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A szülö vagy a gyermek a hibás ?
A közelmultban olvastam az egyik napilapból az iskolabank intézményérőL Ennek
lényege röviden az, hogy a középiskolás
tanulók az intézetükben létesített iskolabankba fizetik be megtakarított pénzeeskéjüket kamatozás végett s ebben a bankban
maguk köztil választott tisztikar kezeli a
pénzt, természetesen tanári felügyelet mellett. A pénzt a bank megfelelöképen forgatja.
Ilyen iskolabank már működik is az egyik
középiskolában igen szép eredménnyel, s
most akarják ezt az intézményt bevezetni
a többi középiskolába is.
Az iskolabanknak a takarékosságra való
nevelés, a kereskedelmi pályára való rátermettség megszerzése . mellett, én még
látok egy igen nagy hasznát, azt, hogy a
tanuló ezzel is közelebb kerül az iskolához,
részvényese lesz annak s nemcsak a fegyelem és tanulási vágy miatt érez közösséget
az iskolával, hanem az egyéni boldogulásho~ való vezetés ennyire eklatáns megnr•l~á~ulása miatt örökre magához láncolja
diákjaJt az iskola öreg fala.
Ez a gondolat annyira megtetszett
nekem, annyira kisértett, hogy állandó gondolkozásom tárgyát képezte, milyen formában lehetne ezt nekünk is lemásolni. Arra
rögtön rájöttem, hogy a mi iskolatipusunk
nem alkalmas az iskolabank megvalósftására,
mert a mi növendékeink nem kapnak tízórai
zsemlére pénzt, nincs idejük odahaza eladható háziipari dolgok készítésére s igy
nem tudnának az iskolabankba mit félretenn i.

Engem nem is annyira az iskolabank kisértett, hanem az iskolához való hozzákapcsolás
gondolata. Nem menekülhettem lelkiismeretem elöl s keresnem kellett egy megoldást
arra, hogy növendékeinket mivel köthetnénk
szorosabban iskolánkhoz. Igy vetődött fel
bennem az a gondolat, hogy iskoláinkban
is megszervezhetnénk az u. n. gazdaköröket,
amelyeknek tagjai az iskola jelenlegi és
végzett növendékei lennének
Ezt a gondolatot felvetettem a gyermekek elött a következöképen : Minden héten
a téli félévben egy délután összegyülnénk
az iskolában két- három órára u. n. gazdaköri
ülésekre. Ezeken az üléseken részben bövebben megtárgyalnánk és kimélyítenénk a
tananyag gazdasági részét, szaklapokból,
szakkönyvekböJ olvasnánk fel érdekes részeket, a tanuJók otthoni gazdasági körülményeit megtárgyalnánk, a napilapok fontosabb
közleményeivel foglalkoznánk helyes megvilágitásban s szépirodalmi része is lenne
az üléseknek. A napilapok híreivel való
foglalkozást azért vettem programba, mert
gazdasági gyakorlat közben figyelhetjük meg
legjobban, hogy növendékeink beszédtémái
igen hasonlóak a felnöttekéhez s sokszor
torzítva, vagy helytelenül tájékoztatva hallhatjuk vissza az ujság híreit.
Az elmondottak után a gyermekek
arcán láttam az érdeklődés fénysugarát elő
törni. Mikor azután elmondottam azt is,
hogy a tisztikart közülük választanánk, lll.
osztályos lenne az elnök, II. osztályos az
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alelnök és így tovább, az érdeklődés és a
megértés fénykévéjétöl ragyogott az arcuk.
Nem vettem mindjárt készpénznek ezt a
ragyogást s ezért egy heti gondolkozási
időt adtam a gyermekeknek, kérdezzék meg
szülöiket, hogy hetenként egyszer elengedik-e
öket az iilésekre. Lelkükre kötöttem, hogy
csak úgy fogok hozz:\ a dologhoz, ha a
jelentkezök szorgalmasan, minden ülésre
feljönnek. Ha csak 20 jelentkező lesz, azzal
is megkezdjük a munkát, a többi majd ha
látja, hogy milyen hasznosan és kedélyesen
telnek a gazdaköri órák, majd ellátogat
időnként és szaporodni fog az érdeklődök
száma. Ez részemről kisérlet akart lenni a
jövő számára. Ismétlem, a gyermekeknek
az elmondottak igen tetszettek és a vállalkozási kedv is megvolt
Eltelt a hét s bizony a jelentkezök
száma sokkal kevesebb volt, mint az elsö
alkalommal. Érdeklödésemre, miért ilyen
kevesen jelentkeznek most, azt felelték,
hogy szüleik még azt is sokalják, ha kétszer
jönnek egy héten az iskolába. Sajnos, ezt
részben el is kellett hinnem. Hirtelen elővett
az a gondolat, hogy nem is a sziilö, vagy
a gyermek a hibás, hanem én vagyok, mert
talán nem adtam í1gy elő a dolgot a gyermekek előtt, hogy azok őszinte kedvet
kapjanak hozzá s sziileiknek is megfelelöképen adhassák át gondolataimat. Azonban
el kellett vesscm ezt a gondolatot, mert megjelent lelki szemeim előtt a gyermekek megértéstől ragyogó arca s kiilíinben is egy
pedagógus rügtün érzi előadás közben is,
hogy hallgatói magukévá tették-e gondolatait s készek-e azokat követni. Nyugodt
lelkiismerettel kellett magamat a vád alól
felmenteni. Maradtak tehát vádlottként a
szülük és a gyermekek. Sok megnemértéssei találkozunk a szülük részéről iskolánkkal
szemben, mennyi baj van mindig a mulasztások miatt. Lehet, hogy ebben az esetben
is a megnemértés, a rosszindulat, vagy a
még ezeknél is rosszabb nemtörődömség
volt az oka annak, hogy kevés szá:nú
jelentkezi) aka d t. Lehet a gyermekeket is
hibáztatni, mert elsősorban az ö érdekükben
történne mindez s nekik kellene a mi mun-

kánkhoz kitartással és szargalommal az
impulzust adni.
.
Természetesen ez az első kisérlet meghiusulása nem jelenti azt, hogy ezt az
elgondolásomat ad acta tegyem. Nem pedig
azért, mert tisztában vagyok azzal, hogy
idővel ezt megvalósíthatjuk s remélem, nem
kell csak utópiának tartani ezt a gondolatot
az önálló gazdasági népiskoláknáL .
Magasabb helyekről is állandóan azt
halljuk s ez minden önálló gazdasági népiskolának is a célja, hogy a környék
gazdasági életére felfelé ivelő irányban befolyást gyakoroljon. Ez csak részben lesz
keresztülvihető, ha mi a gazdákat, különösen pedig az új gazdagenerációt, nem
tartjuk a kezünkben, nem csak amig a
törvény kötelezi öket, hogy hozzánk járjanak, hanem továbbra is, amikor a könyörtelen tanitó-mester, az Élet tartja őket
fogva. Gondoljunk a hitfelekezetek ifjúsági
egyesületeire, ahol továbbra is kezükben
akarják tartani az ifjuság lelki irányitását
A falu vagy a város minden gazdasági
v. kultúrális megmozdulásában, pl. falunap,
buzaverseny, állatkiállitás stb. megrendezésében a vezetőszerep rendszerint az önálló
gazdasági népiskoláknak jut. Azt tudjuk
nagyon jól, hogy ez a rendezés mennyi
munkával, fáradsággal, nehézségekkel igaz, néha örömmel is - jár. Mennyivel
könnyebb az előkészités s a rendezés dolga, ha az ember háta mögött ilyenkor egy
megértő, hozzáértő, lelkes rengezögárda áll.
Sziikségesnek látszanék pl. egy állattt!nyésztési, gyümölcstermelési, méhészeti stb. egyesület megszervezése, milyen jó akkor azt
tudni, hogy ebben a felelösségteljes és sokszor a megnemértés miatt könnyen kudarcot
valló munkában, vannak nekem megbizható
fiatal gazdáim vagy gazdafiaim, akik segitségemre lesznek a nagy munkában. Az
önálló gazdasági népiskolában létesitendö
kis gazdaköröknek is az lenne a célja, hogy
tagjait elsősorban szarosabban füzze az
iskolához hosszú időn keresztül s neveljen
ilyen rendező és segitő gárdát, megértö
fiatal gazdákat, akikre az iskola minden
ilyen megmozdulásban biztosan számithat
és akiken keresztül a környék gazdasági
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boldogulásának előbbrevitelét kezében tarthatja az iskola és azt meg is valósíthatja.
uvja meg tagjainak lelkét a megmételyezö
befolyásoktól, hiszen az a heti egy, vagy
két félnap oly kevés arra, hogy növendékeink lelki világára, meggyőzödésére hathatósan
befolyást gyakoroljunk, mikor ezzel szemben
négy nap áll annak lerombolására.
Arról tudok, hogy ilyen gazdakörök
a mezögazdasági szakiskolákban működtek
szép eredménnyel. Arról azonban még nem
hallottam, hogy a mi iskoláinknál ilyen
lenne. Talán sokan úgy vélik, hogy növendékeink még nem elég érettek ennek a
megvalósitására. Erre ismételten csak azt
mondhatom, hogy növendékeink gondolkozását, lelkivilágát legjobban a gyakorlati
munkák alkalmával ismerhetjük meg, amikor

s~abadon beszélgethetnek Ha figyelemmel

kisérjük témáikat, elgondolásaikat, akkor
abból a falu közvéleményének, politikai,
kulttírális és gazdasági felfogásának hasonmása tünik elénk s megtudhatjuk abból a
haladást vagy az elmaradottságot is.
Természetesen, mivel nem tudhatom,
hogy ilyen gondolattal kartársaim köztil is
nem foglalkozott-e már valaki, ezért a szerzöi
jogot nem is tartom fenn magamnak. Igen
örülnék, ha esetleg erről nagyobb eredményeket olvashatnék lapunk hasábjain s ha
Isten éltet, remélem én is más eredményről
számolhatok majd be a közeljövöben.
Derecske
Fazekas István
(E sorok között iskolánkat igen közelröl érintő kérdések rejlenek, melyeknek felfedése több oldalról mutatkozik
kívánatosnak. Szerk.)

