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tankerületi főigazgató által megkezdett
és kijelölt úton.
Dr. Téglás Jenő Béla.

dr. egy. ny. r. tanárt, bölcsészetkari dékánt választották meg. A tisztikar és a
választmány tagjai a következők lettek :

A Magyar Nevelők Egyesületé^
nek megalakulása.
1938. január 24-én tartotta alakuló
közgyűlését a Magyar Nevelők Egyesülete, mely nemcsak Szeged, hanem az
egész szegedi tankerületen túlmenően
a csonka haza nevelőit kívánja egy táborba gyűjteni. Az eddig szép eredményekkel dolgozó Szegedi Pedagógusok
Köre adta át helyét ennek az immár
országos keretek között működni kívánó
egyesületnek. Az egyetemes magyar nevelésügyet kívánja szolgálni ez az alakulat azzal a nevelői lélekkel, mely a
válóságnál jobb és igazabb belső világot hordoz magában. Ki akarja alakítani
az egységes magyar nevelői gondolkodást, ébren akarja tartani a magyar
nevelők összetartozandóságának erőtadó
tudatát, előadások, szakülések, vitadélutánok, továbbképzőtanfolyamok, vidéki
vándorgyűlések és mintatanítások által
állandóan foglalkozni kíván a nevelés
és oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az egyesület természetes és szükségszerű kötelességének fogja tudni,
hogy a nevelöknek a társadalomban elfoglalt különleges helyzetével és a mai
időkben nagyfontosságú problémáival is
foglalkozzék. Az alakuló ülésen a szegedi pedagógusok szine-javának élén ott
láttuk Szeged
város képviseletében
Pálfy György dr. kultúrtanácsnokot, a
budapesti tanárság, több vidéki iskola
képviselőjét. Firbás Oszkár dr. gimnáziumi igazgató, a szervezőbizottság elnöke nyitotta meg az alakuló közgyűlést.
Ismertette a szervezkedés munkáját, az
előkészítő tárgyalásokat, stb. Bevezető
és tájékoztató szavai után kimondották
az egyesület megalakulását és Benkö
István dr. tanügyi tanácsos, korelnök
vezetésével megejtették a tisztikar választását. Elnökké Várkonyi Hildebrand

Ügyvezető alelnökök: Firbás Oszkár dr. áll. .gimn. igazgató,
Kratofil
Dezső áll. gyak. polg. iskolai igazgató.
•
Titkár: Téglás Jenő Béla dr. gimn.
" tanár, Szántó Lőrinc gyak. polg. isk.
tanár, Forgách Géza felsőker. isk. tanár.
Jegyző: Gallé László gimn. tanár, Szabó Dezső áll. gimn. tanár, Beke
Margit polg. isk. tanár, Scholtz Mária
el. isk. tanító.
Pénztáros: Jármay
polg. isk. tanár.

Vilmos

gyak.

Ellenőr: vitéz Bakonyi Imre gimn.
c. igazgató, Várhelyi József elemi isk
igazgató.
Könyvtáros:
. gimn. tanár.
Szerkesztő:
egy. m. tanár..

Szeliánszky
Tettamanti

Kiadó: Szálkái
tanár.

Zoltán

Ferenc
Béla

dr.

dr. gimn.

