
"
..1934-ben Weber Mihaly polf!;ari is-

ku!oi tanar. okleveles koz~azda. ma-
I!dn polgari iskolat nyitott. A polgari
iskola a rovaros kozelsege es a lakos-
sal! tartozkodasa miatt rlem tudott
ILldzan kirejlodni. 1946-ban az e',!yhaz-
ki}ZS('~ atvettt.: 0 ma~arl poll!;aril" -irja
J idlJ,,;Cr .J(Jzst.:1 HIJdoorsi kr()nika cimu
kon)'\'eben. A leveltarban most ennek
oukumentumait sikerult rellelni.

A budaorsi nyilvanos magan polgari
lskola a m. kir. vallas- es kozoktatas-
u~vi Miniszter Ur 47233 (1935). V. 2.
sz rendelete alapjan 1934. szept.em-
IJt:r II-en kezdte meg oktat6i munka-
Jot a kozsegben. Az iskola berelt epu-
It't.ben. a Budapesti ut 72. szam alat.t.
lTIukbdbtt. Az elso evben csupan egy
osztallyal. majd e\renkenti inditassal
l'okozatosan elerte a negy osztalyt..

,:o.z 1934/35-os lanevben ide iratko-
Zo! t I magyar es 26 nemet. anyanyelvu
t iJl1ul(J. A szulok kozij) 7 kisbirtokos. 5
klslparos. 4 kereskedo. 4 altiszt. 5
rJlunkas. 2 egyeb foglalkozasu szere-
pel a korabeli iratokban. Helybeli volt
22 ro. torokbalinti 4 ro. Biaroljart be 1
fa. A tandij ha\ri tiz pengo volt. melyet
26 tanulo fizetet.t. 1 fo mentessel.(ben
rt'szesult-

Az iskolat alakulasakor ket cel veze-
relte az 1936-37-es Ertesito ~loszava-
ban leirtak szerint. ..Kozvetlen celja.
hogy Budaors es Torokbalint kozseg
lakossaganak fiait kozepfoku ismere-
tekkel lassa el. biztos es maradando
tudassal vertezze rei. hogy az eletben
konnyebben boldoguljanak. Kozvetett
celja. hogy a kozseg lakossaganak
mu\reltsegi szintjet emelje es fokozza."

Az elso e\folyam egyetlen osztalyat
harom tanar oktatta. Weber Mihaly
l~az~ato. oklo polg. isk. tanar a magyar
nyel\' es tortenettudomanyi szakcso-
port tantar',[;yait tanitotta. Boroczky
Gyula 6raado okleveles kozepiskolai
tanar volt. a mennyisegtan es a tenne-
szettan tantargyait oktatta. Kreisz Mi-
haly r. k. hitoktato. budaorsi segedlel-
k~sz tanitotta az idejar6kat hittanra.
f\z iskola fennallasa alatt tobb pedago-

gusjott. s ulZyanl~sak tobben tavo~tak.
Volt. aki a~ cppcn akkoriban lels~ab(j-
dult Erdelyben. Kolozsva.rott kapotl.
munkat. A teljesseg igenye nelklill~su-
pan par nevet emlitek ko~uluk: Fodor
Janos. Mis~lai Istvan. T6th Alajos.
13e~s() Katalil1. 13o,l!I1er J6zsef. l~ros
Katalin. Rusvai Er~sebet. LuelT Er~se-
bet. Meszaros Gabriella. Somo1!Yvari
Mihalyne. Az iskola tanulmanyi fel-
ugyeloje dr l..eidenfrosl GYliia e.L!..vete-
mi tanar voll.de ellel1ori~tt~ a tanilas
menetet vite~Javor Albert tanulmanyi
relli/Z'{elo ur is.

A tanul6k lets7.ama a~ e\'t~k lolya-
man az elso os~talyba beiratko~ott hu-
szonhet lorol a l1egy osztaly kialakula-
saval szazotven lore emelkedett.

Az iskolaban a kovetkezo tantargya-
kat osztalyoztak: magaviselet. hittan.
magyar nyelv. nemel nyelv. tortene-
lem-. roldr<ljz. szamlan-mertan. no-
veny- es allattal1. asvanytal1 es vegy-
tan. ri~ika. elet- es egeszsegtani isme-
retek. kozgazdasagi es ipari ismere-
tek. enek. rajz. testgyakorlas. kezi-
munka. valamint az irasbeli dolgoza-
tok kulalakja.