Mit tehet a tanitó a népművelésben az egységes
gyümölcstermelés és értékesítés érdekében ?
Folyékony gyümölcs.
BalatoDI B6la szabad

előadása

Székesfehérvárott az Iskolánkivüli
Népmiivelési Előadóképző Tanfolyamon.
(Folytatás.)

... Egy ilyen nagy ambicióktól fütött stratégának azonban nemcsak helyi áttekintéssei kell
birnia, hanem országos viszonylatban kell gondolkoznia, legyen szabad ezért a magyar gyümölcstermesztés tervbevett átszervezésének 2 térképét
itt bemutatnom. A gyümölcstermesztés megszervezésénél igen fontos momentum a sorrend megállapitása, vagyis hogy úgy következzék be a
gyümölcsök érési ideje, hogy m!nden idöszakban
legyen forgalomba bocsájtható gyümölcsünk. Fontos ez a rövid ideig eltartható barackoknáL Pl.
őszi barackok (bár ez az elnevezés anakronizmus)
érési sorrendje : Mayflower, Győztes, Amsden,
korai Alexander, Miss Lolo, Elberta, Mezőkomá
romi duránci stb. Itt van továbbá a kajszibarack,
amelyből évi kivitelünk circa 20.000 q. Kajszibarackból mi vagyunk Európának egyetlen export-

állama azonkivtil, hogy belfogyasztásunk is kitesz
250 waggon mennyiséget. Tömeges termesztésre
sP.m ajánl többet a Pomológiai Bizottság, mint
3-at : Magyar kajszi, Kései rózsabarack, NagyszombRti kajszi.
Mindezek azonban részletkérdések, csak
mozaikkövecskék ahhoz a nagy elgondoláshoz,
hogy egész mezőgazdasági rendszerünket át kell
alakitani és az egyoldalu gabonatermesztésről részben ! - át kell térnünk olyan mezőgazdasági
termények elöállitására, melyeket nem képesek
hasonló minőségben a nagy mechanizált amerikai
üzemek előállitani, vagy nem képesek a tengeren
keresztül ma még szállitani! Ilyen termény pedig
elsősorban a gyümölcs (főként cseresznye, barack,
szilva, szamóca, dinnye.) Mert ha igaz a divatos
jelszó, hogy a "buzával állunk vagy bukunk",
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akkor a buzával már is elbuktunk, mert mindenki
beláthatja, hogy a nagy teralefeken mechanizáltan
termelő (pl. a Niagara olcsó vizerejét kihasználó)
farmokkal még az elit magyar buzák is csak ideig
óráig vehetik fel a versenyt. Számszerüleg vizsgálva a helyzetet, az a következő :
Évi 5 millió q buzafeleslegünk, kOlföldön
értékesítve, maximum 50 millió pengő valutaértéket jelent anélkal, hogy ez a forgalom vagyonképződés alapja lehetne, mert hiszen a buzatermelés ilyen ár mellett mérlegszerüen ráfizetéssel jár.
- (Mindezeket kiváló szakember szavaiból idézem.) "Ellenben ha céltudatos invesztituciókkal és
központi irányitással odahatunk, hogy 5 éven keresztül 2 millió olyan gyümölcsfa telepitessék,
amely telepítés már a 6. évben kezd teremni, pl.
őszi barack, sárga barack, akkor a következő 5
évben 10 P bruttó bevételt számítunk egy gyümölcsfáról s így évi 20 millió pengő forgalomra
teszünk szert, olyan forgalomra, mely termelési
haszonnal jár, vagyis vagyonképző." - Avagy itt
van egy másik országmentő terv : "Jelenleg hazánk termő gyümölcsfaállománya 10-15 millió
drb. Ha ezen állományból 2 millió darábra forditanánk nagyobb gondot védekezés és ápolás
szempontjából, amelyek a fajtát tekintve exportálható gyümölcsöt adnak, úgy ezekből legalább 20
P értéket lehetne export részére termelni, vagyis
összesen évi 40 millió pengő értéket. Tehát hamarosan a buzaexport keretét felaimulhatja a
gyümölcsexportunk olyan termelési alapon, mely
önmagában is rentabilis, azaz vagyonképző -figyelembe nem véve, hogy többszörösen felülmuJja a gyümölcstermesztés a buzatermesztés által
lekölhető munkások létszámát." A kivitelre
nézve pedig az eddig emlitetteken kivOI egy adatot
ajánlok még szives figyelmükbe : Németország
szokásos évi gyümölcsimportja l OOO millió pengő
s ez összegből rendesen csak l, azaz egy % esik
Magyarországra, vagyis 10 millió pengő, holott
zamatosság tekintetében más ország gyümölcse a
miénkkel nem veheti fel a versenyt. Kivitelünket
kellő szervezéssel tehát még húszszorosára is
emelhetjük és pótolhatjuk azt a hiányt, amelyet a
buza időnkénti értékcsökkenése országunknak okoz.
Ehhez a kihatásáhan nemcsak a mezögazdaság
üzemi átszervezését érintő, hanem ennek a népnek és fajnak mcsszebbrenéző céljait is befolyásoló,
a magyar reformpolitikába szerves részként beilleszkedő nagy tervnek, az országot a stájér he-

gyekiöl keleten a végtelen orosz-szármata sleppékig talán mégegyszer összefogó, óriási .koncepciónak megvalósításához kérjük most segítségedet,
Testvérem, Magyar Tanító l
(Szünet közben folyékony gyümölcskóstoló.)
Az aggodalmaskodóknak s az elörelátóknak,
a gyakorlati embereknek pedig azon nagy kérdő
jelére, melyet joggal és okkal állithatnak fel e
tervvel szemben, hogy mi lesz a selejtes és el nem
adott gyümölccsel, két szóval felelhetünk : folyékony
gyümölcs. E két termelő eljárás : tömeggyümölcstermesztés és a gyümölcs technológiai feldolgozása
ma már egymástól el nem választható. A gyümölcsök feldolgozásának módjai a következök :
l, Féltermékek és izek (eredeti állapotban: natUrel
eltett gyümölcsök)
2. Cukorban eltett gyümölcsök :
a) párolt gyümölcsök (kompót, konfitür)
b) izek, marmeládok, jamek,
c) kocsonyák, geléek,
d) szörpök.
3. Gyümölcssajtok, lepények, paszták, (száritott marmelád, jam és must
4. Müizek (mesterséges kocsonyásitó szerekkel készülnek)
5. SzáritoU gyümölcsök.

Mindeme gyümölcskészitmények aprólékos,
gondos munkával járnak s hátrányuk, hogy a gyümölcs eredeti izét, zamatát megváltoztatják, nagymennyiségü cukrot (még pedig mesterséges, összetelt cukrot) kénytelen az ember velük együtt
fogyasztani, azonkivül - a manapság oly fontosnak tartott vitaminok minden konzerváló eljárásnál feltétlenül elpusztulnak. Ezeket a hátrányokat igyekszik kiküszöbölni a ,.folyékony gyümölcs." Magyar falnek még szokatlauul hangzó
kifejezés, de a mavelt nyugaton, főként Németés Olaszországban, Svájcban, Amerikában a legegészségesebb, legváltozatosabb gyümölcsital illatát
idézi a gyümölcsbarát emlékezetébe. Mi a folyékony
gyümölcs ? Nem más, mint természetes gyümiJlcslé
-· alma, körte, szőlö, avagy más gyümölcs szintiszta mustja, melyet azokra a hónapokra készítenek, amelyekben friss gyümölcs nem áll rendelkezésre, Jövője tehát ilyen megvilágításban beláthatatlan, multja azonban még nincs is. Ez a termék
a háború utáni idők szülötte és itt-ott már számottevő iparággá fejlődött a gyümölcslevek természetes állapotban történő megóvása. A háború
alatt és után nagyot fejlődött táplálkozástudomány
modern elvei adták meg az alapját az erre vonatkozó kisérletezéseknek és tév~dés volna azt hinni,
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hogy ezt az antialkoholista propaganda idézte elő,
E népszerasitett néven forgalomba hozott levek
nem akarják az emberiség legősibb és mindenkor
igen kedvelt italát pótolni, ellenben a friss gyümölcs nagy táplálékbeli értékeit akarják néhány
hónapról az egész esztendőre kiterjeszteni és a
déligyümölcs behozatalát lecsökkenteni. A folyékony
gyümölcs elhelyezésének igen nagy nehézségekkel
kell még Magyarországon megküzdenie, a magyar
pomológia tekintélyei bár ajánlják, nem jósolnak
neki nagy jövőt, Embertáplátási értékelése szempontjából ismét vissza kell térnünk a fogazathoz,
hogy megállapíthassuk azt, hogy mivel nem kell
rágni, nem természetes eledel és a fogak mfiködtetését, ennélfogva azok épségét nem segiti elő.
Igen jelentős szerepe lehet azonban csecsemők,
kis gyermekek táplálásánál, aholis tudvalevőleg a
különféiP. pépek, kásák, kakaó és halolajpreparátumok helyett előnyösebb és természetszerabb gyümölcslevet etetni.
Hogyan készal a folyékony gyümölcs ? A
feldarabolt, lehetőleg magházától és magjától megtisztitott gyümölcscefrét kipréselik és pedig vagy
zsákokban vagy kendőbe burkolva. A szfirőn át
lefolyt levet ezután tökéletesen megtisztitják, hogy
palackozható legyen. Hosszas kisérletezés után
jöttek rá a jelenlegi eljárásra, amelynél a gyümölcslevet hidegen konzerválják. Legnehezebb feladat
ugyanis a kisajtolt és leszűrt friss gyümölcsmustot
azonnal elváltoztató élesztők, baktériumok és penészek életmfiködését és elszaporodását meggátolni.
Ehhez a fontos higénikus feladathoz járul az az
esztétikai követelmény, hogy a folyékony gyümölcs

