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Reformok.
A nagy kataklizma után az egész
világ főnix módjára újra kiván éledni.
Keresi, kutatja azokat az utakat, módokat,
melyekkel jobban berendezkedve stabilabb
fundamentumokat rakhat jövendő boldogulásának.
Ugy világ-, mint hazai viszonylatban
az ítjitások korában leledzünk és a reformok
zuhatagjának örvénylésében politikai-, gaz··
dasági- és kulturális téren ·alaposan kell
kapaszkodnunk, hogy a nagy hullámverés
eliilte után kellőképen rétegeződhessünk el.
A mult esztendei nagyarányu közoktatásügyi-reform végrehajtása után úgy érezzük, hogy a magyar gazda~ági népoktatás
még mindig a felszínen lebeg, nyugtalanul
~1ányódik és ha időlegesen partra kerül i~,
t.degen terrenumokon tengeti küzdelmes
~letét, vékony gyökérzettel a viharok játéka
es egy gyöngébb roham is tovább dobja.
A kultuszkormány a közelmult napok~an nyujtotta be törvényjavaslatát a középISk?la és a tanítóképzés reformjáról, aminek
logtkus következménye lesz a gazdasági
szaktanítóképzés átformálása és talán a
~azdasági népoktatás .sok égető problémája
1S megoldást nyer ezzel kapcsolatosan.
_ ~ ~~rvényjavaslat szerint tanitóképzöak~de!"takon szerzik okievetüket a jövő
tan1tó1, ahova liceumi érettségi után ke-

rülhetnek, ezt pedig megelőzi a négy éves
gimnáziumi, illetve polgári iskolai studium.
A tanítóképzésnek ezek szerint hat
évfolyamra és akadémiai szinvonalra való
felemelése után következne a szaktanítóképző
intézeti magasabb gazdasági kiképzés, ami
szinte elképzelhetetlen a mostani középiskolának minűsitett m. kir. gazdasági szaktanítóképzőben.

A gazdasági szaktanítói kar a legszorosabb összeköttetésben állván a magyar
élettel, ismeri annak szükségleteit, több
évtizede küzd a képzés szinvonalának emefése érdekében ; meglévő iskaláinak szervezetét, minősitését nem találja korszerűnek,
mert a félévszázados elgondolás mellett az
idé> nagy léptekkel haladt már el ; minden
alkalmat megragadott, hogy ez iskolatipusnak, mint a gazdanevelés legkézenfekvőbb
intézményének szaporítását szívvel-lélekkel
propagálja ; hivatali és társadalmi müködésével régen kiemelkedett az elavult kere-·
tekből ; és szerényen reméli, hogy a reformok folytatásával, a mezögazdasági népoktatás átrendezése alkalmával az életnyujtotta tapasztalatok kerülnek ímegfontolásra
és azok szalgálnak any;;~gul ujonnan és
hosszabb időre szólóan a mezőgazdasági
népoktatás fundamentumának lerakásához.
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Mit tehet a tanitó a népművelésben az egységes
gyümölcstermelés és értékesítés érdekében ?
Folyékony gyümölcs.
BalatoDI B6la szabad

előadása

Székesfehérvárott az IskolánkivUli
Népmfivelési Előadóképző Tanfolyamon.
(Folytatás.)

A ma legtökéletesebbnek ismert gyilmölcslé
megóvó eljárást azonban a csirátlanitó szfirö feltalálása tette lehetövé. Franz Schmittelhartnak sikerült kisérletezések után olyan finom likacsokkal
biró szllröréteget előáll itani, melyek a must elváltozását előidéző apró szervezeteket nem engedik
keresztill s Igy a mustnak erjedéstől való megóvását kOzönséges hőmérsékleten is lehetövé teszik.
Ezen szaröket .EK" névvel hozzák forgalomba
és mintegy 7-8 éve már kiterjedten alkalmazzák
Magyarországon is. Az "EK" szarök rentábilis
mfikOdésének alapfeltétele, hogy a szfirö rendkivil,
finom aszbeszt-likacsait semmi szennyezés el ne
zárhassa, azért használatba vétele előtt a mustot
ülepitéssel, gondos szfiréssel, sőt derítéssei kell
minden tisztátalanságtól megtisztitanunk, hogy az
.EK" szfiröt csak szigoruan a csírátlanítás feladata
céljából vegyük igénybe. A csirátlanitó S7.űrövel
végzett mustfertötlenités szakségessé tette a musttisztitás különbözö eljárásainak ujra való kidolgozását, mfgnem a csirállanitóhoz került lé ragyogóan
tiszta lesz. Nem foglalkozva a derítés és szürés
alkalmazott módjaival, melyek azonosak a bornál
haaznált eljárásokkal, csak azt ernlitern meg, hogy
az "EK• szfirön átment mustot még 5-6 hónapig
hordókban tartják, azután palackozzák. A palackozáara 1/t literes és 4 d. literes zöld üvegeket
használnak, melyeket előzőleg kénessavval fertötlenitenek és levegötöl elzártan töltenek meg.
Dugót és dugózárat is fertötlenitve, csak pár hetes
megfigyelés után küldik szét a fogyasztókhoz.
Ennek az eljárásnak igen nagy előnye, hogy
semminemO főtt fz nem változtatja meg az eredeti
gyümölcslé páratlanul üdítő jellegét s a friss
gyümölcsnedvnek minden értéke: cukor, sav, vitaminok, a főzés által el nem pusztított rejtett,
dinamikai és élettani értekek megóvhatók általa.
Az enzimek hatására létrejön ugyan bizonyos vál-

tozás, de ez az arómát (bouquetanyagok felszabaditása által) csak fokozza.
A Jegideálisabb minden eljárás között az a
módszer, ha az "EK" s2 ürö használata előtt kikapcsoljuk a deritést és ezt több hónapos, hűtött
térben való megelőző raktározással helyettesítjük.
Igy készül a legtökéletesebb folyékony gyümölcs,
mely orvosi tisztaság szempontjából is kifogástalan
Az eljárás menete tehát a következő :
a gyümölcs feldarabolása, préselése,
a gyümölcslé lenyálkázása, szürése,
a gyümölcslé deritése csersavas zselatinnal vagy
vizahólyaggal,
a deritett lé szürése, majd "EK" szürőn való
átsajtolása,
a csirátlan lé betapasztott hordókban történő elraktározása, palackozása.

Svájcban alkalmazzák még a szénsavval való
telités általi konzerválást, legujabban pedig ózonnak
s az ultraibolyasugaraknak konzerváló hatásával
próbálkoznak. Nem hagyták el eddig még a kisérletezés állapotát az elektromos pasztőröző
készülékek sem, melynek jövője azonban előre
látható.
Háziasszonyok részére kOlföldön igen elterjedtek a gőzzel dolgozó gyOmöleslét elöállitó
készillékek. Week, Rex és más konzervüveg·
szabadalmakról ismert vállalatok hozzák ezeket
forgalomba, melynek l 00 C hőfoku gőzzel dolgozva
a gyümölcs falát szélrepesztik és rögtön sterilizálnak is. Meg kell különböztetnilnk a valódi folyékony gyilmölcsöktől a cukrászok és szakácsok
által készitett rendesen cukorral felfőzött leveket,
melyeket télire tesznek el fagylaltok vagy krémek
elöállitásához, ezek valójában szörpök vagy paszták.
A gyümölcslé az ujabb gyógyászatban 'mindinkább nagy helyet szerez magának dietétikus,
étvágygerjesztő hatásával kOlönösen olyan betegeknél, kiknek emésztő szervei nem mfiködnek töké-
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letesen s ilyen gyermek és felnőtt mind ijesztöbb
számmal akad napjainkban.
Hölgyeim és Uraim ! Önök közül, akik itt
jelen vannak, legalább 15-20-an cukorbetegségben fognak meghalni. Nem komor jóslat akar ez
lenni, ez a magyar statisztika % szerü megállapitása. A sok természetellenes, raffinált cukor fogyasztása, a tápláló energiákat elpusztitó konzerválási
eljáráson átesett pácolt, füstölt, sózott, főzött, sütött husok, gazdag sUtemények idevezetnek. Ezek
miatt a l:.őséges konyháról és táplálkozásbeli konzervativizmusáról hires magyar közönség körében
nehezen fog terjedni a folyékony gyümölcs, melyet
pedig Németországban már circa évi 20 millió
liter mennyiségben állit elő az a néhány száz
kisebb-nagyobb üzem, mely a német gyümölcsértékesitésnek ma már számottevő tényezője. A
sok népszerüsitő könyv és röpirat a folyékony
gyümölcsről már kis ·könyvtárra rug. Hazánkban
vállalkozásokon kivül a Kertészeti Tanintézet foglalkozik vele és egy-két gyümölcsfeldolgozó és
értékesitő telepen folynak laboratóriumi kisértetek,
igy Budaörsön, a Budavidéki Öszibaracktermesztök
Egyesületének modern hfitöházában. Tömegtermelésre még csak a jövőben rendezkednek be, Megemlitem, hogy a Kertészeti Tanintézet évente tart
3-4 napos folyékony gyümölcskészitö-tanfolyamot.
Hölgyeim, Uraim, a mai gazdasági terményárakat figyelembevéve, ha a háború ell'\tti békeév
árait 100-nak tekintjük, akkor a buza indexszáma
ma íOO-ról 82-re csuszott, a rozsé 74-re, a tengerié 87-re, a sertésé 58-ra, a szarvasmarháé
pedig 50-re zuhant. A termelőnyomort még fokozza,
hogy a szén indexszáma pl. 136-ra, a nyers
textilnemfié 138-ra tomázta fel magát. Nemde
rendkívüli jelenségnek kell tartanunk, hogy a
gyümölcsárak (a fagykáros évek kikapcsolásával)
átlag 85-90-es indexen állanak és enn(! az egy
gazdasági terméknél az elhelyezési lehetőségek e
sulyos években is változatlanul fennmaradtak.
l_ie_sztö helyzetben éltünk évek óta, a mezögazdaság
ev1 hoza ma, amely 1928- ban még 2.484 millió
pengő volt, 1933-ban már 744 millióra szállt alá,
a rekord-buzatermés esztendejében l Ne legyünk
u_gyan egyoldalu fanatikusok, ne akarjuk a hullamzó bu1.atermö rónákat gyümölcsössé átvarázsolni,
de a kopár lankákat és domboldalakat, a ki nem
~lasznált Litszéleket, a sivár tanyakörnyékeket még
15 csak be kellene_' egységesen ültetni gyümölcs-

