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A tanév története. 

A román betörés intézetünket közvetlenül tanévünk 
megnyitása előtt érte. Szeptember hó 1-ére behívott növen-
dékeink iskola nélkül szétszórtan maradtak. 

Főhatóságunk Erdélynek e vészteljes napjaiban növen-
dékeinket a széthullástól megmentendő, rendkívül nagy ál-
dozatkészséggel módját ejtette annak, hogy hontalanná lett 
székely ífjaínkat  egy otthonba összegyűjtve 24-ík tan-
évünket sok nehézség legyőzése után Budapesten megnyit-
hassuk. 

Internátusunk a budapesti „József  fíuárvaház"  torna-
csarnokában VII. Üllöi-ut 76. nyert elhelyezést. Köiparos 
növendékeink Seenger Béla cs. és kír. udvari kőfaragómes-
ter telepén nyertek mühelyí munkahelyiséget, szerszámot 
és felszerelést,  míg agyagíparí  szakosztályunk az áll. felső 
épitöipariskola épületében levő központi agyagíparí  tanmű-
hely felszerelt  helyiségeiben nyert mühelyí oktatást; ugyan-
itt nyerték összes növendékeink rajzi és elméleti oktatásu-
kat is. 

A háborús évek alatt nagyon leapadt számú, több-
nyire menekült tanulóink közül hírlapi felhívások  közre-
bocsátása és a közigazgatási hatóságok szives támogatása 
mellett sikerült 34-et egybegyüjtenünk. 

Székelyföldi  intézetünk növendékei e megpróbáltatás-
sal teljes tanév alatt főhatóságunk  nagylelkű áldozatkész-
ségéből valamennyien teljesen ingyenes ellátásban, szüksé-



ges ruházatban, mindennemű szükségletük fedezésében  és 
tanszerben részeszültek, amiért növendékeink nevében ís 
ezúton mondunk kereskedelemügyi miniszter ur Onagy-
méltóságának és Főigazgatóságunknak  el nem muló há-
lával telt köszönetet. 

Hálás köszönetünket fejezzük  ki továbbá menekült 
növendékeink szeretetteljes felkarolása  és támogatásaért a 
budapesti „József  fiu  árvaház" felügyelöbizottsága  és igaz-
gatóságának, Seenger Béla cs. és kir. udv. kőfaragómester-
nek és a m. kir. felső  épitőíparískolaVjgazgatóságának. 

Tanévünk 1916.  november hó 6-án nyílt meg és Í9I7. 
május í5-én zárult a körülményekhez képest jó eredménnyel. 

E tanévben Í2 negyed éves növendékünk fejezte  be 
tanulmányait, kik mindannyian elhelyezést nyertek. 

Növendékeink egészségi állapota kielégítő volt, súlyo-
sabb természetű betegség nem fordult  elő. 

Iskolaépületünk a románok garázdálkodása alatt arány-
lag nem sokat szenvedett, inkább az intézet belső berende-
zése és felszerelésében  esett kár. 

Fájdalommal értesültünk, hogy az intézet budapesti 
működéséről tudomást nem nyert 5 tanulónk egyikét, An-
tal István igen jó reményekkel kecsegtető kiváló magavi-
seletű növendékünket az oláh horda Csík-Madarasról ma-
gával hurczolta. 

Az intézet tantestülete és személyzete ez évben: 
Gáli József  igazgató, hadi szolgálatot teljesít. 
Píllích Lajos rendes tanár, agyagíparí  mühelyfőnök, 

megbízva az igazgatói teendők ellátásával és az ínternátusí 
felügyelettel. 

Thíer Manó budapesti vasúti főmérnök,  óraadó. 
Kovács János budapesti középiskolai tanár, óraadó. 
Csánkí József  igazgató, rendes tanár kőípari mühely-

főnök. 
Maráth József  rendes tanár. 
Veber Ernő rendes tanár. 
Janecek József  kőípari művezető. 
Kóborí Ferencz agyagíparí  művezető. 



Halbích Jakab agyagiparí  művezető hadi szolgálatot 
teljesít. 

Huber Antal köiparí művezető hadi szolgálatot teljesít. 
Jakab Albert szolga hadi szolg. teljesít. 
Varga Ferencz szolga hadi szolg. teljesít. 
Pál Mózes szolga hadi szolg. teljesít. 
Joó Gergely kőcsíszoló hadifogoly. 
Orbán Lajos kőcsíszoló hadifogoly. 