kristálytisztán, mindennemű zavarodástól és lztrontó
mentesen kerüljön a fogyasztó elé.
Az apró szervezetek elleni győzelmet bizonyos
kémiai konzerválószerek már igen kis mennyiségben biztositanák. t·5o/ 00 -os benzoesavas nátrium,
0·50Joo benzoesav, 2"5°/00 (ezrelék) hangyasav a
még meg nem indult mustban elkeverve, igen
olcsón és biztosan oldaná meg az erjedés és penészképzödés megakadályozásának kérdését. E
konzerválószerek használatát azonban hál' Istennek,
külföldön sehol sem engedélyezik, nálunk egynémelyikük főzelékkonzerveknél engedélyezve van.
Kénessav, alkohol ez esetben szóba sem kerülhetett,
mint antiszeptikum. Igy tehát óvszerill a magas
és alacsony hőmérsékletek fertőtlenítő hatása maradt meg. Igen alacsony hőmérséklet előállitása
technikailag nehéz, igen könnyU azonban a magas
hőfok előállitása. Az úgynevezett "főtt íz • elkerülése végett már eleve eltekintettek a gyümölcslevek
100 C0 körüli sterilizációjától, ellenben sokáig
kiterjedten alkalmazták a 65 és 75 C0 közötti
pasztörizálást. Nagy fejlődést mutatott már ezzel
az eljárással szemben Müller-Thurgeu, a nagy
svájci szőlész és borász módszere, aki nem palackban, hanem szabadon 60 C0 végezte a csirátlanitást
és csak a néhány hónapig raktározott, Ulepitett és
szfirt mustot hozta forgalomba palackokban, újabb
pasztőrözés után. Igy is megmaradt azonban a főtt
íz, amely határozottan megkülömböztette tőle a
friss gyümölcsleveket (A főtt íz karamellképződés
ből ered.)
szennyeződéstől

(Folytatása következik.)

SzereHessük meg fiutanulóinkkal és szüleikkel
a gyümölcsfát.
Az utóbbi években több alkalmam volt gyümölcskiállitást megnézni és örömmel láttam, hogy
a gyümölcstermesztés terén van haladás, van
!ejlődés, Örvendetes jelenség ez nagyon, annál is
tnkább, mert ezen a téren volt és van még ma is
éppen elegendő pótolnivalónk.
Hazánkban a gyümölcstermesztés az az ág,
~mely előtt nagy jövő áll, mert hazánk éghajlata
es talajviszonyai folytán erre igen alkalmas s
gyümölcseink cukor éts vitamin tartalma messze

felette áll a kOlföldi gyümölcsöknek. Ezzel szemben mégis mit Játtunk eddig ? Azt, hogy a gyümölcsfát mcstohagyermeknek tekintették, csak elültették
és azt szerelték volna, hogy minden gondozás és
ápolás nélkül teremjen.
Ma már kezdik belátni, hogy ez lehetetlenség,
képtelenség. Éppen ezért és éppen most a gyomölestermesztés érdekében, úgy az államnak, mint
arra hivatott intézményeknek és egyéneknek minden alkalmat meg kell ragadni. S mivel mi is
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arra-hivatott egyének vagyunk, akik a reánkbizott
földmívesgyermekek kötelességszerü oktatásával
foglalkozunk, akiknek többek között a gyümölcstermesztési is tanitjuk; továbbá aklk a hozzánkforduló gazdáknak ezen a téren is felvilágosilással
szolgálunk, minden lehetőt el kell követnünk, hogy
tanulóink és gazdatársaink oktatásunknak és felvilágositásunknak, minél nagyobb hasznát vehessék.
Ha ezt jól és okosan végezzük, nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy gyümölcstermesztésünk úgy
mennyiségileg, mint minöségileg javuljon.
Nézzük, hogy mit tehetünk mi ezen a téren.
A gyümölcsfák iránti szeretet kifejlesztésére nekünk,
a mi iskolánknál éppen elegendő alkalmunk és
módunk van. Természetes, hogy nem szabad egyet
sem kihasználatlanul hagyni és fontos, hogy azt
állandóan ébren is tartsuk.
Az iskalánkba kerülö fiútanuJók három éven
keresztül foglalkoznak a gyümölcsfák elöállításával,
gondozásával, betegségek, ellenségek ellem védekezéssel. Az l. osztályban különösen a gyümölcsfák
elöállitásánál, a szemzésnél és a különbölö oltási
módoknál kedveJtethetjük meg tanulóinkkal a gyamöksfát azáltal, ha a szemzést és oltást nemcsak
orgona, eper stb. vesszökkel gyakoroltatják (amint
ezt legtöbb iskolánál csinálják), hanem az iskola
faiskolájában. Iskaláink közül majdnem mindegyiknek van faiskolája. Ez leginkább tanulmányicélra
van. De sajnos, azok az iskolák is, amelyeknek
módjuk volna az oltás és szemzés gyakorlására
alkalmat adni s van faiskolájuk s lenne pár darab
vadesemeléjük a tanulóknak oltás és szemzés
gyakorlására, azok sem csinálják. Azzal szakták
elintézni a dolgot, hogy ugysem sikerül nekik.
No és mi törtémk, ha az elsö kísérlete annak a
tanulónak nem sikerül? Az nem olyan nagy baj.
Több mint valószinü, nekünk sem sikerült s talán
még most sem sikerülne minden oltásunk és
szemzésünk. De tegyük fel, hogy sikerül. Ha nem
elöször, hát másodszor vagy harmadszor. Tudjuk
magunkról, hogy mily nagy öröm és boldogság,
ha munkánk sikerrel jár. Igy vannak, illetve lennének tanulóink is, ha nem vesszön gyakorolnák az
oltást és szemzést, hanem élő vadesemetén ·S azt
látnák, hogy az ö próbálkozásuk sikerrel jár. Mily
nagy öriimet okozna ez nekik, önbizalmuk is fokozódna és odahaza is csinálnák. Aki vezetett már
háziipari tanfolyanwt, az tudja és tapasztalja, hogy
mennyire örül és mily boldog az a tanuló, aki az
első kosarát, söprüjét megcsinálja. Ragyog annak
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a tanulónak a munkától és a boldogságtól kipirult
arca.
Azt is szakták mondani, hogy nem járnak
iskolába tanulóink, mikor pl. az alvószemzésnek
van az ideje. Ez nem akadály, mert szeptember
első napjaiban a tananyagbeosztástól eltérően is
be lehet szemezni azt a pár darab vadcsemetét,
amit az iskola esetleg erre a célra szánna. Az
oltás és a hajtószemzés gyakorlásának meg egyál·
talán semmi akadálya nincsen, mert akkor tanulóink járnak iskolába.
Szerintem erre alkalmat kell adni, de hangsulyazam a legnagyobb felügyelet mellett, mert
ha még oltani, szemezni sem tanitjuk meg tanulóinkat, jogosan azt mondhatja a szUiö, hát mit
tanultál, ha még szem ez ni sem tanitottak meg.
Ugyanigy kellene alkalmat adni nekik a biztosító
és törzserösítőcsapok le, illetve visszavágásánál, a
fák koronanevelésénél stb. Ugyanigy kell gyakorlatilag foglalkoztatni a ll. és III. osztályos fiúkat
is. Nem elegendő, ha elméletileg tudják, hogyan
kell a fát metszeni, törzset kaparni és a betegségek
ellen védekezni. Nem elegend ü az sem, ha eit udják mondani, mi a metszés célja s hogyan ke l
azt végezni.
Ha azt akarjuk, hogy tanulóink ezeket a
dolgokat jól megértsék, kedvvel, szeretettel csinálják, szükséges, hogy kivigyük öket az iskola gyümölcsösébe és ott a fán természetbe mutassuk meg
a fa részeit, a helyes metszést úgy, ahogy tanítjuk.
Adjunk nekik is alkalmat a metszésre, természetesen szigoruan ügyelve arra, hogy azt metsze le az
~ tanuló, amit társai is helyesnek tartanak és amit
mi magunk i~ lemetszenénk. Ezután adjunk csak
engedélyt annak a résznek a lemetszéséhez. Ilyen
alkalommal egy csoportban kevés tanuló legyen,
hogy lássanak is, felügyelhessünk is és mindegyikkel végeztessünk metszést, vagy 'más gyakorlati
dolgot. Igy kellene minden a gyümölcsfákkal kap·
csalatos munkát tanulóinkkal végeztelni a szemzéstöl kezdve a gyömölcs leszedéséig, becsomagolásáig. Csak így érnénk el, hogy megkedveljék a
gyümölcsfát s azokat helyesen, okszerüen kezeljék.
Természetesen mindent a legnagyobb felügyelet
mellett kell végeztetni. A mi iskoláinkból kikerült
gyermekeknek, akikkel így foglalkoznánk, amikor
majd ök maguk gazdálkodnak nem lenne szükség
arra, hogy belássák a helyes utat, hanem csakis a
továbbképzésükről lehetne szó.
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MEZÖBERÉMY