. . ·--· ...... _L

fákkal addig, mig egy nagyszabás u gyümölcstele.f· A
pitési akcióhoz nem kezdhet a kormányzat. Mert •
a mezőgazdasági proletáriátus meggyökeresitésére,
amely maga közé számlálja ma már a törpegazdák ezreit és kisgazdáknak is százait, tenni kell
az utolsó órákban, hogy a magyar népi erő fejlödését biztositsuk. A mezőgazdaság tiszta jövedelme holdanként az 1934. évben szakértök szerint
1.48% volt, de ez igen sokszor az l% alá esik.
Lehet-e így élni ezen a földön? l kat. hold 12
q-ás jó buzatermés ma 240 pengő bruttó hasznot
ad, vagyis alig 100 pengő nettó jövedelmet s
ugyanakkor Lebner Ödön székesfővárosi tanár
budatétényi l O holdas öszibarackosa, a más mf,;,.. _
vetésre alkalmatlan hegy-völgyön 1000-1200 P-t :,
ad holdanként az áltatános költségek leszámi- · '
tásávaL
At kell s2ervezni tehát gazdasági termelésünr- . •
ket a kertészet és gyümölcstermesztés irányában,. ·
ahogyan azt a gazdaság földrajz tanitása szerint
minden sfirfin lakott földtájon megtették a népek ,
a mezopotámiai vízmfives földkultúrától a ki nai."·
kertészeti telepekig vagy a spanyol és pQvidéki: ...
síirű létszámú tájakig.
Mivel épen kezembe került, legyen szabad ::
felolvasnom Dóczy jenő méltatásának egy részét··~
régi magyar gazdasági irodalmunkról. "Lippai ·
jános, az esztergomi prímás testvéröccse, a prímási
kert gondviselője mikép ír a kertészkedeS munka '
különös becséről és gyönyörüségéröl ? micsoda •
bájos magyarsággal! Nincs az a poétai ma ebböt"'r
a korból - kivéve Balassa Bá li ntot -- amelyik··:
eszthétikai hatásban is felülmulná. Hallgassuk meg_: '
Lippai jánost : Maga a mÜJden állatok Teremtője ·...
is a mi első Atyánkat, az első Világi Majarságnak
Gazdáját nem a sovány szántóföldekre helyeztette, .
nem is fogá öket a szőlő kapálására, se az okta- ;l
lan állatok körül való bajmolódásra, hanem tevé :t
őtet a gyönyörfiség Paradicsomkertjébe, hogy mirit 1
első kertész munkálkodna és alkalmazná azt . : :-~
Maga a Mindenható Isten is, kinek az egeknek J
fölötte és a fényes csillagok tetején van éke'S':~
palotája, mégis mulatság okáért az ö Paradicsom-··-·
béli gyönyörfiséges kertibe me n t sétálni, mint
:,1:(
teremtésrül irt könyvben nyilván meg vagyon Irva •. :. ·: ·~
Hát nem szép ez? Nem léleküdltö? Találunk-e-:;·•
efféle stilust manapság egy kertészeti munkábán'?.-7
Pedig Lippai jános könyve a szakszerfiség szeiri~~r;.
pontjából is kora legmagasabb színvonalán á11ott~A
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Dehát abban az időben a szakszerűség nem jelentett szárazságot, az érzéseknek, a hangulatoknak
visszafojtását."
A régi szépségeken való merengés helyett
azonban saját érdekünkben, táplálkozásunk reális
megitélése szempontjából is fontolóra kell vennünk
azt a már ismert tényt, hogy testünk fenntartásához nem elegendő a zsír, fehérje és szénhidrát,
de felette szakségesek a gyümölcssavak, tápsók és
vitaminok. A mult században még azt tanították,
hogy táplálékaink értékét kizárólag höértékük, kalórikus értékük, köznyelven fejezve ki magunkat,
égési höjük, azaz fűtési értékük határozza meg.
Ez volt az az idő, mikor a vegyészek komolyan
hirdették, hogy majd mellényzsebben hordjuk egész
napi élelmünket pilulák alakjában. A gyáriparosok
rossz álmaira úgy tekintünk ma már vissza, mint
nagyfokú eltévelyedésre. Cáfolatra sem méltó az a
nézet, hogy a gyümölcs nyáron tifuszt, vérhast
okoz, sőt ellenkezőleg alkalmas arra, hogy a beteg szervezetet regenerálja, ellenállóvá tegye. Azok
a nagy 5 - 10 éves tervek, melyeket a kor intöszavára Szovjet-Oroszországgal az éJen, minden
állam kiHízött magának, Csonka-Hazánkban a
gyümölcstermesztésre kell, hogy irányuljanak geológiai és klimatológiai adottságoknál fogva. Ezzel
a nagy hittel kell eltelitve lenni minden öntudatos
polgárnak, főként minden értelmi vezetőnek, tanítónak, népművelönek, hogy a vajudó korszakon
hazáját átsegitse. És segitségére kell lennie a
magyar gyümölcstermesztés fon adalmi átalakitásána_k, .. mert talán az egész magyar életet a régi
szmtre lehetne emelni az okosan és általánosan
megszervezett főzelék- és gyümölcstermesztés anyagi
hasznából, melyet a kOlföld juttatna számunkra."
A német-francia társadalombölcsészek nagy
elgondolásából a "Socializmus in einern Lande"
térvéböl született meg minden józanság megcáfolásával az orosz államraison 23 szovjettjével, ha mi, magyarok meg ludnók teremteni itt az
"Obstkultur in einern Lande" földjét, Európa gyümölcsöskertjét, akkor még talán megfordíthatnánk
a végzetel Mert ha Hóman Bálint történelmi
te~minus-technikusa szerint voltak elömagyarok,
m1 legyünk ennek a kis földnek reménytelen, csüggeteg ufómagyarjai ?
Az újabb magyar politika, a reformpolitika
igen reális célkitíizése szerint a magyar társadalon;
ujjáépítését a legalsóbb néposztályokon kell elkez-

deni s ehhez kivántatik meg ujból és ujból a
szerény, de mindég nagyhitű tanitóság segítsége.
Termelök megszervezése roppant feladat s néhányan
majd ismét mondják : nem kötelességük. Erre
egy idézettel felelhetek : "Aki csak a kötelességét
teljesíti, nem teljesiti a kötelességét."

** *

Október van megint ... A meghitt kis tanítói
kertekben elnyílt már az aszter, hervadoznak az
őszi rózsák s jövögetnek már a fehérre meszelt
iskolába nagykendcs, nagycsizmás kis magyarok.
Halvány reggeli ködfátylakkal, hamvas gyümölcskoszorukkal ékesített t."'j aráját ringatja már az idö
és édes-btís napsütés mosolygásával, a halk fuvalmakkal súgja meg szinte úri finomsággal, hogy
eljár az idő felettünk, nemsokára befejeződik egy
év s mindannyian közelebb lépünk migent a Mindenek végső igazsága felé. Ballagunk lassan az
életúton s bandukol előre az érzések végtelen országútján minden tanító is élete batyujával
oldalán - az ö kis, vagy nagy községében, felalá sétálva iskolapadok között, faluk töretlen
dülöútjan, virágos és tövises ösvényeken, sivár
tanyaházak mellelt, vidám muskátlis ablakok alatt,
parlag gyümölcsöskertek fala mentén, bandukolnak
előre s most néhány percre, ma betértek ide
hozzánk. Kitárjuk hát feléjük szivünket a sorstárs
együltérzésével és vándor-batyujokba, amit magával
visz minden ember - az egyszerű falusi virágok,
a befelé hulló könnygyöngyök, a hit bibliAjának
kincsei mellé most odatettünk - egy hamvasan
mosolygó ... magyar gyümölcsöt ...
El ne veszítsék ezeket a koldúskincseket
szivükhöz szoritsák, vigyék magukkal ! Mert gaz:
dagok vagytok Ti, szegény Tanítók - ennek az
idei szépséges októbernek hágyadt nApsütésében
ott tündöklik fejetek körül a hivatás aranyglóriája! ...

