhető, rendetlen. (82. §.)

Az iparostanonciskolában sem magán-, sem javítóvizsgálat
nak helye nincs. Vizsgadíjak egyáltalában nem szedhetők, az
értesítő- (ellenőrző] könyvecske és bizonyítvány ára azonban
megtérítendő. (83. §.)

A tanoncok iskolai előljáróik iránt tisztelettel viseltetni ,
utasításaiknak engedelmeskedni és az iskolán kivül is erköl csö-
sen és tisztességesen viselkedni tartoznak. Azok, akik ez ellen
vétenek, akik az intézet rendjét háborgatják, akik hanyagok és
illetlen magaviseletüek, akik cselekedeteikkel társaikra s az in:
tézet rendjére káros befolyással vannak, akik a tanítás céljaira
szolgáló helységeket, eszközöket és gyüjteményeket megrongál 
ják, szigoru fegyelmi eljárás alá esnek.

A tanoncok erkölcsi, vallásos és hazafias érzületének ápo- '
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iására az iskola tanítótestüiete mindenkor gondot fordít, de
elvárja ebben a munkaadók közremüködését is, akiknek a tör
vény 93. §·a értelmében kötelességük: a tanoncot rendre szok
latni, kötelességtudásra nevelni, továbbá a lehetőséghez képest
jó tulajdonságait, hajlamait fejleszteni, a tanoncot művelödésre,

tehát tanulásra serkenteni és a tanonera testileg, vagy lelkileg
hátrányos befolyásokat elhárítani. (84. §.)

Ha a tanonc az iskolában a fegyelem ellen a munkaadóval
és a törvényes képviselőjével is közölt írásbeli megintés után is
súlyosat vét és viselkedésével a tanítási órák alatt az iskolai
fegyelmet veszélyezteti, vagy ha jelenléte a többi tanonera nézve
káros, azuparhatóség a tanonciskolai felügyelő-bizottság javas
latára a tanoncot három hónapra kizárhatja. Ily kizárás eseté
ben a tanoncviszony tartamát az iskolalátogatásnak kötelezett
sége mellett annyival meg kell hosszabbítani, amennyi időn át
a tanonc kizáratása miatt nem járt.

Ha a tanoncnak. akinek az iskolából kizárása iránt az el
járás megindult, az oktatásban részvétele az iskolai fegyelmet
veszélyeztetné, az igazgatónak joga van az iparhatóság döntéséig
is a tanoncot az iskolalátogatástól ideiglenesen eltiltani. Ameny
nyiben az iskolából már egy ízben kizárt tanoncot az iparható
ság a fenti módon ujra kizárja, a kizárási határozat jogerőre

emelkedésével a tanviszony a törvény 99. §-ának utolsó bekez
dése szerint megszünik. (85. § .)

III.

Az eddig közölteken kivül még az alábbi igen Iontos tör
vényrendelkezésekre hívom fel a tanonctartó mesterek és tanon
caik Hgyelmét.

Ugyanis az 1922. évi XII. t. c. 92. §-a a munkaadó köte
lességévé teszi, hogya tanonc irányában a jó családapa gondos
ságával és figyelmével viseltessék. A 93. § . pedig kimondja. hogy
a mesterek kötelessége a tanoncokat műve7ödesre, tehát tanulásra is
serkenteni, valamint a uasár- és ünnepnapokon az istentisztelet
látogatására idöt engedni és feliigyeini arra, hogy a nála lakó
tanonc az istentiszteleteket lenyleg látogatja-e. A 94. §-a pedig
kimondja, hogya munkaadó köteles a tanonoct mindaddig,
amig a lanideje tart, iskolába járatni és a tanoncot az i ola
pontos látogatására rászoritani. A 95. §. pedig a tanoncok kő-



telességévé teszi, hogyamunkaadóval, illetőleg az oktatássai
megbízott helyettesével szemben hűséggel és tiszt elettel larl~zik

és a kötelező iskolai órákat pontosan lát ogatni kö teles . A 107.
§. a következőképen rendelkezik: Abban az esetben , ha a ta no nc
az iskolában, vagy a segédi vizs gála ton kellő e re d mé nyt nem
mutat fel, az iparhatóság a segédl evelet kiállítj a ug yan, d e az
önálló iparüzéshez megkívánt szakbavágó gy ak orl a t larta mát
legfeljebb két évvel meghosszabbítja . Az iparhat ós ág vo na tkozó
hat ározatát záradék alakjában a segéd levélben felv enni köteles .

E rendelkezésből látható, hog y a tö rvény szá mo l azza l az
eshetőséggel, hogy lesznek tanoncok, akik isko la i tanúlm ányaik
ban elégtelen előmenetelt tanusítanak s az ilyen ekk el sze mbe n
követendő eljárást is szabályozza.

Ha tehát valamely tanonc, szerz öd éses tanoncidej ének vég
pontjáig, az előirt tananyag minirnumát se m sa já tito tta el , részé re
elégtelen oszt ályzatu bizonyítvány állítandó ki s ez esetben a
további eljárásra az iparhatóság illeték es.

A tanoncokat megszorító ezen törvén yes intézk ed éssel
szemben arra is van rendelkezés, hogya mesteruek, ak i l a non 
dnak mühelyi és iskolai kiképzését kellőleg nem biztosítja, vagy
mozdítja elő, tanonctartási jogát felfüggesztik, vagy m egvonj ák.

Mindezeknek megszivlelését kérve, azzal záro m e l ső tá j é
koztatómat, hogy az igen tisztelt tanoncta rtó mcs terek mind él

saját érdekükben, mind pedig a tanoncole jö v ője érdekében he
lyesen járnak el, ha a szükséges tanon c j e/véle/t a nagysziinidöbcn
eszköz/ik s tanoncaik egész éui rendes iskoláztat ás árát gondoskodnak.
Igya tanonc kevésbé leend kitéve az oszt ályismé tlés eshe tőségé

nek, ami a tanonc idő meghosszahbítását, illetől eg a segéd levél
csúfságát vonja maga után. I

Ismételten kérem a tanonctartó mesterek et , hogya fentebb
közölt törvényes rendelkezéseket szigorúan tarts ák szemelőtt,

mert igy minden kellemetlenség elkerülhető s viszont így elérjük
él képzettebb s műveltebb magyar iparosok megteremtését.

.......- ..'...---
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H z iparostanonciskola története,
Hz 1893/94-1923/24. tanévekröl.

Az end rőd i községi iparostanonciskola a vall. és közokt.
miniszterium 1893. aug. 31-én kelt 33.564. sz. rend eletével kia
elott tanon ciskolai Szervezet alapján létesült. E szervezet 1. §-a
t. i. kimondja , hogy oly községekben, ahol legalább 50 tanonc
van, tanon ciskola Felállítása kötelező. Ennek alapján jelent meg
a közigazgatási bizottság 1373/893. sz. és a gyomai főszolgabiróság

3.727/1893. sz. leirata, amely utasítja Endrőd községet a tanonc
isk ola felállítására. Endrőd község 1893. okt. 30-án rendkivüli
képv iselőtest ü le t i gyűl ésen tárgyalta le az iskola ügyét és hozta
meg határozatát. Az erről szól ó jegyzőkönyv idevonatkozó részét
alább közl öm:

Jegyzőkönyv,

mely Felvét e tett Endrődön, 1893. év október hó 30-án megtar
tott községi képviselőtestületi rendkivüli közgyűlés alkalmából.
Jelen voltak az e l ő l j áróság részéről: Timár János biró, Visko
vits Ign ác j egyző, Juhász Imre albiró, Homok Mátyás és Gyu
ricza Mihály esküd tek. A képviselőtület részéről: Hunya Elek,
Kat ona András, Klausz Lázár, Hegedüs Lajos, Timár i. János,
Uhrin István, Uhrin i. István, Soczó i. József, Uhrin i. Imre, Oláh
Ján os, Dávid István, Kalmár József, Kovács k. Pál.

118/1893.
Olvastatott a gyomaI [aras tekintetes főszolgabirájának

3727/893. számu rendelete kapcsán, ipariskola felállítása tárgyá
ban kiado tt 1373/893. sz. közigazgatási bizottsági határozat.