Mezöberény nagyközség a Nagy Magyar
Mezőberény lakosai mezögazdaságból élnek,
Alföld közepén a Budapest-Szolnok-Arad vas- részint mint birtokosok, részint mint mezögazdaütvonal mentén s Kettös-Köröstöl négy kilométer- sági munkások, részesek. Itt még a kereskedőnek,
nyire, Békési járásban, Békés vármegyében fekszik, iparosnak is van annyi-amennyi földje, sőt még
Lakosainak száma meghaladja a J4.000-et, a benszülött tisztviselöknek is.
határa 25.458 kat. hold. A szomszédos KörösA gazdálkodás tanyarendszer szerint történik.
tarcsa és Békés községek határából azonban A lakosság nagyrésze csak a telet tölti a faluban,
cea 10.000 kat. hold tulajdonjogilag a mezö- tavaszodáskor kivonul a család a tanyára és csak
berényieké, igy a község által birtokolt föld késő ősszel tér vissza, - de sokan a telet is
bátran tehető 35.000 kat. holdra, ami jóformán tanyán töltik. Tanyája jóformán minden embernek
a kisgazdák kezén van, mert uradalmi birtok mind- van. A tanításnak ez nem nagyon kedvez, mert
össze egy van, 500 kat. hold terjedelemmel, a má- sok tanuló kallódik el a végtelen pusztákon. Bár
sik a körösiadányi határhoz kapcsolódik.
a gazdálkodásnak sokban kedvez a tanyai rendAmilyen régi Mezöberény története, olyan szer, hiszen itt másképen meg sem oldható, de
változatos is. Átélték a tatár-török dulást, 1596- a gazdálkodás kifejlesztését sokban hátráltatja is,
ban lakossága elmenekült és csak 19 év multán mcrt közismertek az alföldi utak, ősszel, télen
tért vissza. J585-ben ismét elmenekill a lakosság feneketlen sárral, ami pl. a szarvasmarha tarés a község lakatlan marad J702-ig, amikor 26 tást és a szarvasmarhatenyésztés kifejlesztését
család költözik vissza. J703-ban azonban ezek is is szinte lehetetlenné teszi. Ilyen körillmények
kénytelenek menekillni a betörö rác hordák elöl. között le kell mondani a tejellenörzéssel járó törzsA menekülöknek egy része csak 5 év mulva tért könyvezésröl, a · fokozottabb tejtermelésre való
vis sza. Ezen időből származik a lakosság már törekvésről, mett hosszú időn át a tanyák megrégi foglalkozását is némileg jelképező első pecsétje közelítése egyszerűen lehetetlen, igy a tej beszála községnek, melynek mai napig is használt cf- lítása is. Ugyancsak ez bénítja meg pl. a cukorrépatermesztési is. Sok hasznos törekvése bénul
mere : száritóvas, három kalász és szőlöfilrt.
J723- ban Mezőberény egy pusztaság, a gyulai meg derék gazdáinknak a rossz utak miatt.
Állattenyésztésünk : ló, - leginkább Nonius,
uraLlalomhoz tartozik, amikoris az uradalom ösztökélésére betelepednek a felvidékről tótok és 1725-ben - szarvasmarha, pirostarka, fokozódó szimmen\V ürter,bergböl németek. 173 J- ben a magyarokból thálival, sertés, - túlnyomóan mangalica, baromfi :
is visszatér, illetőleg ideköltözik 21 család. A köz- tarka, barka nemcsak killemben, de fajtában is,
ség lakossága 1725-ben még csak 230 lélek, újabban komoly a józanodás a parlagi felé.
A piaci viszonyok kedvezők. Élénk a szövetI B90-iki összeirás szerint azonban már J1.463,
1928-iki összeírás szerint 13.477 lélek 1930-ban kezeti élet. A heti piacokat budapesti kofák látogatják, a hízott sertéseket rendszerint maguk a ter1-!.400 lélek.
melök szál1ftják Budapestre. A termények árait jól tudják,
hiszen a tanyák sok
rádiója
állandóan
fenntartja az összeköttetést Budapesttel
Termelésben egyoldalú gazdaközönségünk. A fösulyt a
buzára és a tengerire
veti,
vetésforgója
·)
voltaképen : tengeri,
' buza. Ujabban örvendetesen fejlődik
a lucerna termelés.
· · Egyébként éghajla. . J tunk nagy ovatos. ; "\ft J ságra inti gazdáinkat
és nagyon komoly
törekvésUk mellett
BelscSség

ll.
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van. Az egyik, melynek terutete : 3 kat.
hold 732 négyszögöl, a régi gyakorlóterület maradványa,
ma azt lehet mondani bár a község
szélén, de a községben van. Itt van a
tantigyi föépOiet: 3
tanterem, t iroda,
t tanácskozó teremmel, igazgatói lakással, kisebb gazdasági udvarral, ahol a
tehén-, sertésistálló,
kisebb tejkamra, baromfiól s cselédlakás
van a legszUkségesebbekkel.
A birtok másik
része az OFB útján
Egy tanul6 háromévi munkáival
biztosított 20 kat.
hold, mely az iskolától 2409 m. távolságra van. Van rajta jó tanyaez teszi őket tartózkodóvá.
Csapadékmennyiségünk, ll évi saját méré- épUiet, cselédlakással, kisebb istállóval, sertés-,
sünk átlaga: 510·5 mm. Április, szeptember köze- baromfióllal, tehát a legszUkségesebb melléképUietekkel, hibája, hogy köztekedési útjának csak egy
pes hőmérséklete : t 8-19 c•.
része köves, a másik nem, ezért sokszor körülMezőberény átélte a magyar sors minden
ményes a megközelitése.
keserűségét és kUzd az .Alföld minden nehézségével.
A gazdaság talaja szUrkés-fekete, többéA Mezőberényi Önálló Gazdasági Népiskola
vagy amint Mezőberényben mondják : gazdasági kevésbé kötött agyag talaj. Legnagyobb része kiiskola t902-ben indult útnak. 1902. május 27-én lúgozott szikes, de azért megfelelő termő állapottartott közgyűlésen határozta el a község a meg- ban van. Erősen kilúgozott, rosszul termő szikes
szervezést, megajánlva 17 kat. holdat gyakorló- folt is elő kerUI cea 1·5 kat. hold teredelemben.
területnek, a közslgtől 10 percnyire. EzenkívUI a - A talaj fizikai sajátsága a savanyú szikeseknél
községi 6 holdas faiskolát átengedi "gyakorlati út- megszakottak : sok finom disperziójú rész, ennek
mutatásokra". A gazdasági eszközök beszerzésére folytán csekély viz és levegőjárhatóság, nem mega felajánlott földtermetnek 80 százalékát 5 éven felelő baktérium-élet. A talaj nedves állapotban
keresztUl átadja. Megfelelő tanteremről, fűtésröl, szétfolyó, nagyon ragadós, sok esetben művel
világitásról gondoskodik. A vallás- és közoktatás- hetetlen, kiszáradt állapotban kőkemény. Ez utóbbi
ügyi miniszter úr pedig első apostolnak kinevezi : megállapítások fokozottabb mértékben a fentemZalay józsefet. Késöbb úgy fejlődik az iskola, lített kilúgozott szikes terUietre vonatkoznak.
hogy a község szélén 20 kat. holddal egy tanE terület megjavítása elsőrendű fontosságú
teremmel, mely mellett egy lakás is van, a szük- már oktatási szempontból is, ezért a javítási kisérséges melléképületekkel folytatja működését a letek már meg is indultak. (Lásd a Mezőgazda
világháborúig, elég jó beinstruált gazdasággal, sági Kutatások c. szakfolyóirat 1931. évi számának
melléképületekkel, állatállománnyal.
l 07. oldalán).
A világháború azonban itt is meghagyta
A kisérletek előtti talajvizsgálat a következő
pusztító nyomait. A harctém'SI hazatérő Zalay jó- eredményt mutatta:
zsef az istállókat üresen találta, a gazdaságot pePh vízben: 7•55, Ph KCI-ben: 6·27, Hidrl
dig teljesen elhagyatva. Sőt a község szélén lévő acid: 4·3, Ca CO 3 százalék: o·o, Könnyen felgyakorló terület is lassan felosztatott házhelyeknek. vehető tápanyag P 205 Mg.: 4·69, K 2 OMg:
t929-ben az iskola restauráltatott. A község 44.96. (Dr. Becker jenő agrikultur-chemikus vizsbár távolabbi helyen 20 kat. holdat adott, a vallás- gálata.)
és közoktatásügyi miniszter ur 30.000 pengős
A vizsgálat a 0·25 cm-ig terjedő gazdasáállamsegéllyel sietett a világháború folytán ugyan- gilag művelt.feltalajrétegben hajtatott végre. Az alcsak megtépázott község segitségére és meg- talaj mindenatt egyenletesen körUibelül 40-60
szaJetett a mai iskola.
em.-től kezdve meszes sárga, melynek vizsgálata
Ma az iskola gyakorlóterülete két darabban tervbe van véve, s amennyire káros sókat nem
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tartalmaz, ki lesz
próbálva a talaj kellő
meszezésére való alkalmasságra.
A feltalaj-vizsgálat
adatai szerint a talaj
szénsavas
n1eszet
nem tartalmaz, reaktiója
közepesen
savanyú. Könnyen
felvehö foszforsavai
és káliumot közepes
mennyiségben tartal ma z. Ezeknek a
tápanyagoknak pótlására
matrágyák
alakiában csak mérsékelten lesz sznkség. Valószínű, hogy
sokkal nagyobb jelentősége lenne az
errsebb szervestrágyázásnak, istállóFiuk gyakorlat k"zb
0
trágya mellett mesen
terséges szalmatrágya, minek készitési kísérlete meg
Tekintettel arra, hogy a gazdaság csak fokois indult (Lásd "Mezögazdasági Kutatások" c. zatosan volt beállitható, az állatállományt is csak
szakfolyóirat 1930. évi számának 126. oldala.) a gazdaság jövedelméböJ kellett beszerezni, és a
Sajnos megfelelő vizmennyiség hiánya miatt e gazdaság 1929-ben történt restaurálás után indult
kisérlettel meg kellett egyenlőre állanunk, pedig meg puszta puszta földdel, minden töke nélknl,
valószínű, hogy fizikai és bakteriológiai szemaz eredmények kielégitök.
pontból is ez fontosabb szerepet töltene be mint
A tanítás három tágas, világos tanteremben
folyik. Nincsen még egy háztartási konyha és
a műtrágyák.
A gazdálkodás jóváhagyott üzemterv szerint munkaterem, pedig nagyon hiányzik.
történik. A tanyán a gazdaság 18 kat. hold szántóA tanuJók létszáma 1937-38 tanévben: 216
föld terOietből 16 kat. hold kezeltetik vetésforgó- fiú és 248 leány, összesen 464.
ban, míg 2 kat. hold forgón kivUli lucernás.
A tanuJók földmfivesek és mezögazdasági
Itt a vetésforgó : l. Takarmány, 2. Öszi munkások ~yermekei. A szUiök vagyoni állapota
kalászos, 3. Kapás, 4. Tavaszi kalászos.
körOibelnl ilyen : 1 holdnál nem több a földje
A belsőségén a 3 kat. hold 732 négyszögöl 60 százalék, 1- l O holdas 25 százai ék, l 0-50
területhöl a gazdasági udvar, parkírozott rész, holdas 12 százalék, 50 holdon felUli 3 százalék.
épület helyek, vizlevezető árkok, utak levonásával
A tanltás természetesen gyakorlati alapon
kertészeti mfivelésre 1 kat hold és négyszáz négy- történik, minek szolgálatában áll a gyakorlóterület
szögöl maradt. Ez a terület főként tanulmányi célt Az ismeretek bővítésére szolgál a 130 kötetből
~zolgál szölöjével, faiskolájával, kisérleti telepével
álló ifjusági és 262 kö~etből álló tantestnleti könyvcs füzesével, mert a kertészettel való nagybani tár.
foglalkozás kOlönben sem volna rentabilis, mert
AlföldUnk népének táplálkozása nagyon egya községben több hivatásos kertész van, másrészt oldalu és drága. Ennek megjavítását célozzák
a . község népe konyhakertjében megtermeli a főző- és háztartási tantolyamaink, amelyek konyha
hazsz!lkségletet.
hiányában egyenlőre őszi és tavaszi időben ren.
Az iskola állatállománya 1937. év végén: 2 deztetnek meg egy tanteremben. A tanuJók is, a
lo, 3 tehén, 3 növendék bika, 2 tinó, 2 koca, 7 szUiők is nagyon megbecsülik a tanfolyamokat.
malac, 60 drb baromfi.
Kézimunka tanfolyamok egész tanéven át
Az állatállomány mindenben a helyi viszo- folynak és nagyon értékes munkát végeznek. Ilyen
nyoknak megfelelöen választatott meg, a 3 tehén tanfolyamokon résztvesznek. már végz~tt növe.nkülemileg törzskönyvezett.
dékek is, mint asszonyok 1s. Megtanulták a saját
Az iskola termés átlagai : 13'66, árpa 9·52, szUkségleteiknek elkészitési módját elsősorban.
zab 10·33, tengeri 10 64 csövesen, takarmányrépa Azután pedig a kereslet szerinti kézimunkákat
294, lucerna széna 28·77 mázsa kat. holdanként készítik. Ma már odafejlődött a kézimunkatanftás,
hogy szegényebb sorsú, szorgalmas tanuJók ezúton
A tehenek tejetési átlaga : 3037 liter.
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az iskola révén keresethez is jutnak. Évvégén rendezett kézimunkakiállításai az iskolának eseményszámba mennek és igen sokan nézik meg e kiállításokat.
Rendkivül hatásosak egyes lll. osztályú növendékek kiállitásai, mikor az iskolánál három
éven át készített tárgyaikat bemutatják.
Végzett fiutanulókb~l megalakult az iskola
kebelében a Gazdaifjak Onképzököre.
Az iskola élénk tevékenységet fejt ki a gazdatársadalmi életben. Tanulmányi kirándulásokat
szervezett és vezetett Mezöhegyesre, sót Mosonszolnokra is. Elöbbin 103, utóbbin 25 kisgazda
vett részt.
Megalakitotta a Kisérleti K0rzetet a németországi "Versuchsring" -ek mintájára, minek célja
a korszeríi mezögazdasági kutatások hasznos eredményeit minél közvetlenebbül és minél gyorsabhan a gyakorlatba átvinni.
Az iskola e szervezési tevékenységél · Mező
berény Monográfiája cimű könyv, írta dr. Bonyhai Mihály, 227-ik lapján így örökiti meg: nMár
több mint egy éve folyt a szervezés munkája, de
a hivek száma nem nagyon gyarapodott, a meglévök lelk~sedése pedig már-már csökkent mikor
az itteni Önálló Gazdasági Népiskola igazgatója is
belemelegedett a gondolatba : hirtelen közbelépett
és k.iváló szervezöképességének erejével 1929.
f~bru~r 1. 7.-én mezöberényí és körösiarcsai gazdák
re_sz.vete_level megalakította az első magyarországi
K1~erl~h Körz~tet : nMezöberény és vidéke KisérIch Körzet" c1men". E körzet tevékenysége 2722
kat. holdra terjedt ki.
. M~ginditotta a tehenek külemi törzskönyvezésct, ammek a szarvasmarha tenyésztésben igen
nagy a jelentősége.
.. Er?sen propagálja a fásítást, példával jár
el~l, am1kor az atvett teljesen kopár területet már
szmte erdöszerűen befásitotta.
Részt vesz a gazdakörök életében számottevő
~nód~n, mi_r~l p_J. _Magyarság c. napilap 1930.
Januar -~0-1k1 szamaban így emlékezik meg egy
gazdakorben lefolyt közgyíilés alkalmából : Ki~m~l-~ndö az ot_tan! ?nálló gazdasági iskola igazgatoJa~ak hozzaszolasa, amelyböJ megállapítható
hogy o gazdakörökben nagy tekintély ... "
'
Hatékonyan míiködik a gyümölcstermelök
cgyesületében.
.- . A földmíiv~lé_sügyi m~nisztérium megbízásából
ellalJa a gazdasagi tudós1tói tisztet, a M. Kir.
Orsz .. ~~tcorológiai és Földmágnességi Intézet
m~gb1zasaból pedig vezeti a csapadékmérő állomast
. Résztvesz az építő társadalmi, - különösen
ped1g a község szodális tevékenységében - min~k. kedvezmé~yc~epen. a szegény tanulóin'ak segítsc~e~e van szuksegszcnnt élelmezési és ruházati
ellatassaL