Tisztavérben tenyésztett emdeni
l ú d- és sárga magyar tyúktojások, fehér nemesitett parlagi
galambfiókok kaphatók:

az alsóközponti iskolánál

!938 március hó.

MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS

5

A kisüzemszámtartás tanításának fontossága
az önálló gazdasági népiskolákban.
Ha az önálló gazdasági népikolák tananyagát vizsgálat tárgyává tesszük, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk azt az itéletet róla, hogy a felölelt anyag teljes mértékben a jövő gazdagenerádó életre nevelésének, öntudata felébresztésének
és a nehéz gazdasors megvívásához szükséges felvértezésnek a szolgálatában áll. Ennek a tananyagnak, illetve annak, a gazdapalánták lelkébe való
átültetésének köszönhető nagyrészben az, hogy
ma már többé-kevésbé nyugodtan állithatjuk azt,
kisgazdáink a viszonyaiknak megfelelöen sem a
növénytermelésben, sem az állattenyésztésben nem
követnek el kirívó hibákat. Ezzel azonban a további fejlődés és nivó emelkedés miatt nem elégedhetünk meg, a hibákat állandóan ostoroznunk
kell még akkor is, ha magunkban elismertük, hogy
a ganéjdombok mellett igen szépen ·szaporodnak a
trágyatelepek s a vonat ablakából ha kinézünk, már
sok helyen találunk szabályos gyümölcsfa telepilést s
állattenyésztésünkből is lassan tünőben látjuk a
heterogén állattipusok számát.
Ha a növénytermelésnél és állattenyésztésnél
már tUnőben is vannak a nagyobb hibák, sokat
találhatunk még azonban az üzem szervezése, berendezése és az értékesítés körül. Most már az oktatás terén sem elégedhetünk meg a termeléstechnikai
ismeretek nyujtásával, hanem meg kell világitanunk
növendékeink előtt részletesen a gazdasá~i üzem
belső életét is. A nehéz megélhetési viszonyok miatt,
minden termelisi kérdésre a jövedelmezőség szemlivegén keresztül nézve kell a feleletet megadni.
Napjainkban a gazdáinkat is kizárólag a jövedelmezőség érdekli s ezen a gyengéjükön lehet öket
véleményem szerint a legjobban megközelíteni és
a gazdasági haladás, fejlődés szolgálatába á!litani.
A gazdasági népiskolák jövő oktatási anyagában
tehát a termeléstechnika elsajátítása mellett, igen
nagy sulyt kell helyeznünk arra, hogy a jövő gazdáit - főleg kisgazdáit - üzemileg és üzletileg is a
legtökéletesebben kiképezzük. Ez a kisgazdák
egyéni érdeke mellett, nagy nemzeti érdek is, hiszen a magyar földbirtok 11·5 millió kat. hold területének 66·2 %-a mint egy 7·6 millió kh., 100
kh.-on aluli kisüzem. Ennek a hatalmas rétegnek
a kiképzése igen nagy százalékban az önálló gazdasági népiskolák kezében van s ha mi nem ad-

juk ezt az üzemi és üzleti kiképzést, ugy agrárpoliiikánk soha sem éri el azt a nivót, amit Svájc;
Dánia, Hollandia és Németország elért kisbirtokokosaivaL
Üzemileg csak az a gazda lesz képzett, aki
a számtartás vezetés segitségével üzemét minél
több ágra bontja szét, aki a gazdaság eredményeit
kimutatja s keresi a több esztendő számtartási
adatai közill azt, hogy mit használhat fel abból és
hogy kalkuláljon a jöve1elem biztositása végett a
jövőre nézve.
A kisilzemszámtartás vezetés hazánkban még
gyermekkorát éli. Az utiöröknek igen nagy akadályokkal kell megkilzdeni, amig a kisgazdák bizalmatlanságát, közönyét, sőt sok esetben ellenszenvet legyőzik. Az országban müködnek számtartási
központok, melyek beszervczik a kisgazdákat a
számadás vezetésébe. A debreceni gazdasági aka·
démiai számtartási központnak Békésen két évig
én voltam az ellenőre. Sajnálom, hogy ezen moködésem közben nem készitettem jegyzeteket, az __
ellenőrzés humoros es tragikus eseteiröl. Megállapitottam ez idő alatt, hogy Laur professor ideális
kisüzemszámtartása, nálunk még egyideig csak szép
álom lehet. Leltározásnál pl. a gazdaasszonyok nem
akarták a párnák számát bevallani, a napi tojás terme·
lést is féltek pontosan feljegyezni, a gazdáknak pedig
sehogysem tetszett, hogy a magánkiadásoknál beírják, hogy mennyit költöttek dohányra, borra stb;
Ezek kicsinységeknek tilnnek fel, de legtöbb esetben ezen mullott, hogy a gazdák nem vállalkoztak a számadás vezetésére, pedig ezek elkülönítése
nélkül nem kaphatunk tiszta képet a gazdaság
jövedelmezöségéröl.
Ennek, az agrárpolitikailag annyira fontos
tantárgynak tehát a Ill. fiú osztálrban szenteljünk
a lehetőséghez mérten elég időt. Már itt győzzük
meg a jövő gazdáit a számtartás vezetés nagy
fontosságáról, nem csak egyéni, de nemzetgazda~
sági jelentőségéről is. Ilyenkor még fogékonyabb
a gyermeki lélek, nagyobb bizalommal van aziránt.
amit tanitója mond neki. HelyesP.n felfogva ~
ügyesen előadva a számtartás vezetését - nyom ..
tatványok bemutatásával, példák kidolgozásával ~
lassan bejut a vérkeringésükbe s valamelyik 88)':
tekervényükben megtelepedik, appercipiálják. Ké-
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~bb, amikor a maguk gazdái

lesznek s valaki
iétveti előttOk azt, ho~y vezessenek gazdasági Oze.· ·mukröl számadást, nézzenek utána, hogy egész
éven át miért fáradoztak s a jövőben milyen ráfizetést kerüljenek el, akkor a gazda elött megjelennek a számviteli órák, eszébe jutnak, hogy
• , milyen érdekesek voltak a könyvelési példák s mit
· ~kötött lelkükre tanítój uk, könnyebben vállalja majd
·. a számadás vezetését.
Az az óraszám ami tananyagbeosztásunkban
r a
kisgazdaszámtartás anyagának megtanítására
·, -rendelkezésére áll, elegendő ahhoz, hogy a közöl-~ek elsajátítása mellett, a számadás vezetést meg
s szereltessük tanítványainkkaL Mikor a számtartási
nyomtatványokat bemuttatlam növendékeim előtt,
mindjárt nagyobb volt az érdeklődés, mert a nyom. · tatványok az ujszerüség varázsával hatottak rájuk.
-.Ha példákkal vezetjük végig - amiket a táblára
felrajzolt kimutatásokon doldgozunk ki - a számtartás vezetés anyagát, az mindjárt lüktetöbbé
válik, élet költözik a látszólag száraz kisgazda
számvitel ~.nyagába. Há a tanítás müvészet, úgy
. ennél a tárgynál tényleg müvésznek kell lenni
annak aki előadja, hogy a tárgy elvontságánál
fogva és a mi növendékeink szellemi képességeihez mérten, még is megszerettesse azt tanitányaival. Ennek a megszerettetésnek ne csak olyan tar-
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tóssága legyen, amely a lll. évfolyam vizsgájával
széjjelfoszlik, hanem drága öröségképen vigyék ki
növendékeink a gyakorlati életbe, hogy hathatós
fegyverOk lehessen - a mindnyájunkat könyörtelenot megszámoltató nagy bankár - az élettel
szemben.
Nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem ezen alkalommal a kisüzem számtartásnak
hazánkban két nagy uttöröjéröl, dr. j uh os Lajos
gazd. akad. igazgatóról és dr. Sarkadi Kesztyüs
Lajos gazd. akad. r. tanárról, akik fáradtságot
nem ismerve állottak ennek s nemzetgazdasági
szempontból annyira fontos mozgalomnak az élére.
A beszervezett kisUzernek számtartásának adataiból,
gazdasági üzemstatisztikát készitenek évről-évre,
amely vonalvezetésill és alapul szolgálhat az ország agrárpolitikáját irányitó tényezöknek .
A mi munkánk is utiörö ezen a téren, mert
minden évben ujabb és ujabb generáció! engedUnk
szárnyrakelni s amely generációnak egyik szárnya
a termelés technikAjában való otthonosság, a másik pedig az üzem helyes szervezése, az üzleti
érzék elsajátítása s az értékesítés terén való rátermettség lesz.
A szárnypróbálgatásokhoz az erőt mi adjuk
s a további repülésnél, amikor a kezdő embert sok
veszély fenyegeti, mi álljunk őrt.