Miu tán felolvasott határozat szerint Endrőd községben az
iparostanulők száma az 50-et meghaladja, az 1884. évi 17. t. c.
80. §-a értelmében ipariskola felállítása egyhangúlag elhatároz
tatik. A tanoncok oktatására az iskola fenntartó r. k, egyház
fi lta l kije!ölendö elemi iskolai helyiség és annak taneszközei fog ·
nak szolg álni. Az oktatásért a helybeli elemi néptanítók közül
megválasztandó ipariskolai tanítónak évi 100 frt. aza z Egyszáz



Az 1895/96 tanévről megjelent MártonHy Márton iparo],
tatási főigazgató jelentése, amelyben iskolun l (I ',: Ll következőke t

olvashatjuk:
"Endrőd. Biz. elnök: Grócz B qa ap át-pl cb .inos. Igazgató :

nincs. Az iskolát a biz. elnöke és ta g iFl t 1 '-l ~og L: ' ;- j k neg. A tanítás
szept. H)·étől junius 21-ig tartott. ~~. ::;l':í t ,":. ,( I,' ,lisztel; tanterv
szerint történt. A tanoncok mind e,: yiil t iu , ; : I: : ,,1<. Az is kola fel
szerelése fokozatosan eszk őz őltetik, A tanit.is er edménye jó. A
kereskedő-tanoncole az ipariskol3'-; , jár a:'-. k , izte:'me nincs. A
tanítás a róm, kath. elemi ben rő r ren ik, iga"(,:vti al1ul nem mu 
lasztottak a tanoncok. "

E tanévtől kezdődőleg az isko la fen.artó község 20\; frt -ba )
állapítja meg a tanonciskola kölb~g v ,;~ t: ::;et.

Miután Heffner Ferenc tan ító me ghalt, az 1897/98. tan é v l ő l

kezdve Vel ásits György tanítót vf.~,: ~ "'~('o t f,l k meg-a tanonciskol ához.

1899. ápr. 4-én jelent meg l \! K. M. 206'; ' ~ S99 . sz. rende
lete, mely szerint a tanonciskolai tanerőket ezentul nem az iskola
fenntartó hatóság, hanem a fdügyelőbizotlság választja <J k ,: .
tanfe1ügyelő elnöklete alatt.

1899. okt, 3-án rendkivüli gylílésen tárgyalt G "1 felLi \;yelö.
bizottság Velásits György tanitó lemondását, ak: he lyet t, mint
egyedüli jelentkezőt Bencze Sándor r. k. elemi i sko la i anit ót
választják meg tanonciskolai tanítónak. Ez időtől kezd ve a tanonc
iskola a központi fiúiskola helyiségében nyert elhelyezés t.

Az 1899/900. tanévben táv ozik Endrődről a felü ~'yeJr ~ ::.u: t
ságnak 7 éven át volt elnöke: Gr ócz Béla pr épo st -plcr.anos, E
tanévről már a jelentést Zelinka János plebános, a felügyelő

bizottság uj elnöke teszi meg.
1907. és 1908. években Bencze Sándor tanító két -két hó

nélpos tanonciskolai tanítói rajztanfolyamot végzett.
1905. jan. 30-án tartott felügyelőbizottsági gyülésen elhatá

rozták államsegély kérését tanonciskolai tanterem építésére. 500
kor. államsegély meg is érkezett. Az iskolának is volt megtaka
rított 500 koronája s ebből az 1000 koronából II központi fiú
iskolánál lévő tanítói lakást akarták átalakítani tanteremnek, de
a kiküldött szakértők a tervet nem hagyták jóvá, mert a telket
kicsinynek találták. E tárgyban a kir. Tanfelügyelőség 1301/1904.
sz. leiratában értesíti a fe1ügyelőbizottságot, hogy az iskol a fenn
tartó községgel épittessen uj iskolát, mert csak igy iehet bizto
sítani a saját épületet. E célra a vall. és közokt. minisztérium
16.778/1908.,33.923/1912. és 14.795 /1913. sz. rendeletei vel 500-500
koronát, összesen 1500 korona államsegélyt utalt ki azzal, ho gy
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az mindaddig gyümölcsözöen kezelendö, amíg az építkezés meg
történik. Ez az összeg ma is meg van l pengö 44 fillér értékben.

Miután a tanoncole szá ma 92-re emelkedett, felügyelöbizott
ság második tanerő alkalmazását tartja szükségesnek, ezért az
1908/909. tan évtől kezdödöleg Szebeny László róm. kath. tanitót
alkalmazza. 1909. jan. I-től a két tanerö fizetését 300 - 300 ko
ronában állapítja meg iskolafenntartó.

Az 1910. évbe n meglátogatta a tanonciskolát az iparokta
tási Föigazgat ó, aki elrendelte, hogy az első és második rajz
osztály elválasztva, kül ön tanittassek s felszólította Szebeny
László tan ítót, hogy végezze 1:'1 az általános irányú rajztanfolya
mot, Szebeny László az 1911. és 1912. tanévekben 7-7 heti
tanfolyarnon ezt el is végezte és átvette az első rajzosztály
vezetését.

Az 1918/19. tan évtől kezdödöleg Bencze Sándor tanítót
·...~gvá l él sz t j a felügy el őbizott s ág az 1918. szept, 8-án tartott gyű"

lé, ~ 'l igazgatónak.
Miután az 1920; 21. tanév második felében Szebeny László

tanító a tanonciskolai óraadói állásáról lemondott, felügyelő

I- "oit::;"'", Ol bók józsef tanítót bízza meg a helyettesitéssel, akit
1921. év! szept. l l - én tartott feliigyelöbizotts4gi gyűlésen

ti, noneiskolai tanítónak választ " ~ " ~; .

1922. okt. 22-én tartott gyűlésen t9nn' éd La to t ~ Ze/inb ]C: ' ~ ' IS

esperes -pleb ános, v( .' ~ felügyelöbizottsági elnök lemondása, aki
23 ~v ig állt a bizotl ,-,~g é: .(.!"1 és kanonokká történt kinevezése
folytán távozott Endrőclr:j; NRl:"yváradra. Bizottság meleg sza
vakkal örökíti meg jegyzőkönyvében a volt elnökének érdemeit
s helyette dr. Kovács P éter alelnököt választja meg ideiglenesen
elnöknek. Aki e tisztségéröl késöbb lemondott s helyébe Cser
nu s Mih ály apátplebánost választották meg elnöknek.

Az iskola történetének ebbe a k~rszakába esik a világhá
ború, a forradalmak és a román megszállás.

'A háború és a forradalmak alatt a tanítás rendesen folyt,
.- eltekintve az elrendelt szünetektöl. A tanoncok száma azon
ban nagyott csökkent.

Annál nagyobb kárt okozott :a román megszállás, mert Ei
román katonákat az iskolakba szállásolták el, akik a tanoric
iskolának amúgy is gyér felszerelését elpusztították. A füzetek,
rajzok, iskolai naplók legnagyobb részét széttépték, befirkálták
és megsemmisített ék. A tanítás az elszállásolás miatt sokáig
szünetel t is.

Az iskolának két osztálya volt az 1909/10. tanévig és ezek
f:gyütt tanultak. Az 1909/10. tanévtől kezdödöleg négy osztályú.
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Az előkészítő és I. osztályt Szebeny László, majd később Orbók
József tanította, a II. és III. osztályt pe d ig sz in t én összevonva,

Bencze Sándor.
A tanonciskolában működött hitoktatók közül a követke

zőknek sikerűlt megállapítanom a nevé t : Grócz Béla és Zel inka
János prépost plebánosok, Hamernyik Sándor, S tolmár Ernő,

Léky Kornél, Besser Hugó, Varju Lajos, Széles Elek, Gáspár
István, Bogdánffy Géza, Kampell Jó zsef, Mellau István, Ruszka
A. Zoltán, Rácz Pál, Fontos János, Teth Kálmán, Herbály Istv án,
Betuker János, Bartyik Mátyás, Mányi Sándor, Tóth István, Buday
László.

A mindenkori hitoktatók a hit és vall áserk ölcsi igazságok
plántálásával serényen buzgólkodtak, hngy ideálisan: gondolkodó,
tiszta lelkületü iparosgárdát nevelj enek kö zségünknek. Hogy a
háború és forradalmak konkolya itt-ott eltarkította a derék
magvetők nemes búzáját, az a rendkivüli, milliókat megtévesztő

vörös fergeteg bűnös számlájára irandó,
Az iskolát gyakran meglátogatták a felügyelőbizottság ta gjai,

annak mindenkori elnöke, de több izben volt lenn - főkép az
iskolaépítés ügyében folyó tárgyalások idején (190 9 - -10- 11.= :1
években) - az iparoktatási fŐÍga zg-a ló : .~agyar Endre. Azonki v
látogatást tettek Szücs Izsó és Littván Sándor iparok tatási szak
felügyelők. Megláfogattúk az iskolát Rezei S7.ilvius, Mikler Sándo r
és Szentkereszlhi Tivadar kir. tanfelügyelők is.

Nagyobb - szabású, külön ünnep élyt a tanonciskola nem
tartott. Tanoncmunka és raj7.kiállítás három izben volt az ipa r
testület helyiségében.

A tanoncok magaviselete és előmenetele sok ese tben ké
pezte panasz tárgyát. A jó előhaladást nagyban gátolta , hogy
sok tanonc még irni- olvasni sem tudott, amikor a tanonciskolába
került. A tanonctartó mcsterek nagyrésze pedig semmi időt nem
engedett tanoncaiknak tanulásra.