II. 

A tanulók névjegyzéke 
és taneredménye. 

I.  osztály. 
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elméleti 

osztályzata 

gyakorlati 
Jegyzet 

Ágoston Lajos k.i. )Ó jeles 
2 Höfer  Imre tt jeles jeles 
3 Lovas Dezső tt jó jó 
4 Máté Gyula a.í. elégséges jó 
5 Padányi Andor tt elégtelen elégséges 
6 Sárosí Gyula tt elégséges jó 
7 Abdurrahím Ali k.i. — nem 
8 Mahmoud Selah. tt — Í vízsgáz-
9 Mehmed Ali rt — J tak 



II.  osztály. 
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Bogdán Ferencz 
Fülöp József 
Papp Zsigmond 
Szebeni János 
Szilvássi László 
Sztankó Gyula 
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IIL  osztály. 
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Ács Dezső 
Francz Henrik 
Fodor Gyula 
Gál István 
Kiss Lőrincz 
Köllő Sándor 
Sáska Imre 
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IV.  osztály. 
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Bálint Sándor 
Borbély Dénes 
Fodor István 
Kóbori Ernő 
Nagy Miklós 
Papp Sándor 
Richtscheid József 
Sinkó András 
Szabó Mózes 
Szép Ödön 
Szilágyi Sándor 
Varga András 

k.i. 
a.i. 
k.i. 
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III. 

A tanulókra vonatkozó 
statisztikai adatok. 

Az I. évfolyamra  felvett  tanulók között volt: 

12 éves 
13 „ 

14 „ 
15 „ 
15 „ 

Idősebb 
Összesen 

Előképzettségre nézve: 

V. elemi oszt. végzett és felvételi 
vizsgát tett . . . 2 

VI. elemi osztályt végzett . 2 
II. középisk. oszt. végzett . 3 

IV. „ „ . 2 
Összesen . 9 

A felvett  összes tanulók között volt nemzetiségre nézve: 

Magyar . . . . 2 8 
Német . . . . 3 
Más nemzeticégű . . 3 

Összesen . 34 



Illetőségre nézve: 

Helybeli . 
Megyebeli . 
Mis megyebeli 
Külföldi 

3 
5 

23 
3 

Összesen . 34 

Vallásra nézve az összes tanulók között volt! 

Róm. kath. 
Retorraátus 
Unitárius . 
Mohamedán 

16 
12 
3 
3 

34 

A szülők polgári állását a következő kimutatás tün-
teti fel: 

Őstermelő 
Iparos 
Tisztviselő 
Más foglalkozású 

Összesen 

11 
JJ 
6 
6 

34 

Az év végén elért eredményről a következő kimuta-
tás ad számot: 

Elméletből: 

Jeles . . . . . 4 
Jó 18 
Elégséges . . . . 7 
Elégtelen . . . . 1 

Összesen 30 

Mühelyből: 

Jeles . . . . . 9 
Jó 17 
Elégséges . . . . 4 
Elégtelen . . . . — 

összesen . 39 



IV. 

Az intézet fenntartási 
költségei az 1916-17. tanévben. 

Kiadások: 

Személyi járandóságok 47888 K 
Óradíjak és tiszteletdíjak . 3595 „ 
Dologi kiadások 205Í4 „ 

Összesen . . 71997 K. 

'Bevételek: 

Kamarai hozzájárulásafenntartásíköltségekhez  500 K. 
A növendékek ellátásához . . . . . . . 2400 ,, 

Összesen . . 2900 





Tájékoztató az 1917-18. 
iskolai évre. 

A székelyudvarhelyí  m. kír. állami kő- és agyagíparí 
szakiskola tanulóit elméletileg és gyakorlatilag  képzett kő-
faragó-  vagy agyagíparos segédekké neveli s ehhez képest 
nyújtja mindazon elméleti és gyakorlati ismereteket, ame-
lyekre az ezen iparágak terén működő művelt és szakkép-
zett iparosoknak szükségük van. 

A tanfolyam  tartama 4 év. 
A szakiskola minden végzett növendéke végbizonyít-

ványt kap, amelynek alapján két évi segédí működés után, 
tanult mesterségének önálló gyakorlására van jogosítva. 