Fazekas István

Tanfolyamok a fegyverneki gazdasági iskolánál.
A vármegyei törvényhatósági iskolánkivüli
bizottság rendezésében mult év
november hó 22-től f. évi január 14-ig felnöttek
részére tartatott gyömölcsészeti és tejkezelési szaktanfolyam a megye területén egyedül e gazdasági
iskolánál kisérletképen kisgazdaasszonyképző tanfolyam.
A tanfolyamok záróvizsgája ünnepélyes keretek között január hó 14-én tartatott meg.
A vizsgát a gazdasági szaktanfolyamon a
"Hiszekegy" vezette be, mely után a vármegye
kir. tanfelügyelője dr. Tesléry Károly tanügyi tanácsos nyitotta meg. jelen voltak a vármegyei Gazdasági Egyesület képviseletében gróf Szapáry
Gyula földbirtokos, a járás részéről dr. Szabó Ferenc főszolgabiró és dr. Garancsy Zoltán járási
tiszti főorvos, a járási mezögazdasági bizottság
részéről Mocsáry Dénes
m. kir. kormányfőtanácsos, dr. Szemerédy Béla tantigyi titkár, a
népművelési

község elöljáróságának 8 tagja Major józsef fő·
földbirtokosok és igen nagy számú érdeklődő közönség és a község bel- és külterUietének tanítói
kara. A tanfolyam hallgatók a feltett kérdésekre
értelmes és szabatos feleletet adtak s Kádár igazgató felkérésére a jelenlévő földbirtokosok is kérdést intéztek a hallgatókhoz s azok tájékozottsága
és szaktudása bámulatba ejtette a közönséget. A
vizsgát dr. Tesléry Károly tantigyi tanácsos kir.
tanfelügyelő zárta be, kijelentette, hogy örül annak.
hogy e községben a hallgatók mily lelkesedéssel
igyekeznek tudásokat gyarapítani s kéri, hogy a
jövőben is szeretettel keressék fel a gazdasági
iskolát, melynek igazgatója már hossz(t évek sora
óta nagy ambicioval és eredményesen szalgátja
az iskolánkivüli népoktatás, illetve népművetés
ügyét, munkásságáért s az elért igen szép eredményért hálás köszöneiét fejezi ki. Egy tanfolyamjegyző ve~etésével, Kudelka józsef és Antal
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Mezőtúr megyei város. A mai város alapját
ségfi és magas falysulyú acélos, piros buzájának
kik és mikor vetették meg, nem tudni, régi fek- - sikér tartalma a 13-15 százalékot is eléri.
Buzatermelése mellett fontos szerep jut u
vése azonban pontosan ismeretes. Neve török
árpa, tengeri, takarmányrépa és szénatermelésnek,
eredetu.
Nagy, népes és egészen magyar jellegű város amit az intenziv állattenyésztés tesz szükségessé.
A vizek Slabályozása, a tagosítás és köz·
volt már évszázadok óta. 72.000 kat. hold határán
legelök
feltörése után az állattenyésztés egyideig
terem az acélos tiszamelléki buza, mely az egész
lefelé ívelt s minőség tekintetében csak ujabban
világon ismeretes.
A város határa a környék helységekhez ké- lendült fel, fejlett lótenyésztése mellett említést érpest igen nagy. Mezőtúr az Alföld legszárazabb demel baromfitenyésztése is.
Mezötúr kulturális életét kedvező feltételek
vidéke, évi átlagos csapadékmennyisége 450 -500
mm. közt ingadozik. A szélsőséges kilengésü csa- határozzák meg, számos, régi hirneves iskolája
van. A lakosság gazdasági kulturája elég magas
padék eloszlása és a nagy hőmérsékleti ingadozások fokon
áll. A haladó kor gazdasági követelményeit
következtében tájfelszinének jellege nyáron nagyon igyekszik elsajátítani és kielégiteni. Ebben a törekélesen domborodik ki.
vésben nyeri fontosságát a gazdasági népiskola.
Gazdasági életében a mezőgazdálkodás legMezötúr az első városok egyike volt, mely
kifejezettebb alföldi formájának, a kalászosok a gazdasági népoktatás céljaira megkivánt
termelésének van domináló jelentősége. A mult gyakorlóterUietet, építkezést, felszereléseket biztoszázad hatvanas éveiben a legelök kiterjedése sította és a gazdasági népiskola szervezését, annak
jelentösen felülmulta a szántóföldeket. Ma a túri felállítását példaadóan szorgalmazta. Már az 1900határ 92 százaléka szántóföld. A birtok tagozódása, as években mozgalmat inditott arra, hogy a 13a természeti erők, a kunsági napsugár, a föld 15 éves gyermekek oktatására a város gazdálkominösége kOlönösen elősegítik az erőteljes szem- dóinak okulására a helyes talajmfivelés, növénytermelést. Mezőtur gazdáinak s sorsa elválaszt- termelés, állattenyésztés részére mintagazdaság
hatatlanul összeforrt a buza sorsával. Kitünő minő- szerveztessék.

Az iskola épülete.
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Az iskola fogata.
Igy jött létre, igy szerv~~t~tett meg a gazda·
sag1 népiskola, amely mukodését
1899-ben
meg is kezdette.
Iskolánk 2 részből áll : belsőség és a külső
gazdasági gyakorló területből.
A belsőség a tanítás, oktatás céljait szolgálja,
nagysága 600 négyzetöl, melyen az 1930. évben
modern, kifogástalan tanügyi épület emeltetett. E
főépület, 3 tantermet, háztartási konyha, kamrát és
az igazgatósági lakást foglalja magában. Igy 31
évi nincstelenség után, ebben az iskola városban,
minden követelménynek megfelelő helyiséghez
jutott.
A tanügyi épület emelésénél a hála és köszönet szavával kell megemlékezni Kreitt Géza miniszteri tanácsos, Géber Lajos szakfelügyelő és Molnár Sándor igazgatóról, akik az építkezést latba
vetették, hogy hosszt'1 vándorlás után az iskola
hajója biztos révbe jusson.
A külső gyakorlótelep a város nyugati részén, a szolnoki út mellett fekszik, a tantermektől
2 km-re. A szemléltetés a gyakorlati órákra való
kijárás fáradtságos, amely sokszor a siker rovására
megy.
.
A tanuJók létszámáról az alábbi kimutatás ad
feivilágosítást.
Tanév: 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36 1936-37
138
208
207
172
157
fiú :
leány : 262
293
354
309
262
()sszesen: 400

501

561

481

419

A leány tanuJók beiskolázása jó, a fiúké
gyenge Ennek oka a határ nagysága, a kiterjedt
tanyare~dszer. A ~agy?nosabb sz~lök gyermeke!ket
a középiskolákba JáratJák, vagy k1megy a tanyara.
Hozzánk csak a város közvetlen-közelében lakó
kisbirtokosok, kertészek gyermekei jönn.ek, ezek
száma aránylag csekély, a tömeg a kub1kos családból kerül ki.
A téli félévben 2 félnapon, a nyáriban 5
órában járnak fel a tanulók. A téli idöszakban
rendezi az iskola gyakorlati tanfolyamait A fiúk
részére seprű,- kefekötő és kosárfonást. Ezeket az
ismereteket otthonukban, felnőtt korban jövedel·
mezően hasznosíthatják, öregségükben megélbeté
sük alapjaivá válnak. A tanfolyami foglalkozások
közhasznúak is, munkára, a téli idő hasznos és
okos kihasználására serkenti a fiatalságot.
A leány-tanulók részére az őszi .és ta~aszi
hónapokban szabás-varrás és háztartási, fözotanfolyamok tartatnak. A leg~gyszerűbb foltozómunkáktól a kötény, felsőruha készítés elsajátítása
céljából.
A háztartási tanfolyam tartása iskolánknak
egyik igen fontos feladata. Célja a gazdasága~, ízletes, változatos és takarékos fözést bemutatm.
A gyakorlóterület a rajta lévő gazd. épüle·
tekkel és szaktanítói lakással szabálytalan, meg·
nyúlt téglaalakú s minden oldalról utakkal van
körülvéve. Ez szemléltetés és okulás céljából helyes, mert az arra járók önkénytelenül is a szemlélödésre vannak utalva, késztetve.

Az ember egész élete a g}'akorlati munka.
Munkaközben csak azt hasznosftja, amit saját
szemével lát, érzékel és az eredményről meggyő
ződik. Igy iskolánk roppant nagy súlyt helyez ar·
ra, hogy a helyes talajművelés, a tápanyagok pót·
lása, a jó vetőmag és a kifogástalan növényápolással az önkéntes figyelmet és érdeklödést magára
vonja. Nincs olyan mezőgazdasági munka, amelyet
a járó-kelök meg ne figyelnének, alaposan szem
ügyre ne vennének. A mezőtúri iskolának, amelynek
tanutói sorából hiányzanak a vérbeli gazdagyerekek,
erre a gyakorlati oktatásra kell legfőbb gondját
fordítania, hogy az akaratnélküli szemlélők is feltétlenül tanuljanak. Az iskola terményei, művelés
módjai, a gazdakörök állandó beszédtárgyaL Ha
az iskola egyéb hasznot, mint ezt felmutatni
nem tudna, akkor is értékes és követendő munkát végezne.
Az iskola szántóföldjei legnagyobbrészt 3-4
osztályba tartoznak ; - mészben szegény, szikesedésre hajló talaj, kisebb szikfoltokkal.
A mészszegénységet, bőséges trágyázással,
többszöri porhanyitással igyekszünk javitani, termöképességél fokozni.
A szántóföld zavartalan használata biztositva
van.
A szántóföld 17.27 k. holdján négyes vetésforgó van beállitva. A vetésforgó norfolki négyes.

