Kis Lajos tanulmányára: „A beutazó
dolkodás tükrében'' még visszatérünk.
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H Í R E K
A Tanárképző Főiskola- új tanára, rir. Moór Elemér egyetemi magántanár, főiskolai r. tanár nyugdíjbavonulnsával megüresedett német nyelvi
tanszékre
a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter főiskolai r. tanárrá: dr.
Petróczy Istvánt, pécsi állami gyakorló gimnázium r. tanárt nevezte ki.
Magántanári próbaelőadás, Dr. Kratochfil.l (Baráti Dezső budapeBti állami gimnáziumi r. tanár, munkatársunk, egyetemi magántanári
próba,•lő•adását: Biedermeier és romantika a magyar • irodalomban eimen f évi október hó 16-án tartotta meg a Horthy Miklós Tudományegyetemen.
Szünidei továbbképző tanfolyamok az Állami Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskolában.

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter TJr a visszacsatolt területi állami polgári iskolai tanárok, illetőleg a nem magyar tanítási nyelvű polgári
iskolákban magyar nyelvet tanító polgári iskolai tanárok részére a folyó
•év nyarán az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán és annak gyakorló polgári iskolájában szünidei továbbképző tanfolyamokat rendc-Wt.
A tanfolyamokon a felvidóp". kárpátaljai, erdélyi, bácskai és muraközvidéki polgári iskolák tanárai vettek részt,.
Az első 4 hetes általános továbbképző tanfolyamon, mely július hó 3-tól
július 31-ig tartott 125 tanár, a, második 8 napos nyelvi tanfolyamon pedig
meiy július hó 23-tól július hó 31-ig tartott 30 tanár vett részt.
A 4 lretes továbbképző tanfolyam célja az volt, hogy a magyar hazába visszatért tanároknak a közel negyedszázados idegen impérium alatt
-szerzett műveltségét a magyar nemzeti tárgyak művelődési anyagával kiegészítse, őket a magyar szellemi élet gazdagságaival s az egyes szaktudományok főbb eredményeivel, valamint a korszerű didaktikai eljárásokkal
megismertesse. A 8 napos nyelvi tanfolyamon viszont arra törekedtek a.z
•előadók, hogy a kisebbségi iskolákban magyar nyelvet tanító tanárokkal a
magyar nyelvi oktatás különleges problémáit megbeszéljék.
Az előadások a Horthy Miklós tudományegyetem, a tanárképző főiskola és a. gyakorló i>olgári iskola intézetében, illetőleg helyiségeiben voltak.
A 4 hetes általános továbbképző tanfolyamon 21 főiskolai és 14 gyakorló iskolai előadó szerepelt.
A főiskolai előadásokat dr. .Schilling Gäbur egyetemi c. ny. rk. tanár,
a főiskola igazgatója, dr. Banner .János és dr. Kanyó Béla egyetemi ny. r.
tanárok. dr.Mileji Salamon János miniszteri osztálytanácsos, üt. Galla 8&n•7

dor miniszteri titkár, dk. Somogyi József, dr. Eperjessy Kálmán, dr. Sándor
István, dr. Csefkó Gyula, dr. Eperjessy György, dr. Kesselyák Adorján, dr,
Hazslinszky Bertalan, dr. Szőkefalvi Nagy Béla, dr. Budó Ágoston, dr. Szögi Endre,' vitéz Török Imre főiskolai tanárok, dr. Bálint Sándor, Fogassyr
Ödön és Légár Győző főiskolai szakelőadók tartották.
A gyakorló polgári iskolában pedig Kratofil Dezső igazgató, Kolb László min. számv. tanácsos, Szántó Lőrinc, Vicsay Lajos, Willingné Matiegka
Istvánka, dr. Udvarhelyi Károly, Megyeri János, Matzkó Gyula, HollónéHatos Kornélia és Eáber József.- szakvezető tanárok, továbbá Kelemen Ferenc makói, Koczkás Sándor és Kaza Lőrinc szegcdi polgári iskolai igazgatók voltak az előadók.
A gyakorló iskolai tanárok a metodikai előadásokon kívül a hallgatók előtt 29 gyakorlati tanítást is bemutattak.
Á 8 napos nyelvi tanfolyamon a német nyelvi csoport előadója Vajtai István, a szlovák csoport előadója dr. Rrammer Jenő szegedi állami;
gyakorló gmináziumi tanárok,'a ruszin csoport előadói pedig Kara Mihály
és Schaffer Miklós ungvári ruszin tannyelvű állami gimnáziumi tanárok
voltak. E tanfolyam összes hallgatói részére előadásokat tartott még SzántóLőrinc az állami gyakorló polgári iskola szakvezető tanára.
A hallgatók nagy elfoglaltságuk mellett kirándulások keretében megtekintették Szegecf szabad királyi város és környékének nevezetességeit, távolabbi' kirándulást tettek Pécsre, a mecsekaljai kultürváros megtekintésére.
A tanfolyamon résztvettek >a Horthy Kollégiumban kaptak ingyeneslakást és étkezést. A résztvevők útiköltségei is megtérítettek. A tanfolyam
összes költségeit (mintegy 36.000 P-t) a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Ur .fedezte.
A tanfolyam vezetője dr.- Schilling Gábor egyetemi c. ny. rk. tanár, a
főiskola igazgatója volt. az adminisztratív ügyeket pedig Kratofil Dezsőáz állami gyakroló polgári iskola igazgatója végezte. A tanfolyam ünnepélyes megnyitásán és bezárásán a minisztérium polgári iskolai ügyosztályának képviseletében dr. Damjanovich Lajos miniszteri osztályfőnök és őrSimon László miniszteri tanácsos, a szegedi tankeriilet nevében dr. BaloghÁnyos tankerületi királyi főigazgató jelent meg.
A tanfolyam végén a résztvevő tanárok a magyar irodalomtörténetből,
Magyarország történelméből és földrajzából, valamint a gyakorlati tanítás,
ból vizsgát tettek. A hallgatók % része dicséretes eredménnyel vizsgázóit,
A tanfolyamon résztvevő tanárok gazdag tapasztalatokkal és élményekkel távoztak az Alföld metropolisából, magukkal vivén az Alma Mater- testvéri szeretetét is.
(kd.)'

• • Kiadványunk jelen füzete 88 oldal..A Cselekvés Iskolájára- a f. évi élőfizetési díj az Angol—Magyar Bank B. T. szegedi fiók Szeged 26.228 számú,
csekkszámlájára küldendő be.
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