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A GAZDASÁGI SZAKTANITÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Előfizetési díj : egész évre 8 pengő. Az elö
lizetési és hirdetési díjak a Gazdasági Szak
tanítók Országos Egyesülete pénztárának Túr
kevére az 54.135 sz. csekkszlán küldendök. 

FELELÖS SZERKESZTÖ . 

NETZ FERENC 

Megjelenik augusztus kivételével havonta. 
Szerkesztilség és kiadóhivatal : Békéscsaba, 
póstafiók: 43. szám. - Az Egyesület tagjai 

a lapot tagdíjuk fejében kapják. 
A lap kiadásáért felel: Netz Ferenc Békéscsaba. Kiadótulajdonos : a Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesülete, Kunszentmárton, 

Óesztendő 
(N) Mult és jövő, kezdet és vég, bánatos csaló

dás és szilaj vigasztalódás szinte érzékelhető kö
zelségben ölelkezik azokban a pillanatokban, ami
kor elsuhan az óesztendő és betoppan az uj. Az 
idők végtelenségébe hullanak a nemszeretem na
pok emlékei, s a megsemmisült reményekért vi
gasztalásul újak szállnak fel Szilveszter apó ti~ 

tokzatos kapujából, rózsás ködben, gyöngyös
aranyos, csalfa ragyogással. 

Hozsánna hát neked Ujesztendő, új remé
nyek születésének drága pillanata! Annyiszor. 
megcsaltál bennünket és mégis oly jó hinni Ben
ned! 

M. N. MUZEUM KDNYYl ir.~ 
• Hirlapköny\'tári 

Ujesztendö I. növedéknapló 
• :_4_9Mj/l!f ... sz. 

lyekért a lelkiismeret írat mrtorvenyet es a testü~ 
leti szellem morálja szerint az egyéni felelősséget 
senki sem háríthatja el magától, aki felett elszállt 
az óesztendő anélkül, hogy valamit, akármilyen 
keveset is cselekedet volna a testület közös érde~ 
keiért, tehát végső eredményben önmagáért is. 
Ne igyekezzünk minden felelösséget rajtunk kí~ 
vül fekvő okokra hárítani, hiszen nagyon sok, tá~ 
vol fekvő oknak eredő forrását egészen közel, 
magunkbari fogjuk megtalálni, ha egyebütt nem, 
közdolgaink iránt való közönyösségünkben. Va~ 
lami szomoru csüggetegség ejtette rabul a lelke~ 
ket, amelyért bizonyára mindenkit oly arányb~n 

* terhel a felelősség, amily mértékig részes annak 
Hanem akármennyire bölcs dolog könnyü felidézésében. 

szfvvel temetni a tört reményeket, egy pillanatra Igaz, sokat igért, keveset adott az óesztendő. 
meg kell állani romjaik felett. Nem csupán böl~ Már~már azt hittük, három évtizedes reményke~ 
csesség dolga ez, hanem egy kicsit a szív megmoz- désünk és sok-sok küzdelmünk gyümölcsét, a me~ 
dulása is. Hiszen a szétfoszlott reményeket so- zögazdasági népoktatás törvényhozási rendezését 
káig ringattuk a szép igéretek bölcsőjében, s vall- hozza. Bizakodásunkat nyomatékosan alátámasz~ 
juk m~, amig babusgattuk öket, összenőtt velük totta az az örvendetes körülmény, hogy kultur~ 
a szfvünk. A szívünkre, a lelkünkre pedig jó politikáok irányítását egy erélyes alkotó kézben 
okunk van nagyon vigyázni, mert a mezőgazda- láthattuk, mely a régen várt törvényjavaslat ki~ 
sági népoktatás sokkal küzdelmesebb és áldoza- dolgozásával cselekvésre lendült. Ha azonban tető 
tosabb munkamező, semhogy azt a szívek forró alá nem juthatott is ez a törvényjavaslat, melytől 
hevillete nélkül eredményesen tudnánk szolgálni mi a nemzet javára olyan sokat várunk, pozitiv 
egy hosszú életen át. eredményül már az előkészítő tárgyalások során 

De maradjunk a visszapillantásnak az okos~ kialakult a nemzeti élet irányítására hivatott leg~ 
ság által sugalmazott, gyakorlati vonalán. A ta~ különbözőbb tényezők egyetértése abban, hogy a 
nulságokban értékek szunnyadnak, melyek a jö- magyar nép legszélesebb rétegeinek olyan kultu~ 
vőt szolgálják. Nézzünk hát ezek szemébe. nlrát kell adni, mely kiterjedését illetőleg az idők 