1. Takarmány
2. Oszi
3. Kapás
4. Tavaszi
További 4.45 k. holdon forgóu kivüllucerna
termeltetik.
Takarmánytermelésben igyekszünk jó példá·
val előljárni. A sok értékes takarmány teszi lehetövé állatállományunk további fejlesztését, a tejtermelés fokozását. Ezt óhajtom az iskola jövedelmének főforrásává tenni.
Termésátlagaink úgy mennyiség, mint minöség tekintetében messze túlhaladják a szomszédos
kisgazd4k átlagos terméseit
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csapadékról és k. holdankénti terméseredményekr61.
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1928 so·
1929 82
1930 10'
1931
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1932 20
1933 90·
1934 20•
1935 40•
1936 682•2
93 6
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15·20
11·80
11·00
13·30
10·20
14·20
6•40
900
17•20

11·00
15·10
12•20
10 10
9•00
16•00
12'00
4•70
11"50
21 '60

\13•80 l
13 oo
11•40
11•40
12·50
12'00
13'30
4•50
5·()()
11•60

1460
1200
22·60
17·80
18 00 l
22•10 i
8'50 l
25•50
10·50
34•80

25'60
26·30
28'50
26·50
20•80
12'10
23•50
8•56
16"30
22 '50

12•01

12•32

11'40

18•64

21•76
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A 72.000 hold kiterjedésa túri határban a
buzatermelés képezi a föirányt. Ennek következtében iskolánk is a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva behatóan foglalkozik a buzatermelésének
minél intenzivebbé téte lével. Állandóan végez mű ·
trágyázási kisérleteket s egyéb e körbe tartozó
megfigyeléseivel törekszik gazdáink támogatására.
A gyakorlóterület megmunkálását két drb.
igásló végzi. Mezőtúr mindenkor hires volt Jó.
tenyésztéséről, lovai kitünő csontozatuak, erősek,
edzettek, ellenállókészségük kifogástalan. A munkálatok beosztását, a párosítást úgy irányítjuk, hogy
a csikó nevelésnek akadálya ne legyen. Igy csikóneveléssel is szeretettel, példaadással foglalkozunk.
Iskolai ló és csikó nevelésünk Gáspár jános idejében élte fénykorát, amikor 4- 5 csikó futkározó
játéka tette élénkké a gazdasági udvart. A gazdaközönség ma is szereleltel emlékezik vissza ittenj
munkásságára, ügybuzgalmára. A tenyészanyag kifogástalan külsejü, jóindulatú, munkakészségge
bíró félvér anyakanca.
Szarvasmarha anyagunk gyenge, beállítása,
tehetösebb anyagra való kicserélése most van folyamatban. Figyelmünk elsősorban a szaporításra
irányul, mivel a szarvasmarha tenyésztés, illetve az
állandó, biztos tejtermelés, iskolánk nagyon jó jö
vedelmi forrása lehetne, mert a jóminőségü tiszta
tejnek állandóan keresete van. A tehenek, borjúk
nyáron a községi legelőre járnak, 2 km es távol
ság ez. A Iegelóre való járás a tejmennyiséget érzékenyen nem csökkentette. A legelőn való tartózkodás az állatok egészségére, fejlődésére, a termékenyülésre felbecsOihetetlen értékkel bir.
Állomány : 2 drb. tehén, l drb.

üsző.

Sertésekből a magyar mangalicát tartjuk, ez
ujanyag beállitása az 1937. év április havában
történt. A szarvasi középfokútól, tenyészállatvásáarany nyert kocáktól . szárron l. díjat maznak.
Állomány : 3 drb. éves süldő.
A gyakorlati tanítás és a nagyobb jövedelem
elérése céljából az állattenyésztésnek mintegy kiegészítő részét képezi a baromfitenyésztés. Tenyésztésére nagy gondot fordítunk, mert a gazdaságnak
jelenleg ez képezi a legjövedelmezöbb és a termékei a legkönnyebben értékesíthető részét.

A baromfifajták közill a kendermagost és a
javított magyar iludat tenyésztjük.
A gyakorlóterület nagyon fontos részét képezi
a kertészet Ez magába foglalja a faiskolát, szőlőt,
gyümölcsöst és a konyhakertet Nagysága l k. h.
800 O-öl. A kert rendeltetése, hogy tanulóinkalJa
kerti növényekkel, fákkal, azok ápolásával, gondozásával megismertessük, másrészt a városnak legmegfelelőbb gyümölcsfaoltványokat nevelni. Oyilmölcsfáink, oltványaink szakszerű kezelés, gondozás, permetezés alatt állanak. A fák, oltványok
eröteljesek, betegségektől m en lesek. Célja a belterjes ;: kezelés folytán bevételeinket fokozni, ezzel
az iskolát mai szegénység éből kivezeini s job b
megbecsültebb jövő felé haladni.
Az 1937. évi vagyonleltár értéke 96.457 P.
Ebből tanugyi vagyon 66.976 P, gazdasági 29.481
P. Vagyongyarapodás az utóbbi 2 év alatt 1.699
peng~H emelkedett, amely nem az értékek túlzott
felemeléséből van, hanem az iskolával való nagyobb
törődés és intenzivebb gazdálkodás következménye.
Tervbe van véve több gazdasági eszköz beszerzése, melléképületek emelése, amelyek múlhatatlanul szükségesek ahhoz, hogy a gazdasági üzem
nivója arra a fokra emelkedjék, amelyet a mai
gazdasági kultúra megkiván.
A férfitanerők a tanításon, a gazdasági munkák ellenörzésén és tanfolyamok vezetésén kf~íll
tevékeny részt vesznek az iskolánkivüli népmüvelésben és a tanyai gazdák megszervezésében. Erős
a hitünk, ha küzdelmek árán is, de be fog következni a jobb, szebb jövő, melynek művelésében
és munkálásában mi túriak is erőnkhöz képest
hisszük, kivesszük részünket
Ha az iskola nagyobb mérvü eredményekre
nem is tud hivatkozni, a most beál1ftott célszerűbb
külsövel, szemléttelöbb elrendezésset sikeríll az
iskola iránti ellenszenvet megtörni s a minden kibúvót felhasználó gazda gyerekeket a magyar
röghöz és a magyar élet közösségben a többtermelés szolgálatába állítani.
Az iskola igazgatója Sebők Sándor 1935 óta.
Munkatársai : vitéz Mártha Gábor, vitéz Mártháné
Paulik Irma, Sebt'\kné, Koncz Krisztina.
Ez iskolánál müködtek : Kurdy Sándor,
Gáspár jános, Molnár Sándor, Lakatos István.
Brennerné Gebe Ilona, Dégay Emma, Nagy Lenke,
Szabó · Sárika, Tarnay Mária, Szatmáry Erzsébet.
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hallgató hazafias versének elmondása és a Szózat
eiéneklésével a vizsga véget ért.
E vizsga után az impozáns közönség átment a szembenlévő tanterembe, hol a kisgazdaasszonyképző tanfolyam hallgatói végeztek gyakorlati munkát. E tanfolyam előadói : Sándor Pálné,
dr. Hámory Rezső közs. orvos, Lankás Tibor rk.
hitoktató, Kádár Kálmán igazgató és Rrókayné,
Jászay Lenke gazdasági szaktanítónő voltak.
Dr. Tesléry Károly tanfeUlgyelö felkérte
Prókayné Jászay Lenke szaktanítónőt, hogy a fő
zés és egyszerűbb ételek készítéséből intézzen
kérdéseket a hallgatókhoz. A hallgatók igen ügyesen mondották el azon egyszerú, olcsó s amellett
igen tápláló ételek készítését. A 28 hallgató a
konyhaművészetben teljes jártasságat tanúsított.
E tárgy után Sándor Pálné ref. lelkész neje
az illemtanból és a jómodorról előadott anyagot,
dr. Hámory Rezső orvos az egészségtan- és
csecsemő ápolásból, Kádár Kálmán az Orsz.
Társadalombiztosításból adott fel kérdéseket, melyekre a hallgatók értelmesen megfeleltek. A gyakorlati bemutatőn készült süteményekből a magyar
ruhába öltözött lányok kínálták a megjelenteket
Gróf Szapáry Gyula örömének adott kifejezést, hogy úgy a szaktanfolyam, valamint a kisgazdaasszonyképző tanfolyamon részt vehetett s
kijelentette, hogy jövőben minden ily nagyfontosságú és kultúrális tanfolyamokon örömmel fog
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részt venni s felfogja hívni az illetékesek figyeimét arra, hogy a megye területén és az egész
országban minél nagyobb számban tartassanak ily
tanfolyamok. Köszönetét fejezi ki az igazgatónak
és a szaktanitónőnek, úgyszintén a lelkes előadói
karnak, hogy időt és fáradtságot nem kimélve
szalgálják a népművelési. A tanfolyamok után a
közönség az esti órákig a legjobb hangulatban
volt egyua.
Az iparügyi miniszter e tanév telén is 3-3
hónapos szövőipari és seprűkötő tanfolyamot engedélyezett. A tanf'.)lyamok f. évi január hó tOén nyittattak meg s 20-20 hallgató nyer azokon
kiképzést. Az iskolának szövöipari tanfolyama
iránt mindig több és több az érdeklődő s az eddig rendezett 16 szövőipari tanfolyamon 309 felnőtt nyert tökéletes kiképzést s önállóan sokan
foglalkoznak a szövöiparral·
E tanfolyamot január hó 29-én meglátogatta
a szegedi kerületi háziipari felügyelő s a legnagyobb megelégedésének adott kifejezést s megállapi~otta azt, hogy ily helyet kerületében még
nem talált, ahol a hallgatók oly szeretettel és kedvvel foglalkozzanak e háziipari ággal. A seprű, kefe és kas készílés is nagy arányokban folyik s
eddig is igen szép munkák készültek. A tanfolyamon készült munkák statisztikáját annak idején
közölni fogja az iskola.