-
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Barátságos összeköttetést tart fenn a község
vezetőségével és a hatóságokkat Irodalmi tevékenységél a helyi lapokban fejti ki és ha a szakség kivánja, alkalmi gazdasági cikkben szól a
gazdaközönséghez.
Az iskola gazdaságát sokan keresik fel, különösen vetőmag, fásítás és állattenyésztési ügyekben, de sok megszorult ember fordul egyéb ()gyesbajos dolgával is az iskolához.
Társintézetek közül a Csongrádi Téli Gazdasági Iskola is meglátogatta az iskolát 1935. juniusában Csongrádi György igazgató vezetésével,
mivel kapcsolatban a Csongrádi Hiradó V. évfolyam 135. számában elismeréssel nyilatkozik a
látottakróL
Az iskola müködését egyébként feljegyzi
a "Mezögazdasági Kutatások" c. szaklap 1930.
évi 3. számában is, a helyi lap pedig : Alföldi
Függetlenség, Békési Hirlap esetenként méltatja
elismeréssel az iskolánál folyó komoly munkát.
Az iskola vagyona 1937. év végén:
Tanügyi vagyon: 53·971 P 31 f, gazdasági
vagyon : 44·248 P 07 f, tiszta jövedelem : 2225 P
91 f, kat. holdankénti tiszta jövedelem : 94 P 71 f,
befektetett tőke kamatozása : 5·18 százalék.
Az iskolánál müködött és müködő tanerők :
Igazgatók : Zalay józsef, Krafcsik Gábor.
Tanerők: Windischné Farkas Róza, Czakó
józsef, Szurmó Gizella, Gárdonyi Ilona, Kovács
Anna (el isk), Néman Valéria (el. isk.). Irányi
Dezső (polg. isk,), Uzony Mária, Boros Mihály
jános, Orosz Anna, Kissné Lelkes Mária, Stepánkó
Ilona, Szabó László, Véghné Molnár Katalin, Végh
József, Pálfi László, Ézsiás Rozália.
Az iskola jelenlegi tantestillete : Krafcsik Oábor igazgatóval az élén, Véghné Molnár Katalin,
Végh józsef, Kissné Lelkes Mária, Ézsiás Rozália.
Az iskola müködését a község különben szükszavú gazdaközönsége méltányolja is, mit Mezöberény nagyközség mezőgazdasági bizottságának
elnöke, gróf Kuun István miniszteri tanácsos, dr.
Marshall Ferenc járási főszolgabfró, dr. Temesvári
Ferenc főjegyző és a község elöljáróságának és
gazdaközönségének képviselői előtt igy fejezett ki :
... "Winter józsef a gazdasági iskola keletkezésétól kezdve igen érdekes formában vázolta,
hogy miböl fejlődött ki ez a mai kor követelményeinek teljesen megfelelő iskola. Megállapítja,
hogy az igazgatóé az érdem, hogy kiváló szaktudással, fáradságot nem ismerő szorgalommal
és meleg szeretettel idefejleszteni az iskolát, ugyanakkor a gazdaközönség szeretetét is megnyerni.
Azonban az igazgatj érdemeiben osztozik a tanári
kar, melynek minden egyes tagja legjobb tudásá ·
sával és szorgalmával dolgozott, a fiatalságot szere·
tet~el nevelte." - (Lásd Békési Hirlap junius 6.
sza ma.)
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Ma már nagyobb helyeken majdnem mindenütt vannak gyümölcskiállitások. Ide feltétlen el kell
vinni tanulóinkat, ha csak egy mód van rá. Itt
lát az a tanuló szebbnél-szebb gyümölcsöt, összehasonlítja saját termésükkel s hazamenet rögtön
elmondja szüleinek, hogy mit látott. Egy ilyen
kiállítás megtekintése oly nagy hatással lehet a
tanulóinkra, hogy esetleg egész életükre kihat és
szeretettel foglalkoznak a gyümölcstermesztéssel.
CP.IszerUnek tartom azt is, hogyha van szép
okszerüen kezelt faiskola, vagy gyümölcsös az
iskolán kivül más intézménynek, vagy egyénn~k,
azok megtekintését Had lásson az a tanuló minél
többet, minél szebbet, hogy kedvet kapjon hasonló
dolgok csinálásához. Kövessünk el minden lehetőt,
hogy olyan gazdagenerációt neveljUnk, amely akar
és tud szépet és jót produkálni, amely képes arra,
hogy a magyar gyümölcsöt külföldön keresetté
tegye.
Ez a feladatunk kötelességszerü feladat. De
van még másik feladatunk is a gyümölcstermesztés
terén. Gyümölcstermelő gazdáinkkal, akiknek esetleg még nem volt alkalmuk az iskolában ezeket
megtanulni, vagy pedig nemtörődömségböJ elhanyagolták a gyümölcsfáik ápolását és kezelését,
meg kell értetnünk, rá kell beszélnUnk (népmüvelödési előadásokon, gazdakörökben és más alkalmas helyeken) hogy okszerü gyumulcsfaápolással,
az ellenségektől és betegségektől való védekezéssei
érhetünk csak el kellő eredményt s várhatunk kifogástalan termést.
Ez nekUnk annál is inkább erkölcsi kötelességünk, mert a gyUmölcsvédelem terén annyi
védckezöszer van ma már forgalomban, hogy
igazán alapos elméleti és gyakorlati tudásra van
szüksége a gyümölcstermelő gazdának, aki ezek
köziil ki tudja választani a legjobbat, a legolcsóbbat s eredményt akar felmutatni. Mivel pedig
alapos elméleti és gyakorlati tudással vajmi kevés
gazda rendelkezik a gyümölcstermesztés terén, hova
fordulhat a gazda felvilágositásért, ha nem a gazdasági iskolához, ha nem hozzánk, kik köztUk
élünk. És nekünk készséggel kell felvilágositást
adnunk ezekben a kérdésekben, hogy ezáltal is
kimélyitsük a kapcsolatot a gazdák, a társadalom
és az iskola között. Vannak iskoláink, melyek ezen
a téren igazán szép eredményt érnek el s nagyban
huzzájárulnak a gyümölcs minőségének és mennyiségének a javitásához. lskoláink közül több be·
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vezette a bérpermetezést csak azért, hogy ezáltal
rászoktassa a gazdákat a gyümölcsfáik permetezésére. Pl. hozom fel csak, hogy iskol~ink közill az
egyik a bérpermetezés bevezetésének évében kipermetezett 3668 l. permetlevet 14\)·77 P értékben.
A következő évben már 9·157 l. permetlevet 366·39
P értékben, vagyis 5 499 literrel permetezett ki
többet a második évben. Ez az iskola ezáltal Slép
munkát végzett és végez ma is.
Örömmel kell fogadnunk a tanácsért hozzánkforduló gazdákat s készséggel kell nekik a tanácsot
megadni. Oktassuk ki öket, hogy a jövőben miért
kell nagyobb gondot forditani a gyUmölcsfáikra
és termésUkre. Hivjuk fel a figyelmüket a tanulóink
révén a szUiőknek, hogy legalább a lakóhelyükön
rendezett gyümölcskiállitás~ tekintsék meg s okuljanak, tanuljanak a látottakbóL Ez a mi kötelességszerü és erkölcsi feladatunk tanulóinkkal, szüleikkel és gyümölcstermelő gazdáinkkal szemben. Az
évröl-évre fejlődő gyümölcstermésünknek sok-sok
problémáját viszont a kormánynak úgy kellene
megoldania, hogy a gyümölcstermelő gazda, aki
terményeit nagy fáradtsággal és költséggel állitja
elő, megtalálja a számitását. Legnagyobb probléma
ezen a téren az értékesités megoldása, mert ha az
nincsen kellően me~szervezve, nincsen a gyOmölesnek piac biztositva, akkor esetleg árzuhanások
állhatnak elő, ami a gyümölcstermelő gazda anyagi
alapját támadja meg s ennek következtében elő
állhat az az eset, hogy a gazdáknak elmegy a
kedvük a gyümölcstermesztéstöl. Gyümölcstermesztésünk, mely nemzetgazdasági szempontból is
nagyjelentöségü, szeriotem csak akkor fejlődhet
megfelelően, ha az értékesités s az ezzel kapcsolatos szállilás (mégpedig gyors szállitás, helyes és
gyors összeköttetés, hütőberendezések stb) kérdése
már rendezve van, ha a termetök, kereskedők és
hivatalos intézmények együtt működnek.
Makó