A visszatekintésből természetesen nem ma-'·Ykövetelményeivel, belső tartalmának jellegénél 
radhat ki az önvizsgálat, mint minden tökéletese~ · fogva pedig népünk ősfoglalkozásával áll össz~ 
dés forrása. S ha ezen a ponton egyénileg meg- hangban. Valóban, alig van a mezőgazdasági nép~ 
nyugvással tekinthetünk is vissza teljesítmé~ oktatásnál korszerűbb nép~ívelödés_i és egyszers~ 
nyilnkre mert erőink javát fenntartás nélkül ad~ mint nemzetgazdasági kérdese a mai magyar élet~ 
tuk hív~tásunknak, testületi életnyilvánulásaink~ nek, mely az adott helyzetben nem tud más lenni, 
ban bizonyára fogunk találni hiányosságokat, me- mint készülés a ;öviJre. Ennek a készülésnek belső 
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tartalma nem lehet más, mint az egész nemzet er· 
kölcsi és anyagi megerősítése. A.z egész nemzet 
szilárd alapépitményét pedig a nép millióinak 
lelki kiegyensúlyozottsága mellett, annak erkölcsi 
kvalitása és gazdasági életrevalósága adja. Ezért 
életszükséglete a magyar nemzetnek az intézmé
nyes és hatékony mezögazdasági népoktatás ma 
sokkal inkább, mint valaha. 

Ezért tiszteljük mi a közös, nagy' nemzeti 
munka hőseit azokban a kartársainkban, akik 
bármily téren szolgálják a mezögazdasági népok
tatás ügyét és ezért nem szünhetünk meg soha 
emlékeztetni arra, hogy itt a megfelelő munka
feltételek biztositása nem egy testület részére 
erőszakolt kedvezés, hanem a nemzet jól felfo
gott érdekének szolgálata. 

Hisszük, hogy az újesztendő jobb csillag je
gyében indul és megérdemelt, kedves ajándékul . 

l'lezigazdasági N époklalás 

tartogatja méhében, amit az óesztendő nem hoz
hatott el, hiszen olyan sokat várt töle ez a sorsül
dözött nemzet! Hisszük, hogy a mi jó ügyünk is 
ki fog bontakozni azokból a kötelékekből, melyek 
egy alapjában nagyszerű elgondoláshoz, a nyolc
osztályu" elemi iskolához kötötték sorsát, de 
amely utóbbinak megéréséhez sokkal hosszabb 
idöre van szükség, mint amennyit a mezögazda
sági népoktatás ügye, igen komoly és vitán fe
lülálló nemzeti érdekek sérelme nélkül, mai 
állapotában kivárhatna. S hisszük és reméljük, 
hogy a megoldásban értékesülni fognak a nemzet 
javára azok a tapasztalatok, melyek a szaktanítói 
kar lelkében három évtized munkája nyomán fel
halmozódtak. Igy lesz az újesztendő komoly be
vezetője boldogabb magyar esztendők hosszú so
rának. ' 

A gazdasági iskolák jövedelmi mérlege. 

A.z iskolai gyakorlóterületek hozadékának és 
vagyonértékeinek elszámolásában egyik fontos té
nyező a jövedelmi mérleg. Minden üzem és vál
lalat befektetése, tökéje rendes vezetés mellett 
hasznot, vagyis jövedelmet hoz. Az iskolai gaz
dálkodás is ilyen természetü, attól is haszon, jöve
delem várható. Ez a haszon kétféle. Erkölcsi, 
mely a tanulók tudása, gyakorlata, testi ügyessége 
és a gazdálkodás, kerfészefre stb. való rátermett
ségüknek fejlesztése révén elsősorban az iskola 
javára írandó. trtékét azonban pénzbelileg kife
jezni nem lehet. 

Másik része az anyagi, a pénzbeli haszon, me
lyet a kellően felszerelt iskolai gazdálkodás a be
fektetett tudás, munka és töke révén pénzbelileg 
nyujt. Számügyileg a gazdasági népiskoláknál jö
vedelem alatt csak a gazdálkodás pénzbeli hasz
nát veszik figyelembe, az erkölcsit, sajnos, leg
több esetben figyelemre sem méltatják. 