Sokat küzdött a tanonciskola, főkép a háború alatti és
közvetlen utánna való években a fűtés és világítás mizéri ájával is.

Mint érdekes jelenséget említem meg, hogya költség velésbe
minden évben vettek fel bizonyos összeget felszerelésekre, azon
ban ez összegeket soha sem vették igénybe.

A felügyelőbizottság a szokásos gyüléseket mindig meg
tartotta. A számadások mindig jóváhagyást nyertek .

Hogy az iskola oly sok küzdés és cse kély - azt lehet
mondani semmi - felszerelése ellenére mégis eredményt tudott
felmutatni, azt elsősorban két derék és ma már nyugalomba



l i)

vonult tanitójának kő szőnhette. Bencze Sándor és Szebeny
Lászlónak. Mindkett en 1924-ue n vonultak nyugalomba hosszú,
évtizedes r. k. tanitól m űkő d é s után. Bencze Sándor 25 évig
volt óraadó a ta noncisk o lába n, ebből 6 évig mint igazgató mű

ködött. Szebeni László ped ig 12 év ig tanított a tanonciskolában.
Bencze Sándor r. k. tanitót nyu ga lombav onúlása alkalmával a pápa
Őszen tség'e is kitűntette a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrenddel.

Kötelességemnek ta r to m, hogy mint utód, e kiváló két kar
társnak e helyen is megö rök ítsem kitűnő tanitói munkáját. Endrőd
község mostani jeles iparos gál"d ája a kezük alatt nőtt fel s hogy
jó kiképzés l nyertek, mu tat ja az endrődi iparosok képzettsége,
minden jóért és nemesért l el k esedő testülete. Adja a jó lsten,
hogya nyugalom ba vonul ás évei alatt derűs megelégedésben
éljenek és a jól végzett, derék munka után még sokáig- élvezzék
a feltámadást váró magyar haza szebh, boldogabb korszakát.

H z 1924 ...25. tanév története.

Nagy változást jelen tett iskolánk életében e tanév, mert
ekkor lépett életbe az 1922. év i XII. t. c. 118. §-a a lap ján a
vall. és közokt. mini szteriurn 60.000/1924. sz. rendeletével kiadott
Iparostanonciskolai Sz er vezet és Tanterv. Már maga ez sok
üdvös ujítást hozott.

E S zervezet alapján uj Felügyelőbizottség alakul, mert
amig eddig az iskolafenntartó község képviselötestülete válasz
totta a Felügyelőbizottság tagjait, ezen tul a község csak öt ta
got és az elnököt választja, egy tagját az iparhatóság, egy
tagját-a kir. tanfelügyelő, két tagját pedig az ipartestület kűld]

ki. Hivatalból tagjai a bizottságnak az igazgató és a tantestület
részéről kiküldött egy tanító.

Ugyancsak e tanév től kezdve vonult nyugalomba Bencze Sán
dor igazgató, aki 24 évig áld ásosan működött a tanonciskolában.

Igy teljesen uj alapokon és uj emberek vezetésével indul
meg a munka iskolánkban.

A régi felügyelőbizottság, - amelyet ugyancsak 1924. jun.
30-án választott meg 58. kgy. sz. határozatával Endrőd község
képviselőtestülete,~ szept. ő -án alakult meg. Együlésen jegyző

könyvi köszönet megszavazása mellett elfogadják Bencze Sándor
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lemondását és az 1924/25. tanévi költségvetést. Egyben bizottság'
határozatot hoz, hogy a növekedő tanonc létszámra való tekin
tettel megszervezi a harmadik tanít ói állást is.

Okt. 9-én tartott gyűlésén pedig elhatározza az ujj áalakltás
hoz szükséges lépések megtételér. kérve az illetékes hatóságokat
a tagok kiküldésére.

Ennek alapján iskolafenntartó község képviselőlestülete

megsemmisíti előbbi határozatát s elnőkül Csernus Mihály
apátplebánost, tagokul pedig Bukovi Imrét, Szabó Eleket, Giricz
Jánost, ifj. Kovács Dánielt és Katona Imrét választotta meg. A
gyomai főszolgabiróság 2151 /1924. sz. leiratával Moldvay Lajos
községi jegyzőt, a kir. tanfelügyelő 4892/1924. sz. leiratával Bencze
Sándor ny. r. k. tanítót, volt ipariskolai igazgatót, az endrődi

Ipartestület pedig 88/1924. sz. átiratával Venczák Vince és Timár
Elek iparosokat küldi ki.

Az uj felügyelőbizottság dec. 9-én alakult meg, am elyen
Bencze Sándor nyugalombavonulásával megüresedett igazgatói
állásra Koczkás Sándor polg. isk. igazgatót, az ujonnan sze rv eze l t

harmadik tanítói állásra pedig Palotai Ferenc r. k. tan ít ót vá

lasztja meg. Uj igazgató e gyűlésen bejelentette, hogy a tan
testület Orbók József r. k. elemi isk. igazgató·tanítól küldte ki
megbízottjául, mint aki már eddig is működött iskolánkban. Igy
lett teljessé a bizottság létszáma.

A tanév lefolyásáról hű képet ad zárójelentésem, am elynek
idevonatkozó részeit idézern.

,,1924. évi szeptember hó 22-én foglaltam el állásomat
Endrődön, mint kinevezett r. k, polg. isk. igazgató. Egyben
pedig a felügyelőbizottság felhatalmazása alapján szóbeli felszó 
lítást kaptam Csernus Mihály apátplebános, felügyel öbizotts ég i
elnök úrtól, hogy vegyem kezembe a tanonciskola vezetését és
irányítását, annál is inkább, mert biztosra veszi, hogy az elkövet 
kezendő választáson engemet tisztelnek meg véglegesen az igaz
gatói állással. A kérésnek, illetve megbizatásnak szivesen és
örömmel tettem eleget, mert mint tanügyi ember, szeretek a
kultura munkása lenni, de meg mint orosházi volt tanonciskolai
óraadó, otthonosnak éreztem magamat a tanonciskolai tanítás
és nevelés terén.

Első teendőm közé tartozott átvenni a tanonciskola vagyo'
nát. Bizony ennél az aktusnál nagyon elszomorodtam, mert az
orosházi és a látásból ismert szomszédos, gy.önyörűen felszerel t
őnálló gyomai tanonciskolák után rosszúl esett látnom az itteni
elmaradcttságot a felszerelés terén. Átvettem t. i. az iskola: pe-
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csé tj ét, 1 drb. felvételi naplót, 3 drb. előmeneteli naplót, 10 drb.
vonalzót, 36 drb. ra jztáblát, 13 drb. rajz mintagyüjteményt, 16
é vf. Magyar Iparoktatás c. folyóiratot, 14 drb. könyvet, 1 drb.
lámpát és 5 drb. kis alakú testet fából. Ezek a tárgyak egy
szekrény ben voltak ugyan, de az nem volt az ipariskola tulajdona.
Nagyon furcsának találtam, hogy ennek a már 3i éves multra
v i sszatekintő iskolának egyebe nincs s hogy sem irattárral, sem
iktató és póstakönyvve! nem rendelkezik. Érdeklődésemre aztán
lJl egtudtam, hogy am i volt is, elvitt ék a románok.

Mélt atl ankodásra azonban nem volt idő, cselekedni kellett,
h isz már szep t. vége felé jártunk és a tanoncoktatás még min
dig nem kezdődött meg, holott a Szabályzat szept. 9-re irja elő

a tan ítás megkezd ését.
Ugya nc sak szóbeli felkérésre. illetve megbízásra Palotai

Ferenc r . k . tanitó vállalta el mint harmadik tanerő a tanonc
okta tá s t Orbók József r. k. igazgatÓ·tanitóval, aki már az előző

évekb en is beválasztott tanonciskolai óraadó volt.
Kellő meghirdetés után okt. 9' én eszközöltük a beíratáso

ka t, ami kor a rendes tanítást is megkezdtük, egyelőre mint meg
hizo ltak. A ta nítá st 98 tanonccal kezdtük meg, besorozva őket

ElZ 1., II. és III. osztály kereteibe . Az órarendet akként készített ük
cl, hogy hét főn 4 - 6· ig közismer eti, 6 - -7-ig hittan, szerdán 1-4- ig
rajz, 4 - 5· ig· hittan, pénteken 4-6·ig k őzismercti, 6-7 -ig hittan
órá k va lla k. A tanonciskola helyiségének sikerült megnyerni a r. k.
egyházközség tő l a központi leányiskola négy tantermét, ami
so kka l e l őn yösebb az eddig használt központi fiúiskola tanter
mein él, A tanév folyamán még beiratkozott 59 növendék, ami
nagyon örvendetesnek mondható Endrőd község ipari fejlődésére,

de nem n evezhető annak a tanítás szempontjából. hisz a beirar
kozol taknak egyharmnd része évközben jött, ami feltétlenül a taní
tris ered ményének rovására megy s ezt szornorúan is tapasztaltuk.