Gaál Károly

-

Békéscsabai gazdasági népiskolában

tavasz folyamán eladásra kerill : Vadalma,
vadkörte, birs, doucin, myrabolán és tengeri
kajszi csemete. Nagyobb mennyiségli aranyesöbab, erdélyi szalonnabab vetőmag és Salvia
mag. Cim: M. kir. Gazdasági Népiskola Békéscsaba, Vandhátl út

3 szám.
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A talajnedvesség
Földünk szerves élete mint láncszem kapcsolódik egymásba. Nem véletlen, hogy a szerves
életben elsőnek jelentkezett a növény, majd az
állat és végül az ember. Ha az életnek majd meg
kell szűnnie, ott a sorrend éppen a megfordított
lesz.
A növényi élet megjelenésében, kifejlődésé
ben és megmaradásában fontos szerepe van a
"természet"-nek vagyis annak a nyers erőnek,
mely kimeríthetetlen, elpusztíthatatlan, megsemmisithetetlen, ilyen pl. a levegő, hő, nedvesség stb.
A viznek mint nyers erőnek általános szerepét már
ismerjük. A növényi éler egyik legfontosabb tényezője. Nem mindig egyforma állapotban fordul elő.
Lehet légnemű, szilárd és cseppfolyós. A növényi
életre legfontosabb és hasznos szerepét nagyrészt
cseppfolyós állapotban tölti be és pedig a talajban.
A nedvességet a talajban megőrizni, elraktározni a gazda egyik legfontosabb feladata. Legtöbb gazda hol jól, hol rosszul, tudatosan vagy
tudatlanul meg is teszi. Ma, amikor élő szóban,
könyvekben, szaklapokban, folyóiratokban adják
a mindenoldalú ismeretet, sajnos még mindig
akadnak úgynevezett "gazdálkodók" akik elvégzik a munkát, sha tudják is hogyan, de nem mindig tudják, hogy miért ? !
Pedig éppen csonka hazánk sokszor igen
szélsőséges csapadék viszonyai állitják elénk a
gazdasági munkák örökös "miért• és "hogyan"
kérdéseit. A talajnedvesség szabályozása az adottságokon kivül leginkább a megfelelő időben és
megfelelő módon elvégzett talajműveléstől függ.
Nem akarok ennek módjaira és céljaira részletesen
kit~rni, hisz könyvtárat lehetne az ezekből megjelent könyvekből és füzetekből összeállitani. Fő
kép azokat az eljárásokat szerelném vázlatosan
felsorolni, melyekkel a talajnedvességet megtudjuk
őrizni.

Ezen eljárások között legáltalánosabb és legfontosabb a helyes és okszerü talajmüvelés és
pedig a talajporhanyitás. Ilyen elsősorban a kapálás,
Nem monhatjuk azonban azt, hogy minden kapá·
Jással a talajnedvességet akarjuk csupán elérni,
mert a kapálásnak más céljai is vannak. Éppen
ezért a kapálást nem végezzük mindig egyforma
mélyen. Ez függ attól, hogy miért és mikor kapá-
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Junk. Attalában a talajnedvesség megőrzése céljából végzett kapálásnak sohasem szabad mélyen
történni különösen tavasszal és nyáron eső után.
Fontos az is, hogy az ilyen kapált föld felülete
lehetőleg sima legyen. Igen érdekes de nem
helyes- bizonyítéka a "megszokott" munkavégzésnek pl. a tengeri töltögetése. Pedig tudjuk és hangsulyozottan tanítjuk, hogy éppen a talajnedvesség
megtartása végett szüksége~ a tengeri sima müvelése.
Csak igen ritka kivételes esetben indokolt a töltögetés. Pedig a legtöbb gazdasági napszámost
sőt nagyon sok gazdálkodót is ékes- vagy kevésbé
ékesszólással alig lehet rávenni, hogy a tengerit
simán müvelje. Már annyira megszokta a töltögetést, hogy még talán az ebédje sem esik jól,
ha egy két kapa földet csak úgy oda nem vethet
a tengeri tövéhez.
Sajnos azt is ritkán lehet látni, hogy egy-egy
jó nyári eső után azonnal kapálnának, pedig igen
sokszor éppen arra a nedvességre lenne tovább
szüksége a növénynek.
Ezt sok helyen és sokan azzal magyarázzák,
hogy "nincs még ideje" a rendes kapálásnak.
Ugyanis nem annyiszor kapálnak ahányszor szükséges, hanem ahányszor "szokás".
Másik ilyen talajmüvelési eljárás a boronálás
vagy fogasolás, kisebb mértékben pedig a gereblyézés. Ezeknek is többek között egyik legfontosabb
célja a talajnedvesség szabályozása. Pl. őszi vetések tavaszi fogasolásával különösen a téli nedvességet őrizhetjük meg a talajban, ha azt idejében
és megfelelő módon végezzük.
Ilyen célból nem sok eredményt érünk el
a még ma is sok helyen használt tövisboroná.val,
különösen erősebb vetéseknél. Igen fontos továbbá
a réteknek, lucemásokndk stb. kaszálása után jól
megfogasolása, mert csak így tarthatjuk vissza a
talajnedvességet s ezáltal elősegitjük a gyorsabb
és erőteljesebb sarjadzását. Erre a célra igen alkalmasak az újabb u. n. fésüs boronák. Ezeknek
a talajmunkáknak az elmulasztása, vagy nem megfelelő időben való végzése igen káros hatással
lehet a növények későbbi fejlődésére.
Ugyanezek a hibák talán még fokozottabb
mértékben fordulnak elő a szántásnáL Különösen
fontosnak tartom felemlíteni a tarlóhántás és tavaszi szántás végzését. Örvendetes ugyan, hogy