A.z iskolai gyakorlóterületek tisztajövedelmét 
évröl-évre az előírt nyomtatványon kell kimutatni 
és elszámolni. A. jövedelmi mérleg nyomtatványa 
legujabban változott. összhangba került a nyom
tatott költségvetéssel, rovatai egyezök a pénztári 
fökönyvvel, alakja is azonos lett a többi nyomtat
ványokkaL Igy idöszerü, ha e fontos számolási 
rész kitöltése és elkészítésére nézve nehány meg
szívelendő tanácsot felsorolunk. 

Minden vállalat és üzemben, így a gazdálko
dásban is a tisztajövedelmet több tényező adja. 
A. mutatkozó veszteség is több kedvezőtlen té
nyező következménye. Jövedelem biztosító ténye
zök: az elért pénztári nyereség, a· vagyongyara
podás, a különféle átengedések és a kifizetett jö
vedelmi szállítmány, teher és tartozás. Csökkenti, 
söt meg is szünteti a tisztajövedelmet a pénztári 
veszteség, a vagyon érték leszállása, tartozások 
emelkedése, stb. 

E leginkább elöforduló esetek és tényezök 
miatt a jövedelmi mérleg három részre oszlik. 
Vagyonmérlegre, mely a gyakorlóterületekben 
fekvö vagyonrészeket év eleji és év végi csoporto
sításban tünteti fel, így a gazdaság tisztava~yoná
nak emelkedését, esetleg apadását tát:ja fel. Má
sodik része a pénztári mérleg, mely a gazdálko
dás évi készpénz bevétele és készpénz kiadásának 
egybevetésével megálJapítja, hogy az iskolai gaz
daságnak mennyi a pénzmaradványa, illetve nye
resége, avagy mutatkozó pénztári vesztesége. Har
madik része a zárómérleg, melv az átengedéseket 
és az előbbi két mérlegrész adatait hasonlftja és 
veti egybe, hogy ennek alapján az elért tisztajö
vedelem, esetleg veszteség kitünjön és megálla
pítható legyen. 

Rendesen a pénztári mérleget állítjuk elöbb 
össze, mégpedig a pontosan vezetett és lezárt 
pénztári főkönyv, illetve az ennek alapján elkészí
tett pénztári forgalmi mérleg alapján. E médeg
rész összeállításának a célja, hogy gazdaságunk 
pénztári nyereségét, mint a tisztajövedelem egyik 
fontos részét kimutathassuk. 

Összeállítása lényegében nem nehéz, ha év
közben az egyes tételek elkönyvelésénél már szi
goruan alkalmazkodtunk azon szabályhoz, hogy 
a tanUgyi és gazdasági természetü tételeket már 
okmányilag, pénztári főkönyvileg is külön-külön 
és a rovatok címjei szerint csoportosítottuk. Ez 
esetben csak a főkönyv végösszegeit kelJ úgy a 
bevételi, mint a kiadási tételeknél beiratnunk, a 
bevételi összegből a kiadást levonnunk, hogy a 
pénztári nyereséget megkapjuk. 

Ogyeinünk kell azonban arra, hogy a bevételi 
oldalon csakis a gazdálkodásból származó évi be
vételek kerüljenek felvételre. Igy a mult évi pénz
maradvány, nem idei bevétel, az már előző évi 
számadásunkban nyert e médegrészben elköny-
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velést, itt tehát fel nem vehető. Adományok, ál
lamsegély, községi hozzájárulás, általában mind
azon bevétel, mely nem a gazdálkodás azévi ho
zadéka, ugyancsak kihagyandó, mert nem a gaz
dálkodási üzemből származott. Be nem folyt kö
vetelések ugyancsak nem szerepelhetnek, mert 
készpénzül nem folytak be. Kamatokat sem ve
gyünk föl, mert kamatjövedelem tanügyet illető 
bevétel, nem a gazdálkodás és megmunkálásának 
eredménye. Háziiparból befolyó bevételek is a tan
ügyet illetik, ha csak nem narszámosok, szakmá
nyosok munkáinak eladásáró van szó. 

Ellenben a gazdálkodás érdekében felvett 
kölcsönök, származzanak bárkitől is, akár kifizet
tettek, akár nem, már gazdasági bevételek és kü
lönfélék eimén fel is veendők. Lényegében nem az 
a fontos, hogy filléres pontossággal tüntessük ki 
mennyi a kerti, szölöbeli, vagy mezögazdasági be
vételek egyenkinti összege, de az, hogy a bevételi 
tételek a főkönyv végösszegeivel egyezzenek és 
utolsó fillérig a gazdálkodás az évi üzeméből 
származzanak. Kétséges tételt inkább a tanügyi 
bevétel javára könyveljünk el. 