Az oktat6munkat e1!Yre l1ovekvo
S~cimll filmvl~t itesek is segitet lek. r:v-
rol evre gyarapod6 szertarakkal. irjll-
sagi es tanari kol1yvtarakkal talalko-
zunk a kimulatasokban. A tanmenet-
hen rontos helyet kapott az erkolcsi. a
hazafias. a testi. valamtnt a munkara
val6 neveles. Evenkent tobb alkalom-
mal egesz napos kirandulason vettek
reszt a tanul6k. (Visegradra. Buda-
pestre stb. mentek.)

Csupan mutat6ba emlitjuk az iskola
1936/37 -es evi ..Iskolai unnepelyeket
es megemlekezeseket": okt6ber 6-an
az aradi vertanukra emlekeztek. Mar-
cius IS-en hazafias i:lnncpseget ren-
deztek. Junius 6-an tornaunnepely
volt. Junius IS-en evzar6 unnepseget
rendeztek.

A kisebb unnepsegek a kovetkez6k
voltak: szeptember 3D-an megemle-
keztek a sz616rogyasztas nagy nemzet-
,l!azdasa.gi es eges~segi:lgyi fol1tossaga-

rc)I, Okt6ber 17 en a 1I1111uI!ur ll"S/"
tartoza:;r()) emlekeztek me,l;( OhtulJt'!
31-en a takarekossag fontossagaroI
volt sz6. (Ekkor 20 takarekperseI:-'t l',;
10 takareklapot osztottak ki a !(\'ere-
kek kazatt,) December 6-an a kor-
manyz6 ur ne\'11apjat iinnept'Ilt'k
szcnlillisen. Dec'elnber IO-t'n .1
limanovai h6sak na,g,v csata\arcJ! t'" ,!
huszclrok h6sicsse.ger61 t'lllleh,'zt,'k
me,l.(. Mcljus els6 heteben nelll mar,lJ
hatotl el az anycik napi linnepst'~
Majus 9-en pedig reszt vettek a Buda-
ars kazseg altaI rendezett Orszagzasz-
16 linnepelyen, Majus 30-an jelen vol-
lak a vilaghaboru h6seinek emleki'rt' it
kozs&g allc11 rendez('lt unnept'lvt'll
Jllnius 4-en a gyaszos emlek(i trian,).
ni bekerc emlekeztek. Az iskolal rl"1
dezvenyekel gazda~ musor jellemeztt.

NafIY sulyt fektettek a tanarok .1
diclkok ankepzesere is, Az 1937 / :!~
lanevben nyill meg az iskolaban a 1\'.
oszlaly, es ekkor alakult meg a .,Sze-
chenyi Istvan gr6r' ankepzokar, a III.
es IV oszlcilyos lanul6kkal. ,A.z alap-
szabalynak megfeleloen a kart az alalJ-
bi lisztikar vezelte: ifjllsagi elnoh 1<.1
I~uckmich Janos IV, o. t II:ill,;a;t1 .ti,'i
nok: Stammler Ferenc IV, o. l Tilkar
Hartmayer ,J6zsef IV. q t. Je.!!;.vz6k
f-'eldhoffer Up6t es SikJ6si Istvan IV (J
t, Kanyvtaros: Hernadi Karoly 1\', o. t
helyettesek: Deigner Antal es Winkler
Janos III, 0, t, Lapkezel6k: ZsemJe
Andras es Weber Peter III. o. t. ,~
ankepz6kar hetenkent e~v6ras '!.-\'ti-
lest tartott,

Jelent6s szerepeljatszottak az Iskl"
la eleteben a kulanbaz6 sportver:;e-
nyek is. Sulyl6kesben Pfund ,Jakab
jeleskedell, mege.lozve Kruck Janost
es Hernadi Karolyt. Futa,c;ban Kruk
Malyas (~S Pfund Jakab ~\'6zott

Sok erdeke,c; adal szer(~pt'l Int'~ ,\
"Budaarsi nyilvanosjo~u magan polL!;i
ri mliskola" fennmaradl t'rtesit(jiIJl'r1

Akil a b6vebb adalok is erdekelnt:k
megtalalhatja azokat a varosi k6n\'\'
tar helyt6rteneli f!;:iujlemen.\!t.'ben

Filipszky Istvan