-
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az utóbbi időben mind gyakrabban végzik a tarlóhántást. Amennyire jó hatása van ennek a talajnedvesség megőrzése szempontjából, éppen anynyira hiba lehet, ha későn végezzük. Nem szabad
addig várnunk vele, míg a talaj kiszárad. Igen
helyes az a jó gazdamegjegyzés, hogy a kasza után
közvetlen az ekének kellene haladnia !
A talaj és a növények szempontjából amenynyire fontos az öszi mély szántás, éppen olyan
hátrányos lehet a tavaszi szántás. Saját kárán
szerzett tapasztalat már régen megtanitotta a gazdát arra a bölcs igazságra, hogy amilyen mélyen
szánt tavasszal, olyan mélyen szárítja ki a talajt.
Mint minden szabály alól, úgy itt is van ritka

kivétel.
Különösen olyan helyen, ahol a gazdasági
iskolák (mivel ilyenek nincsenek) nem mutathaják
a jó példát, igen gyakran a tavaszi szántással
akarják helyettesíteni és pótolni az öszi mély
szántást. Mondván, hogy ezzel munkát és idöt
takarítanak meg ! ? Pedig, hogy ezzel milyen kárt
okoznak nemcsak saját maguknak, hanem az országnak is, azt lenne nehéz kiszámítani. Vajjon
megcsonkitottságunkban megengedhetjük-e magunknak az ilyen fényűzö gazdálkodást? Bizony
nem ! Létezik ma már olyan állam, ahol a tarlóhántás és öszi mély szántás elvégzését törvényes
rendelkezésset tették kötelezővé. Pedig ezt az ész
törvényének kellene diktálnia.
Nem akarom már tovább részJelezni a nedvesség megőrzését szolgáló talajművelési eljárásokat,

csupán még egy módot említek meg, ami hasonló
célt szolgál és .ez a talajárnyékolása. Ezt az eljárást különösen az egyes növények termelésével
kapcsolatban lehet igen jól alkalmazni pl. konyhakertbon, gyümölcsfák ültetésénél stb. Ezáltal a
talajba öntözéssel juttatott ·nedvességet akarjuk
visszatartani.
Fenti hibák leginkább ott fordulnak elő,
ahonnan a gazdasági iskolák hiányoznak és sem
példájukkal, sem tanácsukkal nem segithetik a
gazdát olyankor, amikor az leginkább szükséges.
Hogy az iskolák milyen jó hatással lehetnek
a tanulni vágyó gazdákra, azt sok esettel lehet
igazolni.
lskoláinknak szent hivatása a serdülő gazdaifjúságat is tudatossá nevelni, hogy minden munkáját úgy végezze, ahogy azt az élet megköveteli
és ne azért "mert apám is így csinálta s ha neki
jó volt eddig így, nekem is jó lesz ezután is" l
Tanuljanak megfelelni az örök "miért• és
hogyan kérdésre és tanuljanak okosan gazdálkodni
azzal a vízzel, mely néha csendes patakocska,
máskor mindent elsöprő ár, vagy egyszer örömfakasztó áldás, máskor keservet ontó csapás. A
víz természet. A természetnek titkai vannak. Ha
titkait ellessük, kifürkésszük akkor magunkhoz
édesgethetjük, megtarthatjuk, felhasználhatjuk, javunkra fordíthatjuk és a boldogság tengerévé duzzaszthatjuk, hogy hatása kiterjedjen a Kárpátoktól
le az Adriáig !
F. f.

_______
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Mit er a jó
Itt most csakis a mezőgazdasági szakismereteket tartalmazó könyvek értékére kivánok rámutatni, melyeknek nem az elsöbbségét akarom vitatni más tartalmú könyvekkel szemben, hanem
tisztán azoknak a gyakorlati értékét kiváuom a
gazda, illetve termelő szempontjából megvilágitani.
A jó könyv értékére egyébként számokban
feleletet adni alig lehet, mert a könyv értéke, illetve haszna nemcsak annak tartalmától függ, hanem attól is, hogy ki olvassa. Magával a kérdéssel azonban érdemes és szükséges foglalkozni,
amit az is igazol, hogy pl. a mezőgazdasági karna-

könyv?

rához nemcsak kisebb képzettségű kisgazdától,
hanem a falu vezetőségéhez tartozó tanítótól és
Jelkésztől is számos levél érkezik, melyekben a
talajerö, a termelés, az állattenyésztés, a takarmányozás olyan elemi kérdéseiben kérik a kamara
tanácsát és útbaigazitását, amelyeket kérni .'gyáltalán nem volna szükséges, ha kéznél volna az a
néhány gazdasági szakkönyv, amelyek ezeket a
kérdéseket alapos részletességgel, közérthető nyelvezeten úgy ismertetik, hogy a gazda azok olvasása nyomán mindazt, amit megismerni akar, meg
is tudja a termelésben valósítani, miáltal a ter-
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melés biztosabb, jövedelmezöbb lesz, természetesen csakis abban az esetben, ha a könyvből
meritett ismereteket helyesen alkalmazza.
A gazdasági szakismeretek népszerűsítésének
nemzetgazdasági szempontból igen nagy a jelentősége, amit abból is megállapílhatunk, hogy minden állam kormányzata nagy gondot fordit a
gazdalakosság mezőgazdasági ismereteinek a fejlesztésére, mert ez kétségtelenül a gyakorlati termelésben is érezteti hatását. A több tudás, a magasabb szakértelem nyomán ugyanis fokozódik a
termelés és vele a nemzeti vagyon értéke is.
Hazai viszor.yaink közölt ebben az irányban ma
még igen nagy lehetőségek vannak, a mai országos termésátlagok még jelentékeny fokban emelhetők, ha a termelésbe több szaktudást viszünk
bele, amit egyébként igazolnak a jól kezelt gazdaságok aránylag magas termésátlagai.
Éppen ezért a kormányzat a kizgazdaközönség gazdasági ismereteinek emelése céljából nemcsak állandóan szaporítja a megfelelő képesítést
nyujtó szakiskolákat, hanem a gazdaköröknek,
falusi népkönyvtáraknak teljesen díjmentesen adja
a legszükségesebb gazdasági szakkönyvekböJ összeállitott úgynevezett gazdasági könyvtárt és a gazdáknak módjukban áll ezeket a könyveket a könyvtárból kölcsönkérni és olvasgatni. A gyakorlat
szempontjából ez is valami, de koránt sem ér a
könyv ilyen formában annyit, mint amikor állandóan a gazda kezei közölt van, bármikor kezébe
veheti és az esetenként felmerülő kérdéseket bármikor tanulmányozhatja, . nem is biztos, hogy azt
a szakkönyvet, amelyre épen szükségünk van, a
kölcsönkönyvtárból bármikor meg lehet kapni.
Ha már most mégis tájékoztató feleletet akarunk adni a jó könyv értékére, ezt csak néhány
példával tudjuk szemléltetni.
A burgonya terméshozamát pl. mint tudjuk
ugyanazon fajtánál és ugyanazon földben is kat.
holdanként 20-25 q-val is növelhetjük, há a termelésben sulyt helyezünk a vetőgumóra, a helyes
töltögetésre és általában a burgonya ápolási munkáira. A tengeri kat. holdankénti termését 5 - l O
q-val növelhetjük a jó fajta megválasztásával, a
vetés helyes keresztulvitelével, stb. A takarmánytermesztésünket biztosabbá és a takarmányozást
olcsóbbá tehetjük a termesztés helyes megszervezésével stb. Általában a termesztésnek száz és
ezer olyan kérdése van, amikre a megfelelő szak-

könyvek a feleletet és útmutatást megadják és ha
az olvasottak nyomán a száz és ezer kérdésből
csak egyet valósitunk meg a gyakorlatban, már
ezzel is sokszorosan visszatérül a jó könyvre forditott költségünk, úgy hogy azt is mondhatjuk végeredményben, hogy a könyvre fordított költség
egyike a legjobb befektetéseknek, de természetesen csak akkor, ha a nekünk szükséges könyveket szerezzük be és azokat aztán nemcsak tanulmányozzuk, hanem amit belöle tanultunk, egyúttal
igyekszünk viszonyainknak megfelelöen a gyakorlati termelésben is alkalmazni.
Most pedig felsorolunk a legszükségesebb
gazdasági könyvekböJ néhányat, amelyeknek egyetlen gazda házi köny-Itárából sem szabad hiányozni.
A mult évben jelent meg az Országos Mezögazdasági Kamara kiadásában egy könyv, amelynek címe : ."A talaj termőerejének fenntartásáról
és a mütrágyázásról" Nyelvezete könnyen érthető,
belöle a termelés révén kincseket érő tudást meríthetünk, pedig a könyv ára mindössze t·so P.
Ugyancsak nem rég jelent meg a könyvpiacon a növénytermesztés gyakorlati ismereteit
tartalmazó két értékes könyv, az egyiket Grabner
Emil írta, címe: "Szántóföldi növénytermesztés",
a másikat dr. Villax Ödön, címe : "Növénytermesztés". Ez a két könyv mindenről behatóan
tájékoztatja a gazdát, amit a szántóföldi növények
termesztése körében a gyakorlati gazdának tudnia
kell, nagygazdának és kisgazdának egyaránt.
A szántóföldi pillangósvirágúakról dr. Villax
Ödön külön irt még két kötetben nagyon sok
gyakorlati ismertetést, melyekböl a gazda alaposan
megismerheti a píllangósok kiváló természeti értékét, amit ezek a növények gyengébb talajokon
is betöltenek nemcsak terméshozamukkal, hanem
a gyenge talajok termőerejének a megjavításával.
Ezeken kívUI még nagyon sok könyvet lehetni felsorolni, melyek beszerzésével és tanulmányozásával gazdáink sok-sok igazság birtokába
juthatnak. Báró Eötvös józsef szerint minden
igazság birtokába juthatnak, mely kincs annak,
aki azt birja. A jó könyvekben lefektetett igazságok is kincsekké válhatnak a gazda szorgalmas
munkája révén. - Ezzel adva van gazdáinknak
a téli esték hasznos munkaprogramja.