A kiadási oldalon is csak gazdaságot illető 
tételek veendők fel, még pedig a pontosan veze
tett pénztári főkönyv adatai alapján. A végössze
geken itt sem kell változtatni. Mert nem az a fontos, 
mennyi a kerti, avagy gazdasági, szölöbeli nap
szám, de mennyi a ténylegesen kifizetett gazda
sági napszám. Nem vezetünk kettős könyvelést, 
így a végeredményt, az összes gazdasági kiadáso
kat kell feltüntetnünk A részleteket az okmá
nyok és a pénzkezelési számadások igazolhatják. 

Tanügyet illető kiadás a médegrészbe fel nem 
vehető. A 20 százalékos tiszteletdíj, nyomtatvá
nyokért adott összeg, tanügyi épületek fenntartá
sára kifizetett tételek tehát kihagyandók. 

Ellenben a gazdasági épületek emelésére for
dított összegek, állatok vásárlására adott tételek, 
gazdaságot illető minden beruházási készpénz ki
adás már felveendő még az esetben is, ha erre 
idegen forrásból (adomány, segély) kaptunk fe
dezetet. Ez esetben gyakran előfordul, hogy a be
ruházások, beszerzések összegeivel a gazdaság az 
évi kiadása több, mint a bevétele, vagyis pénztári 
veszteség áll elő, de ez megtérül a vagyonálladék 
oldalon, mert a gazdaság vagyona ezek által emel
kedik. 

A jövedelmi mérleg első oldalának helyes ki
töltése több számadási rész zárlata után eszköz
lendő. Ennél különösen a leltárak helyes összeál
Utása a fontos, ami bizony figyelmes, hozzáértö 
munkát igényel, hogy a gazdaság vagyongyara
podása kétséget kizáró módon kimutatható legyen. 

Itt is a gazdasági és tanügyi vagyon szigoru 
különválasztására kell ügyelnünk. Telekértéknél 
csak a gazdasági üzemben levő földek veendők 
fel. Igy a tanszemélyzet kerti, illetményföldjének, 
iskolai díszkertnek, játszótémek, általában a tan· 
ügyet illető földterületeknek értéke, miután ezek 
nem gazdasági vagyoriok, kihagyandók. A gazda· 
sági telekérték a földárak emelkedésével nem nö
velhető, az árak esésével nem csökkenthető. Ren
desen év eleji és év végi vonatkozásában egyfor
ma összegü. A telkek értékét emelheti földvásár
lás ,nagyobb mérvü ármentesítés, csere, csökkent-

heti az esetleges kisajátítás, út, utcakihasítás és 
hasonló természetü tényező. 

Amenyiben értékemelkedés előfordul és az 
nem a gazdaság önerejéből történik, vagy érték
csökkenés áll elő, ugyancsak a gazdaság önhibá
ján kívül, a különbözet természetesen levonandó. 
Szölö, gyümölcsös, faiskola létesítés, földegyenge
tés ,sziki·avftás, földforgatás és hasonló munkála· 
tok, me yek a telkek lényegét csak átmenetileg 
érintik, pénztárilag számolandók el, igy a telek
értéknél kihagyandók. 

A gazdasági épületek, kerítéseknél a leltári 
számadások adatait szigoruan tartsuk be. Tan
ügyet érintő épületek már szakleltárilag is külön 
veendők, a gazdasági épületek értékénél tehát nem 
szerepelhetnek. Ha olyan épületünk volna, mely 
tanUgyi és gazdasági c.élt is szolgál, az gazda
ságinak veendő, így a méhes, virágház, mintatrá
gyatelep ,kerítések nagy része, stb. Valamely épü
let értékét kétfelé osztani, tanügyi és gazdasági 
részre venni nem tanácsos, mert kifogás tárgya. 

:epületeknél értékemelkedés lehet ujak emelése, 
régiek hosszabbítása, nagyobbítása és lényeges 
átalakítása. A használat miatt történő karbantar
tás, tatarozás stb. költsége értékemelkedésnek 
nem vehető. Ha pedig a gazdasági épületek téte· 
lénél államsegély, községi hozzájárulás eimén oly 
emelkedés származik, mely nincs a pénztári mér
leg kiadási részén feltüntetve, úgy természetesen 
az emelkedés összege itt levonásba hozandó. 