De c. 9-én történt meg- a tanerők választása. Így azután
már mint véglegesített tanerők vezettük tovább a tanoncokta
tást, ami különhen belső zavarok nélkül folyt az egész tanév
folyam án. A tanítás nehezen megy, mert sok idöt vesz igénybe
a nevel és . A taneneole állandóan későn járnak órára s a mu
lasztások igazolására alig leh et őket az egész tanév folyamán a
legszigo rúbb fegyelem ellenére is rászoktatni. Tankönyve nagyon
sok ta noncna k nincs, mert az arra illetékesek nem szerzik be.
Közben az e lső osztály lét száma állandóan növekszik, s már
80-ra sza porodo tt , a mi roppant nehézzé tette a tanítás menetét,
annál is inkább, mert télen egy petróleum lámpa világítása nem
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hatolt el a terem minden részébe. A villany bevezetése pedig
késik. Természetes, hogy így fegyelm ez éssel telik el az óra
nagy része.

Ezeknek tulajdonítható, hogy az e lső félév ól következő 

képen zárult:

-, Oszt úlvIHCir«I-/l<il1l«-1rClsza- /~~~~ 1~' 1 EI- I<ikcrrcl
. l kozoll radi ba d ul! Iyozhalú buko tt v~gzc ll

_ 1_, ~I~-=-I~I_~O I~
II. . JH - - 1 11 :Hi
-------- -- - ---

III. 23 - 4 - 7 J2

Ossz . ili~1-4- l(;~841
Március elején főigazgatói engedéllyel az I. osztály p árhu -

• zamosittatott, míg a néptelen Ill. osztá lyt a II. os zt állya ] össze
vontuk. A második félév így azután már er edmény eseb bn ek bi 
zonyult, annál is inkább, mert az első félévi szigorú fegy elm e
zés a tanoncokat fegye!mezeltebbekké tette. A fe l ügyelőb izo l t 

ság tagjai csak a második félévben Játogalták meg isk olánk at
s mindannyiszor megelégedésüket fejezték ki a látottak felett.
Az , első félévi eredménynél sokkal kielégítőbb. a tanévvégi, mely
a következő:

I - IB Cl ra~-ll<il1l a-1 FClsza-/ l':: l1láv.\ Oszt . IsIkerrcll
O"lál ) ko II II b I II oszt. - . él I é It. za f <fl ar II Iyozhntó IS III c v gze

I. I 80 _ l j '_l -=- I~I 81
II. 4:8 4- () - J ;~ ~.
-- -- - - -- --- --- - - - - - -

lii. 2~ - l.l 3 - ()

Ossz 151TJ~211- ;l- 2Gul

Nagyon gyönge az első osztály ered ménye még most is, de
lassankint a tantestület megakarja rendszabá lyozni a tanoncokat
s ha talán az első évben a sok akadály és nehézség' ellenére
nem is sikerült teljes eredményt elérn i, bízunk ab ban, hogy a
felügyelőbizottság támogatásával sikerül iskol ánk sze llemé t és
nívóját emelni és a követelményeknek megfelelöv é tenni,

A vizsgálatokat a következőkép tartottuk : juni us 19·én
volt a hittan-, 22-én pedig az osztályvizsgálat mind a három
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osztály számára, mindig délután 4 órai kezdettel. A vizs gálato
kon jelen voll a fe l ügyelőbizo t tság elnö ke , eg ypá r tagja és az
ipa r tes tület há rom kikü ldö tt je.

A vizsg álatok befejezése után Csernus Mih ály . apátpl ébá 

nos, felli g yelőb i 7.0 ttság i elnök int ézett buzdí tó szavakat a tanu
l ókhoz, majd igazgató beszéd keretében kiosztotta a z Ipartestü 
let 200.000 K-ás jutalomdíját 8 "n ő vend é knek , a költségvetésbe
felve tt 50.000 K-ás ju tal ma t két növendék nek és Csernus Mihá ly
apá tp léb ános ál tal ajándékozott négy darab imakönyvet négy
n övend ékne k, a k ik részben a k özisrnereti tárgyakból, részben pe
d ig ra jzból ér tek el kiv áló ered mé nyt.

Nagy gondot fordítottunk tanoncaink vall és-erkölcsi és ha
za f ias nev elésére. S zigor úan ellenőriz t ü k a vasár- és ünnepnapi
rzen t mise hallgatást, r :,n i ann ál könnyebb, m ert növendékeink
mind r. k. va ll ásuak. F lvé lve akad csak egy-két má s va llás ú .
Növen dé ke ink négy .:.ben járultak a szentségekhez. Hit okta tó
vo lt az I. a) b) osztá lyokba n Valcsák Ágoston segédlelkész, a

JI. és III. osz tá lyo kban ped ig Csernus Mih ályapátplébános . .
Mind a há ro m osz tá lyba n Litiv án S ándor: Ipariskolai 01

vasókönyvé t használtuk.
Miu tán a tall szerek egyön te t ű beszerzése igen üdvös in

tézmé ny s iniut án isko lánk az e l őí r t ifjúsági könyvtárral nem
re nde lkezik , igazgató még a tanév elején jav asl atot tett felü 
gyel őbizo ltságna k a ta nszerdíj és ifjúsági könyvtárdíj bevezetése
céljá bó l. A kir. T a nfelügyelöség jóváhagyása után minden nö
vend é kűnk 1, a. k. (17.000 K) tanszer- és l. a. k. (17.000 K)
iLj. kö nyvtá rdíjat fize te t t.

E ta név zá rsz á ma dása 26.172.165 koronáról szól, amelyből

17.000.000 ko ronát sze rn élyi, 6.032.165 K-át pedig dologi kiadá
sok ra fo rdí to tt unk. Pé nztár i ma radvány: 3.140.000 K.

Lel tárá llomá ny volt az 1924;'25. tan év elején : 102 drb.
609,000 K ért ékben, a t anév végén pedig 177 drb. 4.124.000
K ér té kben . A gyara podás tehá t 75 drb. 3.515.000 K ér té kbe n.

A ta né v végével , a ny ári sz üne tben, rendezett hathetes ta 
no nciskola i tan ítói tanfolyalnra kelten vét ettek fel. Palotai Fe
renc él Debrecenben ta r to tt á lta lános rajzi, O rbók József pedi g
a Szege de n tartott közismcreti tanfolyam ra. Mindketten sike r
rel vé g ez rek.



20

Hz 1925...26. tanév története.

A megtartott beiratásokon és az évközben beiratkozottak
összes száma 165 volt tehát 14-el több mint az 192'1/25. tanévben.

A tanítást szept. 9·én kezdtük meg. Miután az előkészítő

osztályt is felállítottuk és e tanév től lépett életbe a 9 órás tan
terv, negyedik tanítói állás megszervezése vált szükségessé . Ez

állásra Rübl Rezső r. k. tanítót bízta meg felligyelőbizottság.

Az előkészítő osztályba került 35, az I. osztályba 39, a ll .
osztályba 53, a III. osztályba 38 tanonc. Növendékeink nehezen
szoknak bele a szigorú fegyelembe és a tanulásba. Három ta
noncot egy hónapi csavargás után rendőrökkel hozattam fel az
iskolába s a mesterek csak akkor vették észre, hogy ők eddig
sohasem ellenőrizték tanoncaik iskolábajárását s hogy nem nézték
meg az ellenőrző könyveiket. Sok volt az iskolamulasztás. Az
összes mulasztott órák száma: 13 .800 volt. Igazolatlan mulasz
tásért 191 esetben tettem feljelentést, pedig a méltányosságot
mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a nagyszámú mulasztás
ból csak 4300 órát vettünk igazolatlannak. Nagy baj, hogy sok
mester az iskolát nem segítőtársánnk, de ellenségének tekinti.

Nagyon nehezen szokják meg a tanoncok azt, hogy ne csak
a büntetéstől való félelemből, vagy a fel nem szabadúlás iránti
rettegésből iparkodjanak az iskolában eredményeket elérni, hanem
hogy végre átérezzék a tanulás, a tudás szükségességét egyéni

érdekből.

A tanévvégi eredmény a következő:

I
ueirat-ll(illla- Ifels za-I Nem.v laszt. Ifel sóbb--

Osztál 05zIH- . oszt -ba
y kozolt radt Ibadült ItYOZható/'SI,lélellléPhct

E~~i~g-I~_6_l_=- _ 3_\_ 2_~
I. 39 5 - 4 14 16

---- - - - - -- -- --
II. 53 3 6 16 28

-- - - - - --------

I III. 38\ 3 16 I - 2 1
17 I

I~ 165 D22 - 7- 34 851
A vizsgákat junius 19-én tartottuk meg mind a négy osz 

tályban, másnap, 20-án pedig a rajzkiállítást.
Jutalmazásokra adott az Ipartestület 300.000 K· t, Csernus

Mihályapátplébános 50.000 K-t és irószerekel. A költségvetésből

100.000 K-t fordítottunk jutalmazásra. Jutalmat nyertek: az elő

készítő osztályból egy, az I. osztályból három, a II. osztályból
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kettő, a in. osztályból három növendék. Anemes szivű adakozók
fogadják ezuton is őszinte köszönetünket.