Tóth Lajos
· mezög. kamarai titkár.
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- · Kiállitási eredmény. A Csongrádi Gazdaság i Iskola a nemzetközi baromfikiállitáson
Judakkal két 1., kacsákkal két l. és két ll., tyukokkal (jav. m. kendermagos) két lll. díjat nyert. Össztcljesítményeért a B. O. É. aranyérmével, a Duna
- Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara elismerő oltlevelével és éillami oklevéllel tüntették ki,
- A Duna-Tiszaközi Mezögazdasági
1\amara 'közgyűlésén Tóth Arisztid (Makó) felszólalásában a gazdasági népiskolák nagyobbarányú szaporításának sziiségét fejtegette általános
helyeslés közepette hangsulyozva, hogy a téli
gazdasági tanfolyamok nem elégítik ki a kiyánalmakat, hanem már az elemi után kell megkezdeni
a gazdanevelést
- Gazdasági tanfolyam. A földművelés
ügyi miniszter gazdák részére Biharkeresztesen
téli tanfolyamot rendezett, melynek egyik előadója
Fényes Kálmán gazdasági továbbképző kartársunk.
A tanfqlyam a téli hónapokban folyik szép reményekkel.
- Hajdúszoboszló. Tiszta jövedelem 1418 P
~O

f, l kat. holdnak 42·12 P, a

tőkekamatozása

3·49 százalék. Ez a zárlat a legutóbb megjelent
számadási utasítás alapján késziilt.
- A szeghalmi önálló gazdasági iskola
gyakorlóteriiletének tiszta jövedelme az 1937. évben 1715·13 P s így az egy kat. holdra (a terméketlen teriiletek is beleszámítva) eső tiszta jövedelem C9 56 P. Átlagtermés az elmult évben buzából 1376 kg., árpából 1383 kg., csöves tengeriből
3125 kg., zabos-bükkönyből 1015 kg. volt. A
november hó végén Budapesten tartott nem?.etküzi baromfikiállitásra az iskola 3 drb, rhode
baromfit kiildött fel és ezekkel nyert két drb. 1-ső,
egy drb. ll-ik díjat és a Baromfitenyésztök Országos Egyesiiieiének aranyérmét.
- Berettyóújfalu. Iskolánk gazdaságának
1937. évi bevételei a következök voltak: Szarvas·
marha és lótenyésztésből 3.880·69 P, sertés és
baromfitenyésztésből 1.5í0·44 P, mezőgazdasági
termények eladásából 727 35 P, kerti és szölöbeli
termények eladásából 4. 707·25 P, kiilönf~le és
\'egyes bevételek 438·62 P. Összesen : 11.369·35 P.
Kiadásaink voltak : Cseléd, napszám, munkabérek

..
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2.542 37 P, adó, közteher, biztosítás 505·99 P,
gazdasági épület fermtartás 56 50 P, állattenyésztési kiadás 1.045·30 P, növénytermesztési kiadások 710·55 P, gazdasági anyagok és vegyesek
823·97 P, állatvásárlások 2.020 08 P, épftkezés,
beruházás 67·20 P, átfutó tételek 674 52 P. Öszszesen: 8.44~·48 P. Bevételek összesen 11·369·35 P.
Kiadások összesen 8.445"48 P. Készpénz maradvány 2.937·87 P. Vagyon gyarapodás 364·21 P.
Mutatkozik jövedelem 3.288·18 P. Kat. holdankénti
jövedelem 88·26 P. Tökekamatozás 5·58 százalék.
- Kiskunfélegyháza. Szarvasmarhatenyész1966·86 P, sertéstenyésztésből 1257 76 P,
mezögazdasági terményekből 272·90 P, kerti terményekből 581·05 P, kiilönféléböl 51 P, összesen
4916·55 P. Kiadások 2717·38. P. Tisztajövedelem
2199·17 P. Holdankinti t. jövedelem 115·74 P.
Tőkekamatozás 8·25.
tésből

- Szekszárd 1937. évi mérlege. Gazdasági bevélelek : Szarvasmarha és lótenyésztésből
6171·46 P, sertés és baromfitenyésztésbőll022·86 P,
mezőgazdaságból 189 61 P, kertészetből, szölöböl
488 07 P, vegyesekből 17·82 P, összesen788982 P.
Gazdasági kiadások: Cselédbérek 563· 70 P, napszámok 463·50 P, mesteremberek 128·86 P, közteher 19·- P, állattenyésztésre 248896 P, növénytermelésre 173·15 P, gazd. anyagokra 260·22 P,
vegyesekre 343·73 P, építkezésre 1402·96 P; állatvásárlásra 1906·14 P, gépekre 112·54 P, összesen
7862·76 P. Pénztári nyereség 27'06 P. Tökeérték
az év elején 75, 170·84 P, az év végén 77, 759·75 P,
vagyon gyarapodás 2588·91 P, pénztári gyarapodás
27·06 P, tisztajövedelem 2615"97 P. Kat. holdankinti tiszta hozam 130·75 P. A befektetett töke
kamatozása 3·47tlfo.
- Komádi. Tanitgyi bevétel 545·77 P, gazd.
bevétel 3900 26 P, tanUgyi kiadás 2060 66 P, gazd.
kiadás 2221·30 P. Tisztajövedelem 1673'51 P,
holdanként 66·85 P. Tökekamatozás 6·68%.
-

Békéscsaba. Gazdasági bevétel : Szarvas1604·71 P, baromfitenyésztésből
526 89 P, kerlészetből (faiskola, virág stb.) 4264·75P,
vegyes bevételek 2·40 P, összesen 6398·75 P.
Tisztajövedelem 1996·55 P. Holdankénti tisztajövedelem 227·30 P. Tökekamatozás .9·07%.
marhatenyésztésből
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- A m. kir. Testnevelési főiskola f. é.
január 30-tól kezdődően Unnep- és vasárnaponként, mindenkor fél tizenegyórai kezdettel
a Főiskola aulájában vetitett képekkel kisért
- Bőviteni kell a Mezőgazdasági Ki- ismeretterjesztő sportelőadás sorozatot rendez.
állités kereteit. KözöiUJk már, hogy az idei
- Kis termés és drága termelés a hiámezőgazdasági kiállitás tenyészállatcsoportjába a
nyos növényi táplálkozás következményei.
határidőig igen nagyszámú bejelentés érkezett.
magyar mezőgazdaság az őszi gabonanemaeket
A
Feldolgozásuk még folyamatban van, a számszera
sohasem
trágyázta olyan mértékben, mint azt a
adatokat Jegközelebb ismertetjük. A tenyészállatnyugati
államok
teszik. A csekély matrágyafogyaszkiállitás mellett szerepeini fognak a kiállitáson
a kUlönböző mezőgazdasági érdeka testületek és tást egyrészt újabban az alacsony gabonaárakkal,
intézmények is oktató jellega kiállitásukkal, továbbá másrészt a matrágyának a szárazságban való nea mezögazdaság katönböző üzemei és a kapcso- hezebb érvényesülésével magyarázták. Az őszi
latos termelési ágak, valamint az értékesilés szervei, kalászosok mai ára a békebeli áraknak kb. 70
bemutatva mfiködésük módszereit és eredményeit. százaléka. A teljes roatrágyázás (nitrogén, foszfor,
Ezekben a csoportokban csak február 15-én jár le káli) költsége ma alig 60 százaléka a békebelia jelentkezési határidő, de már eddig is olyan nagy nek, tehát az árak indokolnák a matrágyák hasza résztvenni szándékozók érdeklődése, hogy előre nálatát. Hiányos növényi táplálkozás következláthatóan a Jegtöbb csoportban b6viteni kell majd ménye : kis termés és ennek és ennek további
a kereteket. Igen sok olyan intézmény és cég folyománya, hogy az adó és közterhek, továbbá
jelentkezett, amely eddig még nem szerepelt a minden költség holdanként kevesebb mázsára
mezögazdasági kiállitáson. Az idei kiállitás a katső oszlik el, tehát drágán termelünk. Ezek a megcsin tekintetében is nagy haladást fog hozni, igen gondolások is a roatrágyázás mellett ~zólnak. A
sok kiállitó intézmény uj, tetszetős, megkapó ki- magyar mezógazdaság nem használja ki eléggé
vitelíi pavillont épit, ami előnyösen fogja emelni a matrágyáknak termésbiztosiló és növényvédő
külsöségekben is a kiállítás színvonalát. Számos hatását, holott éppen a szélsőséges magyar égötletes kezdeményezés fog változatosságot hozni a hajlati és termelési viszonyok között erre fokozott
kiállitb megszokott kereteibe, amit a látogatók szük'iég van. Egyoldalú, tehát pl. csak foszforsav,
csak nitrogén vagy csak kálitrágyázás, riikán teremélhetően szivesen fognak fogadni. Sikerült a
termény- és nemesitett vetőmagkiállilás részére lel meg a minőségjavitó szempontoknak. Minden
olyan állandó jellegil elhelyezést biztositani, amely amellett szól tehát, hogy matrágyázzunk és ennek
lehetövé teszi, hogy a szántóföldi növénytermesz- során mind a három táplálóanyagat tartalmazó matésünk ezentúl minden évben megfelelő keretek trágyákra : a szuperfoszfátra, a kálisóra és a
között szerepeljen a mezögazdasági kiállitáson. nitrogéntrágyákra (péti só, kénsavas ammóniák)
Ismét szerepeini fognak nagyhira kisérletagyi intéz- figyelmet fordítsunk. Növényvédelmi szempontból
ményeink, bemutatva a rostos-, olajos , ffiszer- és kOlönösen a kálinak van nagy jelentősége, amire
gyógynövények termesztésére és hasznositására a magyar szakemberek közíll Kerpely egyetemi,
vonatkozó tudnivalókat. A földmívelésagyi minisz- Gróf akadémiai és Husz főiskolai tanár többször
térium gazdasági szakoktatási intézményei ez évben rámutatott. A teljes trágyázás mellett szólnak az
is résztvesznek a kiállitáson, hogy egymásközt újabb kisérleti eredmények is, igy pl. az Agronemes versenyre kelve, minél hathatósabban mutas- kémiai Intézet által végzett őszi buza kisérletek
sák be szemléltetve oktató anyagukat Ugyancsak eredményeszerint Anarcson, Szabolcs vármegyében,
szerepeini fog az Országos Mezőgazdasági Kamara, az egyoldalú foszfortrágyázás mellett kat. holdanvalamint a Külkereskedelmi Hivatal kat ön· kal ön ként 8·60 q buzát termett, a nitrogénnel kiegépavillonban. PeltQnést fog kelteni az idén is a szített foszfortrágyázás mellett 11"17, addig a káli,
zöldmezökiállitás. A vadászati kiállitás keretében a foszfor és nitrogéntrágyázás eredménye 14·53 q
berlini nemzetközi kiállitáson számos magas dijazást volt.
nyert legjobb magyar trofeákat állitják ki vadászaink, amelyek bizonnyal nagy érdeklOdést és elVesszősi józsef nyomdai műintézet
ismerést fognak kelteni.
Kiskunfélegyháza, 1937-1398.
- A csongrádi iskola 1937. évi tisztajövedelme 1726 52 P. Átlagtermései: buza 13·66 q,
árpa 12 91 q. csövestengeri 37 20 q.
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