Holt leltári értékek, eleven leltár, termény
és anyagleltár tételeinek a helyes beállításánál 
ugyanezen szabályok szerint járunk el. Nagy köny
nyebbség, ha a leltári naplót kétfelé osztjuk. Kü
lön oldalon könyveljük el a tanügyi, külön olda· 
lakon a gazdasági vonatkozásu leltári adatokat. 
Igy minden utánszámítás nélkül kitünik a gazda· 
sági tárgyak gyarapodása, illetve álladéka. Eszkö· 
zök ,gépekből kopás eimén leirást már nem kell 
tenni, ez némi könnyítése a számadónak. Ellen
ben a terményleltárban minden késztetet fel kell 
mennyiségileg sorolni. :ertékelni azonban csak az 
eladó készleteket szabad. Faiskola készletei nagy
részt eladók, így csemeték, oltványok az eladó 
készletekben szerepeltetendők. 

A gazdaság követeléseit, adott előlegeit külön 
tétel afatt kell felvennünk és a követelések jegy
zékével igazolnunk. Az elsorolt 6 tétel végösszege 
mutatja a gazdaság látható vagyonát úgy év eleji, 
mint évvégi vonatkozásban. Ezen vagyonból azon· 
ban le kell vonnunk az esetleges tehertételek ösz· 
szegeit, hogy a tiszta vagyon kitüntethetö legyen. 

Legtöbb esetben ilyen levonás nem fordul eHS. 
Igy a rovatok nemlegesen áthuzhatók. Ha azon
ban bármely okból kifolyólag adóssággal zártuk 
a gazdasági évet, ez a tartozás már leszámítandó. 
Ez lehet készpénz, termény, anyag, állattartozás, 
tehát több tételből előálló és a tartozások jegy
zékével igazolandó összeg. Előfordul, hogy az ál
lam, iskolafenntartó, külön elszámolás alapján já
rult a gazdaság vagyonértékeinek emeléséhez, pl. 
épületet emelt, gépeszközöket adott, telket na· 
gyobbított stb. ffzek értéke természetesen levo
nandó, mert nem a gazdálkodásunk hozadéka. 
Arra azonban ügyeljünk, ha ilynemü összeget a 
pénztári mérleg kiadási részén már elszámoltunk, 
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itt másodszor levonásba ne hozzuk, mert száma
dásunk helytelen lesz. 

l\ vagyonrnérleg t~bbi tételeinek ki.töltése 
már egyszerU számadást művelet, mely vegered
ményben megmutatja, hogy a gazdaság vagyona 
a számadási évben gyarapodott, avagy apadt. Ha 
pénztári veszteséghez vagyonapadás is jön, úgy 
gazdálkodásunk hibás volt, deficittel zárul. A va
gyongyarapodás és a pénztári nyereség pedig a 
jó sáfárkodás eredménye, a tisztajövedelem alapja. 

A zárómérlegnél fontos az átengedések té
tele ,melyre sokan kevés gondot fordítanak, ha
tározott kárára a tisztajövedelemnek Átengedés 
alatt értjük azokat az értékeket, melyeket a gaz
daság az év folyamán a tanügynek, iskolafenntar
tónak átadott, rendelkezésére bocsájtott. Ilyen át
engedések és teljesítmények lehetnek: háztartási, 
háziipari tanfolyamokra természetben kiadott ter
mények, anyagok értéke, a község céljaira kiszol
gált fák ,csemeték, bokrok vagy oltványok ára, 
növendékek jutalmazására adott kisebb állatok, 
termények stb. értéke, tanügy részére teljesített 
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építkezési stb .fuvarok ,vagyis több apróbb telje
sítmény, melyért a gazdaság ellenértéket nem ka
pott, ilyet el sem számolt. Természetesen az áten
gedések tételeit okmányolni, így igazolni kell .• 
nehogy észrevételezzék. 

Lapunk szerény keretei között nem lehet min
den részlet és előforduló esetre tájékoztatót adni. 
Nagy könnyítés e téren az uj nyomtatványürlap, 
melynek gyakorlati összeállítása sok kétséget 
megszüntet, ha azt figyelmesen áttanulmányozzuk 
és adataihoz egyéb számadásainkban is alkalmaz
kodunk. 

örvendetes tény, hogy dacára a folyton rosz
szabbodó közgazdasági helyzetnek, iskolánk gaz
dasági átlagban igen szép tisztajövedelmet értek 
el, így számottevő sikerrel gazdálkodtak. E jöve
delmek mindenkor felüimulták az átlagos haszon
bér és az illető vidék gazdaságainak jövedelmező
ségét. Remélhetőleg e jövedelem a jövőben még 
csak fokozódik, mert a felszerelés gazdagszik, 
így a gyakorlóterület kihasználása tökéletesebb 
lesz. 