A folyó tanévben is szedtünk egy aranykorona (17.000 K)
tanszerdijat és egy aranykorona (17.000 K.) ifjúság! könyvtár
díjat. E díjakból fedeztük a tanévi raj zpapír és tanszer szükség
letet. Csináltattunk egy könyvtárszekrényt és az ifjúsági könyv
tár részére 122 drb. könyvet szereztünk be.

Szeptember 26-án a vall. és közkt. miniszlerium 74 .898. sz.
rendeletével 2.50Cl.000 K rendkivüli felszerelési államsegély t utal
ványzolt iskol ánknak, amelyből 2 drb. táblaháromszöget, 25 drb.
rFljztáblát, 1~ drb. fejes, 48 drb. háromszög vonalzót, 20 drb.
körzőt, 1 drb, Magyarország, 1 drb. Európa fali térképét és 7
drb. technologiai szem l é l te t ő képet vásároltunk.

November elsejére bevezettette iskolánknak mind a négy
tantermébe a község előljárósága a villanyvilágítást.

A tanév folyamán növendékeinkkel megünnepeltük a
Széchenyi ünnep élyt. A népművelési ismeretterjesztő előadásokon,

illetve ezzel kapcsolatban tartott mozi előadásokon növendékeink
mindig részi vettek.

E tanévben is szigo rúa n ellenőriztük az istentiszteletek
pontos látoge t áoét. Növendékeink ez évben is négyszer járultak
a szentségekhez. Altalában odaadó buzgalomrnal ápoltuk a vallá
sos és hazafias nevelést.

Az előkészítő és l. osztályban Iványi György segédlelkész,
a ll. és Ill. osztályban pedig' Csernus Mihályapátplébános taní
totta a hittant.

A három felső osztályban ugyanazt a tankönyvet használtuk,
mint a multban, az ujonnan megnyilt előkészítő osztályban pedig
Ölveczky-Szabó tankönyvét vezettük be.

E tanév zárszámadása 4H,r)5~.OOO koronáról szól, amelyből

BO,10~.OOO K a szernélyi és 10,D03.~OO K a dologi kiadás.
Pénztári maradvány: ~,ó4().800 K.

A leltári gyarapodás 251 drb. volt D,2()~.000 K értékben.
Leltárállomány a tanév végén 328 drb. 13, R!)() OOO K értékben.

A nyári nagy szünetben rendezett általános irányú raj z
tanfolyamot Rübl Rezső Debrecenben sikerrel elvégezte.

A Békéscsabán tartott rajzkiállításra mindhárom osztályból
egy-egy rajzmenet sorozatot küldtünk be. Kár, hogyabeígért
bírálatott nem küldték meg.

A tanítás a következő órarend szerint folyt: hétfőn 4 -7-ig
közismereti és hittan órák az előkészítő és l. oszt. részére, kedd
4 -7-ig közismereti és hittan órák a ll. és rajz a lll. osztálynak,



A rendes szÜneteken kivűl szün et voit még iskol ánkban
a két vásár előtt, a bérmálás a lka lmá ból és a képviselőválasz

tá skor egy-egy nap.
Az Endrőd kö zségre általánosan elre nde lt tra ch oma vizs

gálatot ápr. 2-án ta rtotta meg növendékeink részé re dr. Obh
Emil gyulai főorvos . Négy növ endék et talált tr ahomásn ak. akik
közül kettő nem lát og athatta tovább az előadásokat .

E tanévben meglátogatta iskolánkat Littvá n Sá ndor ipar 
oktatási igazgató, aki örömmel látta az iskola fejlőd é s ét. Eg'yben
pedig a tapasztalatokban gazdag és jóindulatu irásbeli tan ácsai
az iskola fejlődését célozzák . Kivál ó és szakava tott u trnu ta tása it
tantestület magáévá tette és iparkodik azt isk olánk érdekébe n
gyümölcsözővé tenni.

Ugyancsak többen 'meglá toga tt ák iskolánka t a fe lLi gye l ő

bizottság tagjai kő z ül, de semmiféle kifogást nem emeltek egy
ízben sem.

Nagyobb besze rzést e tanévben nem eszközöltünk, de erre
a cél ra kiutalt és fennmarad t 400 P - t él j övő iskolai évbe n for 
ditjuk e célra , bevárva, ami g megjelenik abeigér t tan on ciskolai
felszerelések normáljegyzéke.

A tanévet a junius 20-án tartott vizsgán fejeztü k be, amikor
is igazgató kiosztotta a jutalmakat. E célra adom ányoztak: Ipa r
testület l G P , Cs ernus Mihály lOP, Kreznerich Fer enc l P , ti

költségvetésből juttattunk 4 P-l. jutalmat nyert ek: Hornok j ó 
zsef, Tóth Laj os, Dávid j ános III. oszt. növendékek 5-5 P,
P ápai Géza, Balogh Vince II. oszt., Csuvár j ózsef és Kiss lmre
I. oszt. növendékek 4 - 4 p. t. A j ószivű a da ko zókra ls ten bősé

ges áldását kérjük .
Itt említem meg, hogy a mult tanévi bünt etéspénzekből

13 tanoncot ré szes íttünk könyv és füze t adományba n, összesen
342.000 K értékben.

A tanév végi osztályozás ered ménye a köve lkező :

, <11 '0 , ;t: , - ""' - ..o~ ....~:::: :> • ro N O :>0 0), .~ .o ...., <11 ;:l . "'- ~ -Q)<11 o ~;t:
~O " .o . eJ

Osztály <11""' ' <11 l: '''' ..c: N"O .." - ~~ N f~... N 5"0 <Il- o) 5 ""' N ~ '"
c ::::-: N E.- o '<11 o E ""' o o) N o ro"" O

~~ S2~ ~ > ~ ..o
__ eJ :o-. <Il <Il - cll 'Q)

~ ~ Z~.b ..,,- 0 '- ~ o _
«> :;3

Előkészítő 18 1+ - -1 - - I 17 2 l 15
- - - - ---- - ---

I. 48 1 1 3 - 40 10 30
---- - - -- - - -- -- --

II. 34 - - ' - 1 11 22 11 11
-- - - - - ---- - - ----

lll. \ 39 1 - 1 - 11 16 - 16
- ----- - -

Összesen 129 5 1 2 4 22 95 23 72 1
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Tankönyveink ugyanazok, mint a muit tanévben.
Zárszámadásunk 4448 P 58 fillérről szól, amelyből 2934

P a személyi kiadás és 2074 P 50 fillér dologi. Pénztármarad-
vány 440 P és 04 fillér. .

Miután a Szervezet 47. §-ának L. pontja értelmében igaz
gató az intézeti pénztár felelős kezelője, felügyelőbizottságTimár
Elek eddigi pénztárost jegyzőkönyvi köszönet mellett állásától
felmenti s igyetanévtől kezdve igazgató vezeti a pénztárt.

Leltári gyarapodásunk ez évben 59 drb, 208 P 24 fillér
értékben. Lel tárállományunk tanév végén 487 drb. 1279 P és 12
fi \IéI' érték ben.

E tanév órarendje a következő volt: Hétfő 4-7-ig bőr és
szabóipari szakrajz és a lll. osztálynak általános rajz. Kedd 4-7
ig az előkészítő és I. osztálynak közismereti és hittan, II. osztály
nak csak közismereti. Szerda 2-5-ig 1.-\1. osztálynak rajz, elő

készítő és lll. osztálynak közismereti, 5-6-ig előkészitö és I.
osztálynak közismereti, II. és III. osztálynak hittan. Csiitörtök
4 - 7-ig II. és III. osztálynak közismereti és hittan. Pénteken
4-7-ig előkészítő és L osztálynak közismereti és hittan.

z 1927-28. tanév története.
Iskolánk a jelen tanév vel a 35. évét töltötte be. Sajnos

azonban, ez a hosszu idő iskolánk felszerelésén nem látszik még
mindig meg, habár az utolsó négy évben többet fejlődött e
téren, mint az előbbi 31 év alatt összesen.

Magyarország ipar tekintetében mindig elmaradt volt a
többi európai államokhoz viszonyítva s ezt az elmaradottságot
csak az - iparostársadalom általános és szakrnüveltség ének eme
lésével tudjuk megszüntetni. Vajha a háboru előtt is oly fon
tossággal birt volna a kultura, mint a jelenben l Reméljük azon
ban, látva kiváló kultuszminiszterünk hősies harcát az Alföld
kulturájának emelése érdekében és látva Endrőd község örven
deles haladását, hogy nincs messze az az idő, amikor a tanonc
iskolánkat modern épületben és alapos felszereléssel nyithatjuk
meg.