Számvizsgáló bizottság elnöke: vitéz
Máriafőtdy Márton dr. gimn. igazgató,
tagjai: Eckerdt Elek keresk isk. tanár
és Ernyei Jenő dr. gimn. tanár.
Szakosztályvezetők:
Középiskolai szakosztály: alelnök:
Kari János dr. kegyesrendi gimn. igazgató, titkár: Márton Imre gimn. tanár.
Szakiskolai szakosztály: alelnök ;
Becker Vendel dr. c. főigazgató, tanítóképző int. igazgató, titkár: Aldobolyi
Nagy Miklós dr. keresk." isk. tanár.
Polgári iskolai szakosztály: alelnök;
Báthy Zoltán polg. isk. igazgató, titkár:
Vicsay Lajos polg. isk. tanár.
Népoktatási szakosztály : alelnök:
Zányi József ig. tanító, titkár : Almási
Ferenc ig. tanító.
A választmány tagjai:
Középiskolai helybeli tagok : Buday
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Géza tanügyi -főtanácsos, Somogyi- József ár. egy! c. ny. rk. tanár, főiskolai
tanár, Kiss István piarista,'a r-.lt Boldog Margit leánygimn. igazgatója, Lőrincz Jenő'dr. leánygimn!. igazgató, Révay
József dr.. k'egyesrendi tanár, Czógler
Kálmán c. igazgató, Márton György dr.
gimn. tanár; Tunyogi Csapó János magán gimn. igazgató, Mayer Mária gimn.
-intern, igazgatónő.
" Középiskolai vidéki tagok: fáray
Imre tanügyi főtanácsos Szentes, Banner
Benedek dr. leánygimn." igazgató Békéscsaba, Németi József tanügyi főtanácsos,
.gimn. igazgató Gyula, Czinkotszky Jenő
dr. gimn. tanár Békéscsaba,
Karádi
György ref. gimn. tanár- Hódmezővásárhely, Tarnai László dr. gimn. igazgató
Makó.
.
.
... .Szakoktatási helybeli tagok: Kiss
István tanítóképző int. igazgató, Nyári
György keresk. isk. c. főigazgató, Jung
Péter felsöiparisk. igazgató,
Somogyi
István fiúkeresk. iskolai igazgató, Straub
Ferenc tanítóképző intézet c. igazgató,
Kovács József .dr. c. igazgató, felső keresk. isk. tanár,- Török Sándor siketnéma intézeti igazgató, Antal Dénes
iparostanonciskolai igazgató, dr. Belle
Ferenc városi zeneiskolai igazgató.
Szakoktatási vidéki tagok: Bálás
Béla felsőmezőgazdasági isk. igazgató
Orosháza, Pankrácz József keresk. isk.
igazgató Békéscsaba, Diószeghy András
dr. keresk. isk. igazgató Makó, Tass
Ferenc felsőmezőgazdasági iskolai igazgató-Békéscsaba, Kiss Sándor tanítóképző intézeti igazgató Szarvas.
Polgári iskolai helybeli
tagok:
Kolthay Alajos tanügyi főtanácsos, dr.
Csefkó Gyula egy. ,m. tanár, dr. Baranyai Erzsébet egy. intern, igazgatónő,
Koczkás Sándor polg. isk. igazgató,
Igerth Antal ¡polg. isk. igazgató; Muth
Béla polg. isk. tanár, Matzkó
Gyula
gyak. polg. isk.. tanár, Bedeköv.its Lajos

gyak. polg. isk. c.* igazgató.
Polgári iskolai vidéki tagok: Kaza
Lőrinc polg. isk. igazgató Csongrád,
Tarpai Ottó községi polg. isk. igazgató
Gyula, Ravasz Dezső dr. ref. polg. isk.
igazgató Makó, Mokos Józsefné közs.
polg. isk. igazgató Békéscsaba, Kelemen
•Ferenc közs. polg. leányisk. igazgató
Makó, Domokos Sándor polg. leányisk.
igazgató Hódmezővásárhely, Magdó István-polg. isk. igazgató, Mezőberény.
Elemi iskolai helybeli tagok: Micsák Márton tanügyi tanácsos," Kiss
Károly tanügyi tanácsos, Botond (Burghardt) Lajos igazgató-tanító,
Szászné
Kain Vilma igazgató-tanító, Szabó János
igazgató-tanító, Ligeti Jakab igazgatótanító, Nagy János igazgató-tanító, vitéz
Magyar János igazgató-tanító, Székely
Alfréd tanító.
Elemi iskolai vidéki tagok: Vécsy
• Elemér igazgató-tanító Hódmezővásárhely,. Schmidt Miklós
igazgató-tanító
Szegvár, Kovács Ernő ref. elnök-igazgató Hódmezővásárhely, Boér
Antal
igazgató-tanító Csongrád, Tokaji József
-igazgató-tanító
Nagyszéksós,
Szabó
Gyula igazgató-tanító. Kiskúndorozsma,
vitéz. Potyondi
Imre igazgató-tanító
Szeged-Felsőközpont.
A tisztikar és a szakosztályok megalakulása, az alapszabályok letárgyalása
után az alakuló közgyűlés az új élnök
köszönő szavaival ért véget.
Dr. Téglás Jenő

Béla.

Megalakult a Pécsi P e d a g ó g u sok Köre. Február 12-én népes és
lelkes közgyűlésen mondta ki a megalakulását a Pécsi Pedagógusok Köre.
A kör célja Pécs összes hivatásos nevelőinek erőit egybefogni, hogy a közös hivatásból fakadó együttérzéssel
muukálhassák a nevelői sors minden
problémáját.
Reménytkeltő és lelkesítő a meg-