A továbbképző gazdasági népiskola jövő irányelvei. 

A haladó kor, a világesemények gyors fejlő
dése, az átalakulások végtelen sorozata, az azt 
követő uj helyzetek megállást semmi téren sem 
tűrnek, mert vissza nem tartható, tomboló erővel 
elsöpörnek mindent, ami útjukba akad. Ez a nagy 
áradat viszi magával csonka, most területileg oly 
kis országunkat is, ez fenyeget bennünket s né
pünket is, mikor felénk harsogja: tovább és előre, 
vagy el az útból és pusztulás rátok. 

Azonban a mindent túlharsogó jelszavak, az 
önzö érdekek szolgálata ne bódítson el minket. 
Meggondolva, biztos alapon, a természetes fejlő
dés betartásával haladjunk csak minden téren to
vább s így népünk oktatásában, képzésében is, 
mert különben ingoványos talajra tévedünk, me
lyen jövőnk szekere mihamarább el fog akadni s 
a képzelt előrehaladás nyomában annak visszaha
tásaként, ugyancsak az elpusztulás hullámai te
metnek el. 

Ha minden ideges kapkodást félre teszünk s 
nyugodtan figyeljük a háború utáni időket, úgy 
a kellő óvatossággal rá fogunk találni azon kö
zépútra, amelyen kár nélkül vihetjük tovább né
pünket a normális fejlődés kipróbált szekerén. 
Erre az erős tengelyü járműre óhajtanám rátenni 
lakosságunk széles rétegének, a falusi népnek to
vábbképzését is, melynek irányítói és apostolai 
között első sorban ott szeretném látni a tovább
képző gazdasági népiskolák vezetőit, tanerőit. 
Mert oktatásunknak komoly és erős alapra való 
építése szikla szilárd vára lesz népünk jövőjének, 
míg a jelszavas, félrevezető irányzatok, az oktatás 
elhanyagolása könnyelmü légvárakba vezetne, 
ahonnan csak a szédítő mélység sírjába kerfilhet 
a becsületes magyar nép. Tehát haladjunk biztos 
jó úton és igen is képezzük tovább népünk gyer· 
mekeit a jövő létért való küzdelemre. Végezzünk 
lelkiismeretes népművelési munkát, mely a jövő-

ben is mint ősforrás böven fog még e nemzetnek 
kamatozni. 

Ugy vélem, nem végzek talán hiábavaló mun
kát, ha a továbbképzö gazdasági népiskola jövő 
fejlödésének problémáját felvetem s egyentöre 
rövid dióhéjban feladatairól szólók. Milyen le
gyen tehát a jövőben ezen iskola s miként fog 
eredményesen nevelni és oktatni? E téma megvi
tatásánál talán elsö sorban leszegezhetem azt a 
rég ismert igazságot: amilyen a tanító, olyan több
nyire az iskola is. Munkakedv, kitartás, lelkes 
működés nélkül eredményre ne számítsunk .. A to
vábbképzö népiskola oktatását, életre nevelő 
munkáját soha egy közös kaptafára ne húzzuk, 
hanem az egyöntetü tantervi és egyéb rendelke
zéseket a törvényes kereteken belül mindenkor a 
helyi viszonyokhoz képest szabjuk meg, mert csak 
így fogunk ezen iskolában igazán az életnek ne
velni és oktatni. T együnk itt félre minden önzö 
és személyes érdeket, az illetékes tényezökkel 
megértéssel vigyük közös akarattal előre e sokat 
hányatott és lebecsült iskola ügyet. Ezt pedig ak
ként fogjuk elérni, ha tényleges eredményekkel 
meggyőzünk mindenkit arról, hogy ez az iskola 
igen is fontos nevelői és oktatási tényező. Igen is 
ez az iskola viszi a fejlődő gyermekeket egyik 
legveszedelmesebb koron, a kamasz koron át az 
életbe. Legfon~osabb a helyes irányban vezetett 
oktatás és az ifjuságnak gyakorlati munkával való 
elfoglalása a legbiztosabb védő bástyái a jó er
kölcsnek, a józan életnek, mert ezek hiánya az er
kölcsi és anyagi romlás fertőjébe vezetnek. 

Nem hiszem, hogy volna olyan a közpályán, a 
nép érdekében működő egyén, aki a jelzett irány
nak ellensége lehetne. 