Miután a vall. és közokt. Miniszterium 45,800/1927. számu
rendeletével a nyári vakáció t szept. lQ-ig meghosszabbította, a
beiratásokat szept. 14. és 15-én eszközöllük. Beiratkozot összesen



114 nÖvendék. Ez évben teh át ismé t apadt a létszám 15 nö
vendékkel. A rossz gazdasá gi viszonyok okozzák már két év
óta ezt a csökkenést. Növ endékeink az egyes osztályokban a
következőképen oszlottak meg : előkészítő osztályban 25, az I.
osztályban 36, a Il. osztályban 36, a III. osztá lyban 17.

Az 1926/27. tanév vég ével az össz es tanerők megbizat ása
lejárt, miért is felügyelőbizottság szep t. 23-án tarlott gy ű l é sén

uj választást eszközölt, melyen a régi tantestület tagjait vála sz
tották meg egyhangulag ujabb 3 tanév tartam ára . Nevezetesen
ig'azgatónak : Koczkás Sándor pol g. isk. igazgatót, óraadó- taní
tóknak: O rb ók József elemi isk . igazgatót, Palotai Fe ren c és
Rübl Rezső elemi iskolai tanitókat. Szakrajz-oktatóknak pedig:
Koós László cipésztnestert és Timár András szabóm estert.

A tanitast szept. 19-én kezdtük, am ely zavartalanul foly t
az egész tanév folyam án. Órarendünk a következő volt :

Órák I Hét fő I Kedd I Szerda ICsütör tök I P éntek I
I I Előkészí tő : I - - - I

Magy ar I
3-4 A) Raj zos .

B.) Raj zes .
lll. oszt.

Könyvvite l.

El ő k ész í tő :
Előkészi tő:

Cip észsz akr. Magyar. Előkészi tő : II. oszt.
4- S c.) r a jzos .

Mértan A) Rajzes. S zám ta n. S zám ta n.
S zab ószak r.

I. o. S zám t. B.) Rajzes. I. o. Mag Yal' III. o. Fi zika
ll . o. mé rl . Ill, o . F izika .
----

Előkész í t ő: Előkész i tő : ll. o. Fi zikaCip észszakr. El őké szí tő : Mértan. Magyar.
S- G c.) rajzcs . S zá mta n A) R aj zos . lll. oszt.

S za b ész ak r. I. o. Magyar B.) Raj zos. I. os z t . K ő zgazd a-

III. o. Mag-yar S zámt an. ság tan .
--- ----

E l ő k é sz i tő Előkész i t ő:

Cip észszakr. és I. oszt. S zá mta n. Előkész it ő
II. és lll.

I 6-- 7 C.) Hittan . I. o . Föld ra jz és I oszt.
o.

rajzos .
Hittan.

S za b észukr. ll. osz tál y II. és lll. o H ittan .

I I Könyvv it el H it ta n.

Ujitás volt e tanévben, hogya rajzcsoportokat nem osz
tályonkint cso portosito ttuk. hanem ettől függetl enül A) B) c)
általános rajzcsoportra, továbbá bőripari és sza bóipari szakrajz
csoportra osztottuk. Ennek el őnye az , hogy az oszta ly ism éll ök

nek, akik ese tleg csa k közismereti tárgyak ból buktak el, rajzok 
tatásban tovább haladhatnak és nem kell nekik azt ismételni.



Viszont pedig, akik rajzból nyertekelégtelen osztályzatot, a köz
ismereti tárgyakból léphetnek felsőbb osztályba.

Ug yancsak uj dolog voll, hogy a szerdai napokon :1/ 16-tó l
6-ig Palotai Ferenc tanitó vezetésével énekoktatásban részesí
tettük tanulóinkat, ami igen nagy örömet és felüdülést keltett
tanoncainkban.

Maga vis~let tekintetében az eredmény kielégítőnek mond
ható. A7. előforduló kisebb vétségek sem erkölcsi romlottságból,
mint inkább a tanoncoknál megszokott könnyelmüségből és
é l é n k s é gb ő l , a nem eléggé kifejlett lelki finomság hiányából szár

maztak.
A mulasztások száma normális és indokolt volt. Igazolatlan

ór a mulas ztáso kér t 25 esetben tettem feljelentést. Tantestület mint
a mult ban is, ugy él jelenben is egyik legfontosabb feladatának
l a r tol ta az ifju ságot a fegyelemhez, pontossághoz, a komoly és
lelkii smeretes, kitartó munkához szoktatni. Igy az egész év alatt
egye tlen sulyosabb fegyelmi eset sen. fordult elő.

A vallásos nevelést féltő gonddal ápolluk. Községünk la
kosság-a - azt lehet mondani - teljes számban r. kat. vallásu
s igy iskolánk növendékei is egy vallásuak. Mindenesetre ez nagy
ban megkönnyiti munk ánkat. Tantestületünk tagjai is mind r. k.
iskolákban tanitanak s igy érthető, hogy tanoncainktól is - az
eg ész kö zség sze lle mének megfelelőleg - mély vallásosságot
k ővetelüuk . Minden vasár- és ünnepnapon jártak növendékeink
tem plomba. A sze n t gyónás és áldozáshoz minden hónapban
járultak ta nulóink - osztály főnökeik vezetésével. Február 22-től

kezdve 8 napos rni ssi ó volt községünkben s ez idő alatt tanon
caink is e ljá rt a k a délutáni szeri tbesz édekre.

A hazafi a s ne velés sze mpo n tjá bó l minden alkalmat meg
ragadtunk annak erősbitésére. E cél szolgálatában állotlak ün
nepélyeink is, melyeket október 6-án, március l5-én és május
20-á n tart ottunk.

Testnevelést a folyó tanévben IS a Levente-egyesületben
nyertek tanoncaink. A jövő tanévre van tervbevéve a tanonc
iskolai cserkészcsapat megalakítása.

Az elért tanulmányi eredmény megfelelő, d e nehéz, fá 
rasztó és odaadó munkába került ezt az eredményt elérni,
mert növendékeink nagy része ama minimális alapismeretekkel
sem rendelkezett, amelyeket a tanonciskolához lefokozott igé
ny eink mellett is joggal elvárhattunk volna . Azonkivül nagyon
so kná l a figyelésre, a szellemi munkára és a tanulásra való
szektatás terén alig történhettek komoly lépések. Nagyban



fokozta még e nehézségeket az El körülmény ls, hogy egy ré·
szük az elemi iskolai tanulmányaiknak befejezése után egypár
évig nem jártak iskolába s csak amikor tanoncoknak szerződtek

le, léptek ' ismét az iskola padjaiba. Felügyelőbizottságunk és
tantestületünk több gyűlésen foglalkozott a helyi tanoncoktatás
körül felmerülő specialis kérdésekkel, sikerült is ezek nagy ré
szében eredményt elérni.

Január 29-én, amikor az első ·félévet is zártuk, segélyezés
képen kiosztottunk 15 drb. inget, 4 pár cipőt és 11 drb. hittan
és tankönyvet, amelyeket az 1926/27. tanévi büntetéspénzekhől

szereztünk be.
A II. félév től kezdődőleg a tanév végéig Orbók József két

tanórájáról - nagyfoku elfoglaltságára való tekintettel - ide
iglenesen lemondott. Feliigyelőbizottság helyetteséül Jancsó Sán
dor polg. isk. tanárt bizta meg.

Március 5. és 6-án meglátogatta iskolánkat Szentkereszthy
Tivadar kir. tanfelügyelő. Az iskolában és a tanításon tapasz
taltakkal meg volt elégedve.

E tanévben végre sikerült 668 P 12 fillér értékben na
gyobb taneszköz rendelést eszközölnünk. Ez összegért rajz és
fizikai tanszereket vettünk. Bárcsak még egy pár évig minden
évben ennyit fordíthatnánk felszerelésre l

Az idén 2 pengő tanszer- és 1 pengő ifj. könyvtár díjat
szedtünk nővendékeinktől. Ezekből szereztük be növendékeink
nek a rajzhoz szükséges szereket, a rajzpapirt, a füzeteiket és
ellenőrző könyveiket. A könyvtár dijból kő.iyveket hozattunk.

Leltári gyarapodás e tanévben 162 drb. 926 P 12 fillér
értékben. Leltárállomány a tanév végén 649 drb. 2205 P 24 fill
értékben.

Zárszámadásunk 4451 P 84 fillérről szól, amelyből 2964
P. 8J fillér a személyi kiadás és 1487 P 04 fillér a dologi ki
adás. Pénztármaradvány nincs.