A mulasztási napló egyszerüsitése.
A "Mezőgazdasági Népoktatás" 1937 évi
október havi számában kifejtettem azon okokat,
melyek a nem mindennapi iskolák részére szükségessé teszik a mulasztási napló egyszerüsitését,
célszerübb beosztását és olcsóbbá tételét.
Úgy érz~m azonban, hogy az első elgondo·
.
lasom nem mmdenben tökéletes. Ezért több oldalu
véleményt kértem hivatott tanUgyi köröktöl a "tervezet"-re vonatkozólag.
A pártatlan birálat megérkezése után, mert hiszen a biráJókat személy szerint nem ismerem - módomban volt a mulasztási napló
!ervezetén további egyszerüsitést végrehajtani azon
Iskolák számára, melyek a téli hónapokban heti
2, az őszi-tavaszi hónapokban heti l félnapi oktatásban részesítik növendékeiket.
A szakértői vélemény szerint, a mulasztási
~apló egyszerOsitése a mezögazdasági népoktatás
~ntézményeiben és az általános irányu továbbképző
ISkolákban kivánatos. Ahol nincs szakség olyan

részletes, 3 harmadévre tagolt mulasztási naplóra,
mint amilyeneket a mindennapos népiskolákban
használnak.
A szakértői vélemény jónak látja a napló
szövegében a hivatalos keret hű megőrzését.
Kiemeli a bírálat, hogy a mulasztási napló
közóhaj szerint valóban egyszerUbbé válnék, s
megvalósítása hasznos szükségletet elégítene ki.
Az egyszerüsitésből, - az iskolák népességétől függöen évröl-évre visszatérő megtakaritás érhető el ami országos viszonylatban jelentős öss1.egre tehető.
A megtakaritásból népesebb iskoláknál
- fedezhető a "Mezögazdasági Népoktatás"-ra
előfizetés. Kis népességű iskoláknál a • falu postája" vagy más olcsó folyóirat előfizetése lehet
előnyös, az iskolák szUksÉ'glete szerint.
A megtakarítás úgy állitható a haladás szolgálatába, ahogy az iskola érdeke kivánja.
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Kiállitási tájékoztató.

A tenyészállatvásár iránt nemcsak az eladni
szándékozó gazdák, hanem a tenyészállatot vásárolni
kivánó tenyésztők is örvendetesen nagy érdeklődési
mutatnak. A földmívelésagyi miniszter az OMGE
előterjesztésére a tenyészállatokat beszerezni kivánó
gazdák vásárlásainak megkönnyitése érdekében
kedvezményes, u. n. jutaiékos tenyészállatbeszerzési
hitelt engedélyezett. A jutaiékos hitelt igénybevevő
tenyésztők, ha megfelelő hitelképességüket igazolják,
a bejelentendő és vásárolni kivánt tenyészállatok,
u. m. szarvasmarha, sertés és juh beszerzésére
hitelhez juthatnak, amelynek ellenében az Országos
Mezőgazdasági Kiállításon a bejelentett tenyészállatokat megvásárolhatják. "Védett" birtokosok e
hitelt nem igényelhetik.
A kölcsön 18 hónapra szól és azt két egyenlő
részletben kell a tenyésztöknek visszafizetniök. Az
igénybevett hitel kamatmentes, csupán a folyósitásért és kezelésért kell a kölcsöntőke teljes összege
után évi t·5 9b jutalékot a törlesztési részletekkel
egyszerre és egyidőben megtériteni.
Azok a magántenyésztők, akik ezt a hitelt
igénybe óhajtják venni, igénylésaket az Országos
Mezögazdasági Kiállttás Rendezőbizottságának (Budapest, IX. Köztelek utca 8·) legkésöbb február
l-ig jelentsék be. A tenyészállatvásári hitelt igénybevevő fenyésztök a bejelentésükben a néven, lakhelyen, az állatok faján, nemén, számán és a
hitelösszegen kivUI azt is közöljék, hogy tagjai-e
az OKH kötelékébe tartozó valamely szövetkezetnek és rövid tömör formában az ingatlan és ingó
vagyonuk, valamint terheik állapotát szintén közöljék.
A kiállítás a hazai állatállomány minőségének
továbbfejlesztése szempontjából ismét kiemelkedő
jelentőségil szerepet fog játszani, mert a legkiválóbb tenyészetek évről-évre itt értékesitik eladó
anyagukat A tenyészállatbeszerzést ebben az évben
a következő nagyértékU rendkivüli kedvezmények
szolgálják.

A kiállftáson vásárolt tenyészállatok hazaszállitásának vasuti fuvardíját teljes egészében a
rendezőség fogJa viselni és csak a fuvardijon kivUI
felmerülő kisebb költségek {állatorvosi díj, esetleg
a kisérő díja) fizetendők.
A kiállilás vásári forgalmának további értékes
támogatását jelenti, hogy a földmívelésagyi minisztérium a magántenyésztők számára kedvezményes
tenyészállatbeszerzési hitelt engedélyezett.

