3433 szegedi középiskolás diák
Túlzsúfoltság a kereskedelmi iskolákban, csökkent az ipariskolások száma
— Az első bácskai diákok a szegedi iskolákban
(A Délmagyarország
munkatársától)
Két
hónapos nyári szünet után megnyíltak a szegedi középiskolák kapui. A tantermek diákokkal
és diáklányokkal uépesedtek be s ezzel a sofeejernyl szegedi, szegedkörnyéki és bácskai középiskolás megkezdte az 1941—42. iskolai tanévei Solr»jártuk a szegedi középiskolákat, hogy
beszámolót adjunk az ú j tanévről

diákleány folytatja tanulmáuyait Ar pádházi
Szent Erzsébet leánygimnáziumban.
Az intézetbe az idei tanévre 426 növendéket vettek fel.
A Miasszonyunkról
elnevezett, alsóvárosi
zárdagiujuáziumba 350 diákleány .iratkozott
be, ugyancsak 350 diákleányt vettek fel az intézetben működő tanítóképző intézetbe, itt 56—
50 bácskai diákleány folytatja tanulmányait.

A Klauzál gimnázium diákrendőrsége

A túlzsúfolt kereskedelmi iskolák

A Klauzál Gábor gimnáziumba 470 tanuló
iratkozott be. A gimnázium
a
trianonelőtti
ivekben a bácskai diákoknak egyik legkeresettebb tanintézete volt, ahol évenként sokszáz
béöskai tanuló végezte tanulmányait, Bácska
.visszatérése után a délvidéki diákok most ismét felújították a gimnáziummal apáik kapcsolatát.
— Intézetünknek jelenleg 35 délvidéki növendéke van — mondotta az tskola vezetésétől jelenleg visszavonult dr. Máriaföldi Márton helyett Simon Elemér igazgató helyettes. A délvidéki növendékek leginkább az alsó wégy osztályba iratkoztak be. a felsőbb osztályokba az
eltérő jugoszláv tanterv miatt csak elvétve iratkozott be egy-két tanuló. A 25 délvidéki tanuló
közül 10 bánáti. Remélni lehet, bogy a következő tanévekben — tekintettel arra, hogy a tantervi nehézségeket akkorára már kiküszöbölik
— jóval több bácskai diák fog felvételre jelentkezni
A Klauzál Gábor gimnáziumban működik
ország egyetlen középiskolai rendőrsége. A
folyósókon, az udvaron, az osztályokban karszalagos felsős diákok tartják fenn a rendet. A
„rendőrség" önálló ifjúsági szervezet, amely
maga választja meg a kapitányát, hadnagyait
és rendőreit. Az ifjúsági rendőrség tagjain keresztül az egész gimnáziumi ifjúságot fokozott
kötelességteljesítésre, felelőségérzetre, engedelmességre, tettrekészségre. rcndszerctetrc neveli.

568 tanuló a kegyesrendi gimnáziumban
A szegedi gimnáziumok közül a Dugonics
András nevét viselő kegyesrendi gimnáziumnak van a legtöbb tanulója. A most kezdődött
tanévre 568 tanuló iratkozott be. Zsúfoltság
Mutatható ki az alsó négy osztályban, ahová S. a felsőbb osztályokban pedig 1 bácskai
diákot vett fel az igazgatóság.
Dr. Csonka Mihály igazgató a következőket
mondottal
— Még Bácska visszatérése előtt a kultuszkormány rendeletet adott ki, hogy a jelentkező délvidéki diákok különbözeti vizsga
nélkül
felvehetők a magyar középiskolákba• A katolikus középiskolák tanügyi főhatósága ezt a rendelkezést módosította, illetve nem léptette életbe Főigazgatóságunknak ez az intézkedése azzal magyarázható, hogy míg valamnnyi magyar középiskolában kötelező tantárgy volt a
latin nyelv tanulása, addig a jugoszláv középiskolákban egyáltalán nem tanították n latin
nyelvet. Tgy azután, hogy a jelentkező délvidéki tanulókat mentesítsék a latin nyelv tanulásának nehézségeitől, főigazgatóságunk kimondotta, hogy középiskoláinkban
Csak körültekintéssel vehető fel bácskai jelentkező. A gimnáziumokban felvett 12 bácskai tanuló értelmes,
jeles diák volt és azért nem utasította el jelent®
kezesüket, reméljük, hogy a latin nyelv lan«lása nem okoz majd különösebb nehézségeket
számunkra, — felezte be dr. Csonka Mihály
igazgató.

A diáklányok
Baross Qábor fijMÍiiú&N
100 göveodéket
•attak fel. Kö?ülük 4 tanuló iratkozott be Báore
ka területéről.
Hasonlóan jelenleg még kisszámú bácskai

ÜEI MAGYARORSZAG
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— A tanulók tömeges felvétele és j«»
lentkezése —
mondotta Mészáros
FerentJ
igazgató
— arra
késztette
az igazgatótanácsot, hogy az első osztályban harmadik párhuzamos oszályt létesítsünk. Az intézkedések már megtörténtek, a harmadik párhuzamos osztály megnyitására azonban lanierem
és tanárhiány miatt egyelőre még nem kerülhetett sor.. Mihelyest a kisegítő tanerőt, megkap
jak, gondoskodunk a harmadik
párhuzamos
oszály megnyitásáról.
Hasonló a helyzet a fiúkereakedelnv-iskolában. Az intézet igazgatósága 40 jelentkező diákot utasított el. Az igazgatóság a tankerületi
főigazgatósághoz fordnlt, hogy még további IC
tanuló felvételét engedélyezze.

A Szegeden működő két kereskedelmi iskola,
a városi női felsőkereskedelmi és az állami
Szent István felsőkereskedelmi fiúiskolába 251,
illetve 205 tanuló iratkozott be. Miud a két kereskedelmi iskolában egyelőre esak elvétve tanulnak bácskai növendékek. Mind a két kereskedelmi iskola a túlzsúfoltság
nehézségeivel
küzd. Az utóbbi években az ifjúság körében
fokozott érdeklődés nyilvánult meg a kereskedelmi és ipari pályák iránt, számosan a négy
gimnázium utáp a kereskedelmi iskolákba iratkoznak be. A városi női felsőkereskcdelmiiskolát olyan nagy számmal lepték el a jelent- Csökkent létszám — a felsőipariskolábar
kezők, amilyenre az iskola fennállása óta nem
Méltán kelf meglepetést, hogy Q*ökkent o
volt példa.
| hallgatók száma a felső ipariskolává k, amely a»