A tanév végével lejár az 1924. tanévben megalakul t fel
iigyelőbizottság megbizatása. Ez alkalomból csak őszinte há
lánkat és köszönetünket tolmácsoihatom bizottságnak e négy
tanév alatt kifejtett odaadá, ügybuzgó és a tanoncoktatást ra 
jongá~ig szerető munkájáért. Azok az alkotások, amelyek a
tanoncoktatás terén e négy év alatt megvalósultak s amelyek a
tanonciskola megujhodását eredményezték, önmagukban hordják
az elismerést. De a legnagyobb dicséret Csernus Mihály apát
plébánost, felügyelőbizottsági elnököt illeti. Az ő bámulatos
buzgalma, nagy tudása és akadályt nem ismerő tellereje volt
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elsősorban az a tényező, amely az iskola nivóját oly nagy mér
tékben emelte. Sokszor állt tantestületünk az iskola érdekében
Folytatott harcaiban egyedül, sokszor volt ép ezért elcsüggedt.
ott állt azonban ilyenkor mindig mellettünk kiváló elnőkünlc,

aki tudott belénk ujra hitet és bizalmat, lelkesedést önteni s
iparkodott küzdelmeinket diadalra segíteni. Ezek alapján tan
testület örömmel üdvözli am a, körülményt, hogy a következő

négy évre, három tag kivételével, ugyanaz a felügyelőbizottsá 

gunk marad, mint az eddigi.
A felügyelőbizottság és tantestület váll vetett munkájának

köszönhető, hogy iskolánk rajzoktatása mind a tanerők felké
szültsége, mind pedig felszerelés terén a mai kor szinvonalán
mozog. A közismereti tárgyak tanítására is arra képesített tap
erőink vannak és a legszükségesebb taneszközöket már e tár
gyak hoz is be szereztük.

E négy év munkájának köszönhető, hogy iskolánk - kö 
rülményeinek megfelelőleg - iparkodik szakirányuvá fejlődni.

Amig 1923/24. tanévben még csak három tanerős az iskolánk,
két összevont osztállyal, addig ma már 9 tagot számlál a tan
testületünk. akik kőzül kettő szakrajz oktató és a többi tanerő

is mind rendelkezik a szükséges tanonciskolai képesítéssel. Nö
vendékeink négy külön osztályba és öt rajzcsoportba vannak
osztva. A rossz petroleum világítás helyett villanyunk van.
S amig az 1924/25. tanév elején 102 drb. 48 P 72 fill.. é r t é k ű

volt leltárunk, ma már 649 drb, 2205 P 24 fill. ért ékű a lel
tárállományunk. Van 150 kötetes ifj. könyvtárunk, rajz, fizikai,
ásványtani, földrajzi felszerelésünk. Sok még a hiány, sok még
a pótolni való munka, de a kezdet első négy éve azt mutatja,
hogy biztosan haladunk a tökéletesedés felé.

Sikerült tanoncaink magaviseletét javítani és tanulmányi
előmenetelét is fokozni, ami a multban a nagy létszámu osz 
tályok mellett kevésbé volt lehetséges. De nagy eredményeket
értünk el a pontos iskolalátogatás terén is, amit legjobban bi
zonyít az, hogy amig 1925/26. tanévben 13,800 volt az összes
mulasztott órák száma és 191 esetben kellett feljelentést ten
nünk a 4300 igazolatlan óramulasztásért, addig a jelen tanévben
987 az összes mulasztási félnapok száma 3200 órában, amelyből
csak 447 óra az igazolatlan, ami ért 25 esetben tettem feljelentést.

A rendes szünel eken kivül szünetelt iskolánkban a tanítás
egy-egy napon a két vásár előtt, hamvazó szerdán, az endrődi

r. k, esperesi kerület tanítóegyesü!etének közgyűlésén és A fel
ügyelőbizottsági elnök nevenapján.
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A jelen tan évben a következő folyóira tok jártak isk olánk
nak : Magy ar Ipa rosn evelés, Vasárnapi Könyv, Munkási fju és a
Természettudományi Tá rsul at összes kiadványai .

A vizsgálatokat junius 20-án ta rt ottuk meg .
Jel en voltak: Székely Lajos egyh ázmegy ei ta n fe l ü gye lő és

Patonay Sándor polg. isk. tan ár mint vendégek, Csern us Mihá ly
a p átpl ébá nos, felügyelőbizotts á gi eln ök, az ipartestül et kik ülclö tt 
jei és a felügyelőbizottság több tagj a. Ben cze S ánclor ny. ig"az"
ga tó, Juhász Imre, T imá r Elek, G iricz János és Din ya Vilmos
iparosok. Azonkivül a tantestület tagj ai .

A megejtett vizsgálatok megnyerték a jelen voltak elisme
rését. Befejezés ut án Csernus Mihály elnök int ézett g"yö nyörü
beszédet a n öv end ékekh ez . Majd iga zgató felol vasta a dicsére te t
é rdemlő tanoncok neveit. Egyben pedi g jelentette, ho gy N. N.
10 P-t küldött két szegénysu rs u, va llásos le l kületű ll. vagy III.
oszt. tanuló megjutal mazáséra. Ebből P ápai Béla lll. és Tí má r
Elek II. oszt. tanuló kapott 5-5 P - t. Az Ipa rt est ület 16 P ado
mányát tantestület négy tanuló kö zö tt osztotta szét egye n l ő

arányban, nev ezetesen: Tim ár Ambrus Ill., Csu vár Miklós 11.,
Szabó Tibor és Heg edüs Ján os r. oszt. tanul ők köz öt t. Könyv 
jutalmat kapott Katona Vince az e1őkészitőből. Csernus Mih ály
apátplébános több imakönyv et és szeri tké pe t os ztott szé jjel <I

jobb tanulók közö tt. lsten áldása legyen e nem es szi v ű a d a koz óken .

Junius 24-én mise ut án osztottuk ki az ellenőrzőke t és az
első értesir őt.
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H felügye "bizottság t 9,jai
a 35 r v alatt.

1893-tóI.
Elnök : Grócz Béla, tagok: Dr . Lukács Imre, Gyuricza Bá

lint, Dávid Gé~a, Viskovits Ign ác, Juhász Imre, Ka to na And rás,
Iványi Imre, Hunya Lajos , Varju Mátyás, Kovács Pál.

1 897-tőI.

Elnök: Grócz Béla , ta golt: dr. Jakus Benő, Viskovits Ign ác,
Gyuricza Bálint, Juhász Imre, Ka ton a An d rás, K. Kovács Pál,
Czakó József, dr . Uhrin Endre, Kovács Dá niel, Varju Mátyás.

1899-tőI.

Elnök: Zelink a Já nos , tagok: dr. Jakus Benő , Vískovits
Ignác, Juhász Imre, Gyuricza Bálint, Ka ton a Ándr ás, K. Kovács
Pál , Czakó Ján os, Varju Mát yás, d r. Kovács P éter, Kovács Dá
niel, Ven czák Ger gely,

1 907-tő I.

Elnök: Zelinka János, tag ok: Viskovi ts István, d r. Kov ács
P ét er, Kovács I. P ál, Gy uricza Bálint, Venczák Gergely, Katon a
András, Katona Sándor, Kovács K. Pál, Juhász Imre, Uhrin .J.
Mihály.

19 1 2-tőI.

Elnök : Zelinka János, tag ok : Uhrin J. Mih ály, dr. Kov ács
Pé ter, Gyuricza Bálint, Kovács I. P ál, Kov ács K. Pál, Mold vay
Lajos, Szabó Lajos, Hidli Máté, Ősepay Lajos, Kna p János.

1917-tő I.

Elnök: Zelinka János, ta go k : d r. Kovács P éter, Moldvay
Lajos , Ko vács Dániel, Hidli Mát é, Gyuricza An tal, V éha P ál,
Dinya Elek , Tim ár Máté, Ti már i p P ál.

192 1 -tő I.

Elnök : Zelinka János, tagok : d r . Ková cs P éter, Moldvay
Lajos, Tukka Gy ula, Timár Elek, Szuro vecz István, Kovács Fe 
ren c, Gyu ricza Bálint, Uhrin Ágo ston, Tim ár Máté, Kovács Dániel,
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1924-töl.
Elnök: Csernus Mihály, tagok az iskolafenntartó részéről:

Bukovi Imre, Giricz János, Katona Imre, ifj. Kovács Dániel,
Szabó Elek, a kir. tanfelügyelő megbízottja: Bencze Sándor, a
főszolgabíróság kiküldött je : Moldvay Lajos, az Ipartestűlet meg
bízottjai: Timár Elek és Venczák Vince, hivatalból tagja: Koczkás
Sándor, a tantestület kiküldöttje : Orbók József.