Végül rendkivüli kedvezményben fognak részesmni a községek és közbirtokosságok vásárlósai
is, amennyiben a földmivelésügyi minisztérium a
gazdasági felügyelőségek közbejöttével történő
vásárlásaiknál az apaállatok vételárából 20°f0 -ig
terjedhető, átlagban 150 / 0 rendkivüli árvisszatéritést
engedélyezett.
A mezögazdasági kiállítás keretében rendezik
évek óta a legnagyobbszabásu kutyabemutatókat.
Ezeknek a kiállilásoknak évről-évre fokozódó nagy
sikere és a már minden alkalommal jóelőre tatapasztalható feltűnő érdeklődés a hazai kutyakultusz fej lődését bizonyitja, ami hovatovább a magyar
ebtenyésztést a nyugati államok magas szinvonalára
emeli. Az ebtenyésztés ma már nemcsak passzió,
hanem gazdasági jelentősége is van, különösen
annál fogva, hogy a külföldiek érdeklődését mindenkor felkelti"- az érdekes külsejU eredeti magyar kutyák.
A most következő mezőgazdasági kiállitás
kutyacsoportjában az összes ismert országos és az
egyes külünleges kutyafajtákkal foglalkozó tenyésztő
testületek nagyszámú kutyakollekcióval vesznek
részt. A Magyar Véreb Egylet első alkalommal
mintegy 30-40 kutyával jelentette be részvételét,
míg a Tacskótenyésztők EgyesUiete országos jellegű jubileumi kiállitását rendezi meg a mező
gazdasági kiállítás keretében. A kiállításon úgyszólván az összes Magyarországon található kutyafajták képviselve lesznek, a legnagyobb számban
azonban, mint az elmult évben, most is a nagy
közkedveltségnek örvendő magyar fajta ház- és
nyájőrző kutyák, pulik, pumik, komondarak és
kuvaszok, vadászkutyák, foxterrierek, rendőrkutyák
stb. fognak szerepeini és pedig a kiállilás minden
napján más és más csoportok. Ebben az évben a
kiállilás rendezősége kUiönféle látványos kutyabemutatókat tervez, úgymint kotorék és patkányfogóversenyeket, vadász:- és rendőrkutyabemutató
kat, a díjat nyert kutyákat pedig elő fogják vezetni.
A kiállilás iránt nemcsak a főváros ebkedvel ö
közönsége, hanem a fajtatiszta kutyákkal rendelkező
és azokat tenyésztő gazdák is nagy érdeklOdést
mutatnak. Éppen azért a kiállitásra benevezbelök
nem törzskönyvelt, de kétségkival fajtiszta kutyák is.
A vidékről felhozott kutyákat 50°/o-os szállitási kedvezménnyel lehet a kiállitásra felküldeni
és visszaszállitani.
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Ebben az évben is nagyszabásu kisgazdafogat-szépségverseny lesz. A kisgazdafogat-szépségversenyen résztvevők részére a rendezőség nagy
kedvezményeket nyujt, amennyiben elhelyezésükről
ingyen gondoskodik, ezenfelül pedig a lovak és
kocsik szállítási költségeinek jelentős részét a földmlvelésügyi minisztérium megértö támogatása folytán magára vállalja. A kisgazdafogatversenyen
résztvevő fogatok március 27-én, vasárnap délelőtt
nagyszabásu felvonuJáson is részt vesznek, amelyen
már is több kisgazdafogat megjelenésére lehet
számítani.
A kiállil!1s tenyészállatcsoportjába a bejelentési határidőig az utolsó évek nagyszámu feJhájtását meghaladó számban jelentettek be tenyészállatokat Mivel a megfelelő jóminöségü tenyészállatok iránt országszerte igen élénk ·a kerestet, a
kiállftás rendezösége ugy határozott, hogy a kiállitás összes férőhelyeit igénybe veszi az idei
tenyész állatvásár alkalmából, sőt szükség megoldásokat is keresett, hogy minél több állat kiállítását biztosíthassa. Igy a mult évhez képest a
tarkamarhák csoportjában mintegy 150, a sertéseknél 450 és a juhoknál 300 darabos létszámemelés vált lehetségessé. Előrétáthatóan ennek a
nagyobb létszámu tenyészállatnak nagy részét a
kiállításon értékesiteni lehet majd, mert a mult
évben a kiállitott anyag az élénk keresletet több
vonatkozásban nem tudta kielégiteni.
A bejelentésekből és a minöségi felülvizsgálatok eredményéből örömmel állapíthatjuk meg,
hogy az idei kiállitáson az előző évieket is meghaladó kiváló minöségű tenyészállatok fognak
szerepeini a kiállitáson, bizonyságául annak, hogy
a tervszerOen irányitott tcnyésztöi munka évrölévre szebb és jobb eredmények elérését teszi lehetövé, amire méltán büszkék lehetnek nemcsak
e munka részesei, hanem az egész ország is.
A véglegesen elfogadott bejelentések szerint
192 ló, és pedig 167 meleg és 25 hidegvéru lesz
bemutatva, 840 szarvasmarha, 951 juh, 1846 sertés, ezernél több baromfi és házinyúl, valamint
több száz kutya fog szerepeini a kiállitáson.
. A_ rendezőbizottság régi törekvése, hogy kiálhtásat keretében megfelelő helyet biztosítson a
magyar növénynemesitésnek. A kiállilás egyre fejlődő állat- és egyéb csoportjai mellett szOksége
mut~tkozott annak is, hogy a magyar növénynemestlés évröl-évre rendszeresen beszámoljon a
kiállitást látogató bel- és kOlföldi gazdák előtt az
eredményekről. A folyó évtől kezdve siket Olt ennek
a lehe!öségét biztositani, mert a Magyar Növénynemestlők Országos Szövetsége a kiállítási telepen
állandó jellegű kiállltási csarnokot létesit a magyar növénynemesítés rendszeres és megfelelő
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keretekben történő bemutatására.
Az idei kiállításon résztvesznek az államtelepek és az összes nagyobb
telepek is, hogy a magyar mezögazdaság fejlesztéséért folyó munkájukról a közönséget is tájékoztas~Sák. A növénynemesítés eredményeinek rendszeres bemutatása remélhetőleg
hozzájárul a nemesített növények elterjesztéséhez
és ezzel a kiállítás ezen a téren is sikerrel fogja
szolgálni a magyar mezögazdaság fejlesztését.
növénynemesítő
magánnemesítő

Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, amely
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által
március 2.'J-28. napjain Budapesten rendezendő
negyvenhetedik országos mezögazdasági kiállilás
és tenyészállatvásár iránt a külföld részéről megnyilvánul a rendezőbizottság minden lehetőt megtett az irányban, hogy a kiállitás kiilföldi látogatói minél könnyebben és kényelmesebben, valamint minél kisebb költséggel utazhassanak a kiállitás megtekintésére. Ennek érdekében 10 állam
(Csehország, jugoszlávia, Románia, Ausztria, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Olaszország,
Svájc, Törökország) területén különféle, 20-25
96 -ig terjedő utazási és hazai vízumkedvezményt
eszközölt ki a rendezőség, amelyeket a kiállítási
igazolványok alapján bárki igénybe vehet.
Amint ismeretes, az utóbbi években a szomszédos országok gazd4i számottevő mennyiségü
fenyészállatot szoktak vásárolni. A külföldi gazdák·
köréből ez évben is igen sokan érdeklődtek az
országos mezögazdasági kiállítás rendezőbizott
ságánál a kiállitandó anyag minösége, ára és a
kedvezmények iránt, mert a kiváló magyar állattenyésztés anyagából itt kivánják beszerezni szOkségletOket. A rendezőbizottság köztése szerint
Ausztriába, jugoszláviába és Romániába akadálytalanul bevihetők a kiálitáson vásárolt tenyészállatok, csak az állategészségügyi egyezményekben
előirt feltételeknek kell eleget tenni és a behozatali engedélyt az illetékes kormányhatóságnál megszerezni.
A magyar kormány igen jelentős kedvezményeket és könnyítéseket engedélyezett, amelyek
értelmében a csehszlovák, jugoszláv és román
gazdák állatvásárlásaikat a Magyarországgal fennálló árucsereforgalom keretében bonyolíthatják le
igen előnyös árfolyamon.
Nincs semmi akadálya az egyéb országokba
irányuló tenyészállatkivitelnek sem és a Magyar
Nemzeti Bank, valamint a M. Kir. KOlkereskedelmi
Hivatal a legnagyobb előzékenységgel fogják a
felmerülő valutáris ügyeket elintézni.
A kiállítás rendezőbizottsága a kOlföldi vásárlások előmozditása érdekében azonfelOl hogy a
kiállitáson külföldre eladott állatok szállÍtási díját
a magyar határig viseli, a szállilással és vásárlással
kapcsolatos költséghozzájárulás eimén jelentős árvisszatérítés! nyujt a külföldi vásárlóknak.
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H l R EK
- A Faluszövetség külföldi gazdaifjúsági csereakciói. A Falu-Gazdaszövetség ebben
az évben is megrendezi külföldi csereakcióit
amelynek keretében gazdaifjaink több hónapot
töltenek Németországban, Olaszországban és Dániában. Beosztási helyükön gazdaifjaink az összes
előforduló gazdasági munkálatokban résztvesznek.
A gazdaifjak gazdaságokban, gyümölcsfeldolgozó
szövetkezetekben, kertészetekben és szőlővidékeken
.::saládtagként nyernek elhelyezést és elhelyezésUk
ideje alatt díjtalan ellátásban részesülnek. jelentkezhet minden 18 évnél idősebb, lehetőleg önálló
gazdasággal biró ezüst-, vagy aranykalászos, vagy
gazdasági szakiskolát végzett gazdaifjú. A felvételt
a szutök kérik, de a jelentkezőt ajánlani kell a
szülők lakóhelyén lévő falu-Gazdaszövetségnek,
Oazdakörnek, vagy .Gazdasági Egyesületnek, továbbá a Hangya, vagy hitelszövetkevet vezetöségének, ezenkivül a községi elöljáróságnak. A felvételi kérvényhez csatolandó a jelentkező egészségi állapotára vonatkozó hatósági, orvosi bizonyítvány, valarnint másolatban az iskolai végbizonyítvány. A csereakció költsége 225 pengő,
amely összegben bennfoglaltatik az oda- és visszautazás költsége, kivéve a zsebpénzt és a visszautazáskor rendezendő külön tanulmányi kirándulások költsége. A Dániába utazók 50 pengővel többet fizetnek. A gazdaifjúsági csereakciókat dr.
Teölgyes István Ugyvezető igazgató intézi Németországba és Dániába, mig az olaszországil dr.
Szekeres László h. igazgató vezeti. jelentkezni lehet március hó 15-ig a falu-Gazdaszövetségnél,
Budapest, V., Báthory utca 24., ahol a csereakciók vezetöi az összes szUkséges felvilágosításokat
megadják.
- Mivel biztosithatjuk a télvégi permetezés sikerét a gyümölcsösben ? Erről a kérdésről ír a Növényvédelem és Kertészet most
megjelent legújabb száma. Cikkeket közöl még a
gyUmölcsösbeni fagykárról, a gyümölcsfametszés
s~abályairól, a szölö átoltásáról, az elfagyott örökzöld növények kezeléséröl, a korai virágpalánta
nevelésről, a szölö átoltásáról az idei cserebogárjárásról, a hordók helyes kén~zéséröl stb. A dúsan
Illusztrált, szines gyOmölesképet is közlö két szaklapból a "Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest,
V., Vécsey-u. 4.) egy alkalommal díjtalanul küld
mntatványszámot.