A továbbképző gazdasági népiskola hivatásá· 
nak két irányunak kell lennie, mert szolgálnia kell 
az általános népművelést és a nép foglalkozásá-
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nak megfeleUS gazdasági képzésének alapismere
teit is le kell fektetnie. Tehát adjon ezen iskola a 
közismereti tárgyaival növendékeinek megfelelő, 
de nem szédítő népmüvelést. Ne ismételje azon
ban csak szárazon az elemi iskola tananyagát, 
mert akkor étkételenné és régi lebecsült ismétlő 
iskolává válik. Növendékei a régi hiányos ismere
tek pótlása mellett uj tudás után is vágyódnak. 
Az olvasás, írás, földrajz, történelem, alkotmány
tan és természettudományi tárgyak köréből ér
telmi fejlettségüknek megfelelő és figyelmüket le
kötő ismereteket adhatunk nekik. A közismereti 
tárgyakkal igyekezzünk egészséges nemzeti szelle
met belél'ük nevelni. A számtan és mértannal pl. 
a gyakor ati mindennapi életre készítsük elő öket. 
A természettudományi tárgyakkal pedig adjunk 
az általános tudáson kívül biztos alapot a népies 
gazdasági ismeretek felépítéséhez, mely utóbbiak
kal az általános jólétet is biztosíthatjuk. Ahol pe
dig csak részben is jólét uralkodik, ott könnyebb 
az előrehaladás s a bomlasztó eszmék melegágyra 
nem találnak. 

A továbbképző gazdasági népiskola a gazda
sági tudást mindenkor az elmélet mellett gyakor
lati úton is nyujtsa, mert régi helytelen megálla
pítása népünknek, hogy könyvből nem lehet. gaz
dálkodni tanulni. De talán van is valami igazság 
ezen megállapításban. Itt van tehát helye annak, 
hogy az elméletet a kellő gyakorlattal kiegészít
sUk, mely esetben iskolánk iránti bizalmatlansá
got is megszüntethetjük. A gyakorlati oktatásnak 
a tanító is azonban csak úgy felelhet meg, ha 
maga is íly képzésben részesül s magát e mellett 
továbbképezi. 
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Sokaktól már is hallom az ellenvélemé
nyeket és megjegyzéseket. Szép mindezeket így 
leírni, de azok keresztülvitele szinte lehetetlen es 
konkrétumokat szeretnénk hallani, hogy miként 
valósíthatók azok meg. Ismerem én is az összes 
akadályokat. Tudom a tanító ember az, akinek a 
rendes nehéz foglalkozáson kívül 4 -5 féle állandó 
más és még ugyanannyi alkalmi, idöközi munka 
jut legalább, melyeknek részletes felsorolását nem 
t.artom szükségesnek. Tudom azt is, hogy ezen is
kolák megszervezésénél már számtalan nehézség
gel és akadállyal kell megküzdeni. A mai nehéz 
gazdasági válságban részben indokoltnak is talá
lom a sokszor felhozott okokat, hogy miért neni 
lehet átmenetileg most erre a célra áldozni. De 
hiszen nekünk nemcsak a jelennek, hanem talán 
még inkább a jövőnek kell dolgoznunk. Ha tehát 
ezirányu törekvéseinknek a jelenben egyenlőre 
csak szerény anyagi alapot is tudunk adni, töre
kedjünk már most legalább az erős erkölcsi alap 
lefektetésére, mely után az anyagi megerösödésre 
is számíthatunk még kitartó munkával. 

Nem célom végeredményében a továbbképzlS 
gazdasági népiskolák ügyét, jövő felépítését csak 
általánosan felvetett eszmékkel elintézni. Söt leg
nagyobb örömömre szolgálna, ha ezen iskolák hí
vatott munkásai és vezetöi, tanerői a helyzet 
őszinte feltárásával hozzá szólnának ehhez a so
kak által lekicsinyelt, de mégis igen fontos száz
ezreket nevelő és oktató kérdéshez. A részlet
kérdések megvitatásában, megbeszélésében ta
pasztalataim alapján szivesen részt fogok venni, 
ha e kérdés a hívatottakat tényleg érdekeloi fogja. 

Schill János 

A továbbképző iskolák gyöngéiröl. 
lrta: Brenner József. 

Amint tudjuk, továbbképző iskoláink ma há
romfélék. Van: l. általános; 2. gazdasági irányú 
továbbképző és J. önálló gazdasági népiskola. 