A szakiskola tanulói kétfélék:  a) .rendesek és b) rend-
kívüliek. 

Rendes tanuló az lehet, aki valamely közép vagy 
polgári iskola 2 osztályát, vagy az elemi népiskola 6 osz-
tályát, vagy pedig az iparostanoncziskola III. osztályát jó 
sikerrel végezte. A megkívánt iskolai végzett séghíányában, 
kivételesen felvételi  vizsga alapján is történhet felvétel. 
Szükséges azonkívül, hogy a felveendő  ífju  12. életévét 
betöltötte legyen és ehhez képest fejlett,  egészséges és erős 
testalkattal bírjon. 

Az I. évfolyamra  való felvétel  előjegyzés alapján törté-
nik, melynek során a hadi özvegyek gyermekei előnyben 
részesülnek. 
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A felvétel  iránti bélyegmentes kérelmek az igazgató-
sághoz czímezve augusztus 20-áig nyújtandók be. A kér-
vényhez mellékelni kell az ifjú 

í . születési bizonyítványát; 
2. atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilat-

kozatot ; 
3. iskolai bizonyítványát; 
4. ép és egészséges testalkatról kiállított orvosi bizo-

nyítványt ; 
5. ujraoltásí bizonyítványát.  A 

A jelentkezett tanulók az intézeti orvos által is meg-
vizsgáltatnak és ennek eredményétől függ  a végleges felvétel. 

Rendkívülí növendék lehet minden iparos, vagy ipa-
rossegéd, aki iparában alaposabban ki akarja magát gya-
korlatilag vagy elméletileg képezni. 

Az intézet rendes tanulói sem beíratási, sem tandíjat 
nem fizetnek.  Műhelyi biztosíték czimen azonban minden 
tanuló 6 koronát tartozik a beiratáskor letenni, amely ösz-
szeget, hogyha kárt nem okoz, tanulmányai után vissza-
kapja. Ezenkívül minden tanuló a kereskedelemügyi minisz-
ter Ur által legújabban létesített „Ipariskolai általános se-
gélyalap" javára 10 koronával járul, mely összeg részletek-
ben is fizethető. 

Az intézettel kapcsolatban internátus és konviktus áll 
fenn,  amelyben az egyhavi teljes ellátás díja a rendkívüli 
hadi év alatt 42 K volt, ezen összeg azonban a jövő tan-
évben ugyancsak a rendkívüli állapotok miatt ingadozás-
nak van kitéve s igy előre pontosan meg nem állapitható. 
Szegénysorsú, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók 
részére több teljesen ingyenes és félingyenes  ellátás kedvez-
ményével járó hely áll rendelkezésre. Az erre pályázó ta-
nulók a fennemlített  okiratokon kívül még szegénységi bi-
zonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A fizető 
tanulók az ellátási díjat félévenként,  vagy havonként előre 
fizetik  le. 

Minden, az internátusba felvett  tanuló köteles magát 
ellátni: 1 párnával, 3 párnahuzat és 3 ágylepedővel, azon-



kívül a szükséges fehérnemüekkel:  ingek, lábravalók, ha-
risnyák vagy kapezák, zsebkendők és törülközőkkel; vala-
mint szappan, fésű,  czípőfénymáz,  ruha- és ezipőkefével.  Le-
gyen azonkivül í ünneplő és í hétköznapi ruhája. Az ínter-
nátusban a tanulóknak ágy, szalmazsák és takarópokrócz, 
áll rendelkezésükre. 

Ezenkívül minden tanuló tartozik beszerezni: erős vá-
szonból készült munkaköpenyt és sapkát, rajzpapírt, író-
szert, mérővesszőt és füzeteket. 

A bennlakó tanulók fehérneműinek  mosását vállalkozó 
végzi. A mosásdíj egész vagy félévi  előleges részletekben a 
beiratkozásnál és február  I-én fizetendő  le. 

Felkérjük a szülőket, hogy pénzküldeményeket csak 
az igazgatóság által láttamozott kérőlevelekre küldjenek. 

A felvételt  kereső ifjak  szülei kellő időben értesíttet-
nek kérelmeik mikénti elintézéséről. 

A beíratások idejéről az érdekeltek külön értesítést 
nyernek. 

Az  igazgatóság. 