A Duna-Tiszaközi Mezögazdasá gi
Kamara (Kecskemét) a magyar baromfitenyésztés
különösen népies irányú fejlesztése és okszerOsitése érdekében baromfitenyésztési "vándor elöadó"-i szervet létesitett és fenti hivatását betöltő
szaktisztviselőnk 1938. január t-ével máris az
érdekelt tenyésztő gazdatársadalom rendelkezésére
áll. Baromfitenyésztési vándor előadókat a karnarához intézett ilyen irányú kérésekre szivesen kutdi ki előadások, sőt hosszabb pár napos tanfolyamok tartására is és ez alkalommal kiváló elméleti
és gyakorlati tanácsokkal, valamint útmutatással
szolgál az érdeklődő tenyésztöknek. Amidön a
KamarAnak fenti kezdeményező lépésére az érdekeltek szives figyeimét felhivjuk, egyúttal minden
közületet tenyésztő egyesületet, gazdát és gazdaasszonyt kérünk, hogy ebbeli készségünket közös
cél : a magyar baromfitenyésztés fejlesztése s azáltal népünk jobb boldogulása érdekében kihasználni sziveskedjenek. Mindenhol tehát, ahol a
baromfitenyésztés tárgyában ismertetésre, elöadásra,
vagy akár pár napos tanfolyamra szakség mutatkozlk, az érdeklődök s a tanulnivágyók forduljanak bizalommal a kamarához, mert az minden
kérésnek szi vese n eleget tesz.
- Értesités. A "Magyar Tanítók Évkönyve"
1938-39. tanévre, Bene Lajos szerkesztésében,
május hó első felében megjelenik a szokásos gazdag tartalommal, körUibeiUI 20 nyomtatott iv terjedelemben és ízléses vászonkötésben. A munka
előjegyzési ára 3 pengő, bolti ára 5 pengő lesz.
Az előjegyzéseket f. évi március 15-ig kell
eszközöln i.
- A dunaföldvári önálló gazdasági
népiskola jövedelmi mérlege az 1937 évben :
Tisztán gazd. bevétel : 3303·23 P, tisztán gazd.
kiadás: 2774·49 P, pénztári nyereség: 528·74 P,
vagyon mérleg szerint gyarapodás : 234 82 P
összesen : 763·56 P. Holdanként tiszta jövedelem '
34 P. 70 fill.
- Monori iskola 1937. évi eredménye:
Gazdasági bevételek : szarvasmarha és lóteny :
9082 P. 47 f, sertés és baromfifeny: 634 P. 45f,
mezögazd. term. 301 P. 98 f, kert és szőlö 791 P.
66 f, különfélékböl 1074 P. 63, összesen 11885 P.
63 f. Gazd. kiadások: 9631 P. 70 f. Tiszta jövedelem: 3910 P. 04 f, kat. koldankénti t. j. 140 P.
67 f. Töke kamatozása : 7·93 %
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·- Eszperantó levelező tanfolyamot indit az Eucharisztikus Világkongresszus Eszperantó
albizottsága olyan érdeklődök számára, akik a
szóheli tanfolyamokon nem vehetnek részt. A vezetőség sulyt helyez arra, hogy olyan tárgyak kerílljenek begyakorlásra. melyek az Eucharisztikus
kongresszus alkalmával ideérkező killföldiekkel
a társalgást nagyban megkönyitik. A tanfolyam
13 hétig tart, hetenkint kétszer kapnak a résztvevők leckét, a dolgozatot elkészítik, elkilldik és
kijavftva visszakapják. A tanfolyam díja 2.-P.
melyet előre kell beküldeni a jelfmtkezés alkalmával levélbélyegben, továbbá minden egyes lecke
visszaküldésére 20 fillér válaszbélyeget kell mellékelni. jelentkezési eim : jézus Szive Szövetség
eszp. szak. Budapest, \'Ill. Mária- u 23. l. em.
- Százezer liter tej a falusi gyermekeknek. A Falu- Gazdaszövetség február hó ISán, Mayer jános ny. miniszter elnöklése mellett
látogatott igazgató- választmány i illést tartott. A
válaszimányi illést, mely meleg ünneplésben részesítette a Szövetség társelnökét, Schandi Károly
dr.-t m. kir. titkos tanácsossá történt kin~vezése
alkalmával, Mayer jános elnök nyitotta meg, majd
Teölgyes István dr. javaslata alapján a választmány hozzájárult ahhoz, hogy a Szövetség ezévi
közgyü!éF-ét Esztergomban tartja. Ezután Kánya
Terézia, a Szövetség nöi szakosztályának elöadója,
beszámolt arról, hogy a Szövetség a folyó költségvetési évben 30 háziipari tanfolyamot rendezett
és ezeken a tanfolyamokon szabás-varrásra szövésre, fafaragásra, kukoricaháncs-kikészitésére és
népművészeti cikkek készitésére oktatják a tanfolyamok résztvevőit. A jelentést követően a felszólalók valamennyien igen nagy elismerésilket fejezték ki a Szövetségnek ezirányu, teljessikerü
müködése iránt. Ezután Kánya Terézia és Ágoston Béla dr. titkár jelentést tettek a Szövetség
másik nagyjelentőségű szociális munkájáról, amelyet a belügymisztérium, az agrárintézmények és
a helyi társadalmak anyagi támogatásával végez.
A Szövetség női szakosztálya - Schandi Károlyné irányitása mellett ezideig 65 községben
szervezte meg a szegénysors u isk olAsgyermekek
tejellátását olyan módon, hogy a tanév befejezéséig 7000 gyermek mintegy százezer liter meleg
tejet kap. Ezt a nagyfontosságú akciót a Szövetség mindössze egy hónap alatt szervezte meg.
Természetesen ez csupán kez det és a Szövetség
az akciót folytatni fogja mindaddig, amig minden
arra rászoruló gyermek meleg tejet kap. A választmány a beszámolót nagy tetszéssel fogadta
és teljes elismerését fejezte ki a Szövetség valóban komoly szociális tevékenységével szemben.
- Kiskunhalason a mult évben többnyire
fiatal gazdaifjakból álló gazdacsoport alakult azon
célból, hogy hely~sen irányitott vezetéssei saját
érdekeiket szolgálhassák. A gazdacsoportot Szendy
István gazdasági népiskolai szaktanár toborozta
aki kezdettől fogva lelkes vezetője s fáradhatatla~
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nul dolgozik a cél érdekében. Általánosan elismert
míiködésük nagyon jó úton halad. Rendszeres
havi értek :!z leteket tartanak, amikor szakkérdéseket
tárgyalnak, vitatnak és megbeszélik az időszaki
gazdasági teendőket. Legutóbb január 30-án kiválóan sikerült müsoros estet is rendeztek, ahol a
gazdAkon kivül Kiskunhalas igen sok számottevő
egyénisége is megjelent. Szendy István munkáját
bőségesen honorálta a siker és az érdeklődés,
mellyel nemcsak a gazdacsoport érdekeit szólgálta,
hanem a gazdasági népiskoláét is.
- Cegléd eredményei. Az eddig nagy
terheket viselö iskola 1937. évi mérlege örvendetes eredményeket mutat. 491227 P. tiszta jövedelem mellett az összes tartozások letörlesztés!
nyertek. Főjövedel me a szarvasmarha és sertéstenyésztésből származnak, amely állatállományokban a helyes kiválasztás és a tétemény képesség
maximumra fokozása tette lehetövé 3 és fél év
alatt az iskola teljes rendbehozatalát
- Székesfehérvár mérlege. Szarvasmarhatenyésztés 9061·46 P, növénytermelésből 427260
P, sertéstenyésztésből 2656·35 P, baromfitenyésztésből 1471·70 P, kerti tern~_ényekböl 191·88 P,
vegyes bevételek 461 ·12 P, Osszesen 18115 ll P.
Pénztári nyereség 1624 25 P, építkezés, vagyongyarapodás 295579 P, átengedések 656·99 P.
Tiszta jövedelem 5236·99 P.

..................................
Szerkesztő postája

F. K. Biharkeresztes l 1937. évi l. számunkból az
utolsót küldöttük el. Több nincsen, még a szerkel'ztőségnek
sem maradt
Továbbképző Pilis ! Előbbi üzenetünk önöknek is
szól. Sajnáljuk, hogy nem küldhettük azt a számot, de ha
valahonnan tudunk szerezni, pótlólag küldjük!
Iskolák l Nagyon kéri a szerkesztöség azon iskolákat,
ahol lapunk 1937. évi l. számából felesleges példánnyal
rendelkeznek, juttassák el azt a szerkesztöséghez, melyekért
már előre is köszönetet mondunk.
Munkatársak l Igen gyakran előfordul, hogy a beküldött cikkek olvashatatlan szavakat, söt mondatokat tartalmaznak és ezért azok csak átdolgozás ut~n kerülhetnek
nyomdába. Lehetőleg ritkasorú gép-, vagy olvasható kézirással kérjük a közlendö anyagot, mert a szerkeszttség
csekély munkaerővel rendelkezik A lapot minden hó 21).-án
zárjuk, a közlernényeket, hirdetéseket erre az idöre kérjük.
Elölizetök l Igen sok régi előfizető nem ujitotta meg
elöfizctését, de a lapot elfogadja, andből arra következtetünk,
hogy csak feledékenységból maradt az el. Kérjük ennek
rendezését.
X l Lapunk kötött terjedelmű. A megfelelőeket rezerváljuk és sorra hozzuk. A kiállítás rendjéről tudomásunk
szerint az elnökség l1ülön-kölön tárgyalt az érdekelt
iskolákkal.
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