1928 =tól.
Elnök: Csernus Mihály, tagok a község részéről: Bukovi

Imre, Dinya Vilmos, Giricz János, Ifj. Kovács Dániel, Szabó Elek,
a kir. tanfelügyelő megbizottja: Bencze Sándor, a főszol gabiró
ság részéről: Moldvay Lajos, az Ipartestület kiküldött jei : Czikkely
János, Juhász Imre, hivatalból tag Koczkás Sándor, a tal~lestület

megbizottja: Orbók József.

II tanonciskola növendékeinek létszáma a 35 év alatt.

1893/94. 57 1905/906. 72 1917/18. 55
1894/95. 54 1906/907. 76 1918/19. 55
1895/96. 54 1907/908. 94 1919/20. 60
1896/97. 69 1908/909. 92 1920/21. 98
1897/98. 69 1909/10. 117 1921/22. 119
1898/99. 81 1910/ ll. 121 1922/23. 114
1899/900. 72 1911/12. 105 1923/24. 135
1900/901. 55 1912/13. 90 1924/25. 151
1901/902. 62 1913/14. 89 1925/26. 165
1902/903 . 63 1914/15. 79 1926/27. 1:29
1903/904. 71 1915/16. 56 1927/28. 114
1904/905. 77 1916/17. 41

Összes növendékeink létszáma a 35 év alatt 2()11.

'./
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Hz iparostanonciskola
tantestületének névsora:

1. Koczkás Sándor polg. isk. igazgató, tanonciskolai igaz
gató, óraadó. Tanította a magyar nyelv és üzleti levelezést mínd
a négy osztályban, a földraj z-történelmet a z I. osztályban. Heti
óráinak szá ma : 8. A z előkészítő osztályfőnöke.

2. Csernus Mihályapátpléb ános, hi to kt ató. Tanította a
hittant a II. és III. osz tá lyba n. Heti óráin ak szám a: 2.

3. /vagy István segéd lelkész, hitoktató. T a nítot ta a hittant
az előkészí tő és I. osz tályba n . Heti óráinak szá ma : 2.

4. Jan csó S ánc/or polg. isk. tanár, óraadó. Tanitotta a
könyvviteltant a II. és III. osztályban. H eti ó ráina k száma : 2.

5. Ürbok Józs ef elemi isk. igazgató , ó raadó. T anította a
mértanI az e l ő k ész í t ő osztá lyb a n, a le n nésze tt a n és vegytant az
I. és II. osz tályba n . H eti óráinak száma : 6. A III. osztály főnöke ,

6. R iibl Rezső ele mi isk . tan ító , óraadó. T a nította a szám
tant az e lőkész í t ő és I. osztályba n, által ános ra jzo t az A) cso
portba n. H et i ó rá inak szá ma: 8. A z I. osztály főnöke .

7. Palolai Ferenc elemi isk o la i ta nító , óraadó. Taníto tta a
szá m la nt és közgazdaság ta nt a II. osztá lyb an, általános rajzo t a
B) és c) csopo r tba n. H e ti órái na k szá ma : 8. A ll. osz t. főnöke .

8. Koos L ászló cipészmes ter , ó raa dó . Tanította a bőripari

szakraj zo t heli 3 ó rá ba n .
9. Tim ár András sza b órnes te r, óraadó. Tanítota a sza bó 

ipari szakrajzot heti 3 órában.
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t nul ők névsora
az 7 ...28. tanévb fi .

Ma g ya rázat: 1.) A jeles , jó, e légséges és elégte len az ált a
lános osztál yzatot jelen ti. 2.) Az " ism étel" szó azt jelenti, hogy
kettőnél több tá rg yból ny ert elégte len t, teh át osz tályismét l ésre

utasitottuk .

Előkészítő osztál!!.

Bálint Gergely jó, Bencsik Vendel jó, Dávid Imr e elégsé
ges, D á vid Vin ce elégséges , Dinya J án os e légs~ges , Gá bor Imre
jó, Gyuri cza La jos elég ség es , G yuricza Vinc e elég-ség-es, Hege
dűs And rás elég ség-es , Hegedűs Gergely jó, Kardos E leK jele s,
Katona Vi nce jeles , Kov ács Imr e elégséges, Köles Is tván jó, Pa
ró czai Sándor e légséges, Pelyva Miklós jó, Sala mo n Sá nd o r
elégséges, S oc zó V ince elég ség es , S za bó Vin ce jó, S zed iá k P é
ter jó , S ZllJo la P ét er jeles, Ti már E lek jó , T ó th Lajos jel es,
Varga S á nd or elégsé ges , Vaszk ó József be teg vol t.

I. osztály .

Czikkely Lajos elég te len, Dinya Géza jó , F ülöp J án os elég
séges, G ábo r Káro ly kim arad t, G ellai Imre elégsé ges , Gyur icza
Miklós elégséges, H a nyecz Béla elégtele n, Hegedűs János jeles,
Hegedűs Lajos elégséges, Hornok Györg y elég séges, Horno k
S ándor elégség e'3 , Hu nya J éÍnos kima ra d t, J akus Is tván elégsé
ges, Kiszely La jos elégség es, Ku lik P é ter felsza badu lt, Kur illa
Imre jó, Kurilla János el égs éges , Kur illa Lajos elégséges, Ku rilla
Vilmos kima rad t, Mastala Gergely ismé te l, P aróczai Lajos elég
séges, Pribelszki János jó , Sz a bó Tibor jeles, Szmola S ándo r
elégséges, Szoszny ák Vilmo s jó, Szurovecz Laj os jó, Talán Ist 
vá n elégséges , D. Ti már Is tván ism étel , T imár Káro ly elégséges,
Torma László elégséges , Tóth Máté elégséges , Trubó Imre fel 
szab ad ult, Uhrin Vendel felsza bad ult, Varga Imre elégséges ,
V arju Imre jó, Varju Mátyás elégség es .
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II. osztály. ·

Csuvár József felszabadult, Csu vár Miklós jó, Czrnarkó

Elek felszabadult, Dinya Imre elégséges, Dinya István elégtelen,
Dávid János felszabadult, Fülöp László elégséges , Galambos
Mihály elégséges, Galambos Miklós elégséges, Galambos Ven
del felszabadult, Gellai Imre felszab adult, Gellai Rezső felszaba
dult, Grósz József felszabadult, Gubucz Mátyás jó, Gyuricza
István csizmadia elégséges, Gyur icza István szabó elégséges,
Hanyecz Elek jó, Hanyecz Lajos felszabadult, Hegedüs Pál elég
séges, Kisze ly István elégséges, Kurilla János beteg volt, Knap
István elégsége s, Pohorelecz Lajos elég telen, Sóczó Lajos jó,
Szabó István felszabadult, Szilágyi Viktor jó, Sztancsi k Gyula
felszabadult, Szurovecz Lajos felszabadult, S zu rovecz Mátyás
felsza badult, Timár Elek jeles, T imár Imr e elégséges, Tim ár
Jó zsef felszabadu lt, Tóth Imre jó, Uhrin Dán ie! felszabadult,
Varjú Imre jó, Viczián Máté elégtelen .

Ill. os ztalp.

Ba logh Vince jó, Dávid Lajos felszabadul t, Harnos Lajos
felszabadult, Ho m ok József felszabadult, Kővágó Mihály elégsé
ge s, Kurilla Is tván felszabadul t, Lacsny Ján os elégséges, Lá tkóc zky
Mát é felszabad ult, P ápai Béla jeles, Szabó Is tván felszabad ult,
Takács La jos be teg vo lt, Th in István e légséges, T imár Ambrus
jeles, T imár Imr e cip ész jó, T imár Imr e kö tél ve rő felsza badult ,
T imár János felszaba d ult, Vic zián Imr e felszabad ul t.
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llz 1927-28. tanévi növendékek statisztikai ada tai.
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B,íclogo s - - - - -
Bo rbé ly - - - - - - -I
Cipész - - - - - - 
Cs izmad ia - - - - - --
Géplakatos - - . ~ - - - I
Hentes - - - _ . - 
Hen tes és m észrir os - - - =
Kerékgyártó - _ . - -- - - I
Kovács - - - - - - - - I
Kőmives - - - - - _ -_ - I
Köt e les - - - -
Moln ár - - - - I
p~ - - - - -- -= -= -= 1'S zabó - - -- -
Sz ijgyártó - -
Szobafestő _ . - _- _- _-o -_ I
Szű cs - - . -

Hóm . kath . va llásu
G Ör. kat h. va ll ásu
Izr. va llásu - -
---_.:....--_-------~'-._---,,_..:.-_---..,-_:-

1904- bcn
19115· ben
1901i-ban
1907-ben
1908·ban
1909-b en
1910-1>en
1911· ben
19 12· ben
1913· b8n
1914-ben
19 15·bcn------..;;...-------....,;-.-......,,...----------1

Igazoltan mulasztot t félnapok száma
19a zolat lanul mul asztot t félnapok sz.
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