
Internátus.
A lefolyt iskolai év kezdetével főgimnáziumunk egy uj áldásos 

intézménnyel gyarapodott, az internátussal. Növendékeink egyrészé- 
nek tanulmányi és erkölcsi előmenetelükben akartunk ezzel segíteni és 
megkönnyíteni a taníttató szülők anyagi és egyéb gondjait.

Az uj díszes főgimn. épületének felállításával felmerült az a kér
dés, mi történjék a légi gimnáziumi épülettel? A fentartóság az ifjú
ság iránt érzett meleg szeretettől indíttatva, elhatározta 1908. julius 
7-én tartott esperességi gyűlésen, hogy a gimnázium régi épülete 
internátus legyen. Főgimnáziumunk növendékei 5á részben vidékiek, a 
lakásviszonyok Bonyhádon nem mindenben megfelelők, annyi vidéki 
gyermeknek megfelelő szállást olyant, mely minden tekintetben kifo
gástalan legyen, találni nem igen lehet. Ezért tartotta a fentartóság 
szükségesnek az internátus felállítását.

Az internátus 1908. szeptember 1-ével megnyílt.
Az internátus szervezete a következő:
Az internátusbán a növendékek két tanár felügyelete alatt állanak.
Az internátusba valláskülönbség nélkül mindenki felvehető, első 

sorban azonban a fentartóság tagjainak gyermekei, másodsorban a 
protestáns vallásu tanulók és azután a más vallásuak.

A teljes ellátásért minden növendék 350 koronát tizet negyedévi 
részletekben előre a vezető tanár kezeihez. Havi részletekben való 
fizetést csakis a felügyelő-bizottság engedélyezhet. Bútor használat és 
orvosi díj címén 20 koronát tizet minden növendék a felvételről szóló 
értesítés kézbe vétele után, esetleg belépéskor. Ha a dijak postán 
küldetnek, minden alkalommal a postai kézbesítés dija is melléklendő- 
Minden internátusi dij mindig a vezető tanárnak fizetendő.

XVI.
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Az internátusi növendék magával hoz:
a) ágyneműt, párnát, paplant két áthuzattal és két lepedővel, 

ágy beteritésére egy szürke pokrócot, melyet nyáron takaróul is hasz
nálhat. Egy 180 cm. hosszú, 80 cm. széles 3 részre osztott matrácot.

b) 6 drb. puha elejü inget,
c) 2 pár cipőt,
d) ti drb. lábravalót,
e) 3 darab hálóinget,
f) 12 darab zsebkendőt,
g) G pár harisnyát,
h) 6 darab törülköző kendőt,
i) 12 darab gallért,
j) 2 öltözet felső ruhát, téli kabátot, a cipő és ruha tisztításhoz 

szükséges eszközöket,
k) fogkefét,
l) szappan-, fogkefe-, fogportartót.
A növendék minden ruhadarabja felvételi számával látandó el.
A magával hozott ruhaneműkről minden növendék 2 példányban 

a szülők által is aláirt leltárt készít s emellett adja át a vezető tanár
nak. A vezető tanár által aláirt egyik leltárpéldányt a növendékek 
visszakapják.

Az internátusból való kilépés az iskolai év végén történik, az 
önként előbb kilépő növendék tartozik azon félévi összeget megfizetni, 
melyben kilépése történt. A kilépést egy hónappal előb tartozik je
lenteni ; halálozás vagy betegség esetén, mikor a tanuló nem folytat
hatja tanulmányait, a megkezdett hónap fizetendő.

Az intézetből súlyos fegyelmi vétség miatt kizárt tanuló a 
negyedévi előre fizetett részletet elveszti.

Az internátusi növendékek a konviktusban kapnak reggelit, ebédet, 
vacsorát és ugyanott 10 órakor egy zsemlyét s uzsonnára 2Va deci
liter tejet.

A növendékek felső ruháikat maguk tisztítják, cipőiket azonban
nem.

Kisebb betegség esetén a növendékek az intézeti beteg szobák
ban ápoltatnak, nagyobb betegségek esetén a szülők tartoznak viselni
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a költségeket. A gyógytári számla azonban minden esetben a szülő
ket terheli.

Az internátus beléletéről külön fegyelmi szabályok intézkednek.
Az év elején 57 növendékünk volt. A létszám az év végén volt 

54 és pedig I. o. 16, II. o. 9, III. o. 11. IV. o. 8, V. o. 6, VI. o. 
3, VII. 1, volt növendékeink száma.

Már eddig is két növendékünknek nagyobb kedvezményt adtunk 
és pedig Halmai Károly IV. o. és Somogyi István VI. oszt. tanulók
nak 150—150 korona tartásdijat engedtünk el.

A jövőben is fokozott gondunkat képezi, hogy szegényebb liuk- 
nak kedvezményeket adhassunk.

A megállapított napi foglalkozást pontosan betartottuk. Növen
dékeink fölkelés után és lefekvés előtt közös imádságot végeztek. 
Erkölcsi magaviseletükre, társaikkal való érintkezéseikre nagy gondot 
fordítottunk. Szeretettel, de erélyesen figyelmeztettük őket hibáikra, 
megmutattuk a jóra vezető utat. A szigorú, de szeretetből és jóakarat
ból származó figyelmeztetéseket növendékeink megértették és öröm
mel jelenthetem, semmi olyan nem történt, mi súlyosabb beszámítás 
alá esett volna.

Növendékeink egészségi állapota kielégítő volt. Kisebb meg
betegedések fordultak elő, különösen a téli hónapokban. Bármily 
jelentéktelen mérvű megbetegedés volt is, rögtön az internátusi or
vossal kezeltettük az intézeti betegszobában.

Az internátus falain kivi'il levő ragályozó beteg-szoba egész 
éven keresztül üresen állott.

Növendékeink hetenként egyszer fürödtek. Ezért egész évre hat 
korona kedvezményes árt fizettek.

Tanulmányi előmenetelükben a gyengébbeket segítettük, hogy az 
eredményt bfetosítsuk, napjában 2 ízben pontosan megtartottuk a 
kikérdezést; hogy ideális eredményt mégsem értünk el, ennek oka az, 
hogy növendékeink közül néhányan azt a minimális mértéket sem 
ütötték meg, mely a tovább haladáshoz szükséges, de az eredmény 
azért kielégítő, mert a haladás kétségtelen.

Az internátusnak zongorát is szereztünk, amelyen tanulhatnak 
növendékeink és tovább fejleszthetik képességeiket.
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Az internátusba felvétel végett jelentkezni lehet aug. 1-ig 
alólirt vezető tanárnál. A felvételi folyamodványban feltüntetendő az 
illető növendék vallása, iskolai végzettsége és a szülők polgári állása.

Az internátusra vonatkozó mindennemű felvilágosítással szívesen 
szolgál a vezető-tanár.

Molnár Kálmán
i n te rn átus i vezető -tan ár.