Ha az első fajtáját vizsgáljuk ezen iskolák
nak, úgy általánosságban nem valami hízelgő vé
leményt alkothatunk magunknak. A gazdasági 
irányú továbbkép~ö iskoláknál ma már nagyobb 
haladást kezdünk látni, de még mindig nem érik 
el azon fokot, amelyet ezen iskoláktól elvárha
funk. Pedig ezen iskolák célja, valamint az ezeket 
létrehozó intézkedés intenciója olyan szép, any
nyira hasznos, hogy minden irányban megérde
melné a fokozottabb figyelmet. 

A 6 12 éves korban szerzett ismeretek fel
ujftása, kiegészítése, tudatosabbá tétele, megrög
zítése ezen iskolák egyik főfeladata. 

A 12 15 éves serdülő ifjú egész énje s kivált 
lelkiállapota ez időben hullámzik, forrong, a ~yer
mekkorból az ifjuéba ezen időben lép. E lenye
ges átmeneti proccessus szükségképpen maga 
után vonja a nevelői ráhatások intenzivltását. Hol 
eszközölhető ez céltudatosabban, ha nem a to
vábbképző iskolákban? 

Az okszerü gazdálkodás elemeire, gyakorlati 

fogásaira, a társadalmi ismeretek befogadására 
csak alkalmasabb a 12 15 éves fiú vagy leány, 
mint a 6- 12 éves ! 

Legtöbb vidéken csaknem kárbavész a tanító 
mindennapos iskolai foglalkozásának gyümölcse, 
a jó továbbképző iskola nélkül. Nézzük csak meg 
szeptemberben a feljövő gyermeket, mennyit elfe
lejtett a tanultakból csak egyetlen nyár "olyamán. 

Kérdem most: csak e pár követelményeknek 
is megfelelnek-e ezen iskolák vagy nem 1 S ahol 
az eredmények nem ütik meg a jogos várakozás 
mértékét, ott keressük meg a baj okát. 

Az iskolalátogatások során bizony sokszor 
nagyon szomoru képeket látunk. Lehetett olyan 
továbbképző iskolát látni, ahol elemi iskolában 
kiselejtezett második osztályú olvasókönyveket 
adtak használatra a gyermeknek. Képzelhető, 
hogy a növendékek milyen unalmasan forgatták 
a könyv lapjait. Menjünk tovább! A másik isko
lába be van írva 200 -JOO növendék és feljár 15-20 
gyermek ,keressük ezeket az iskolában, azt fele
lik, hogy gyakorlati munkán vannak. Elmegyünk, 
megnézzük a gyakorlati munkát, ami bizony na
gyon elszomorftó. A növendékek egy része az 
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ovónö kertjét ássa, másik J-4 zaövendék a tanító 
úr kertjét, udvarát rendezi, egy része pedig vizet 
hord a mosáshoz. Hát bizony ez nem gyakorlati 
tanítás! Az ilyen gyermek az iskolából hazamegy, 
elmondja otthon a végzett gyakorlati oktatást s a 
sznlö többet nem fogja az iskolába engedni gyer
mekét. A tanító pedig nem fogja mulasztónak ki
írni, az iskola kezd elnéptelenedni s kész mind
két fél részéral a birálat, hogy: »a továbbképző 
iskolának nincs létjogosultsága«. 

Ha tovább megynnk, a másik iskolában lát
juk, hogy a tanítás és felelés alatt a gyermekek 
tétováznak ,nézésnk bolyongó, arcvonásuk bá
gyadt. A jelenség okát megtaláljuk: az unalom. 
Bizony nagy betegség ez, mert a gyermek nem ta
lál új dolgot, ami az érdeklödését felkeltené. Ta
nítója arcán látja, hogy csak kényszerOségböl 
foglalkozik az ismétlösökket A tanítás ezért unal
mas, ami rendesen a készOletlenségböl ered. »I.e-

Mezlgazdaságl N ~poklalás 

gyen a tanítás érdekes«. 
Azzá pedig csak úgy lesz, ha a tanító az ela

adásra elkészül; vegye tekintetbe, hogy lJ ---15 
éves gyermekekral van szó, akiknek az értelmi 
fejlödése magasabb s akkor rögtön észreveszik 
a tanító határozatlanságát. 

Amidön a tapasztalható hibáknak egy kis tö
redékét elsoroltam, nem volt célom kollégáim 
megszólása, hanem rá akartam a hibákra mutatni, 
hogy az elmondottak felett gondolkozzunk, ipar
kodjunk a hibákat kiküszöbölni. Jusson eszünkbe 
a hivatali eskünk és e szerencsétlen, sokat szen
vedett magyar nép sorsa. Tanítsuk, oktassuk öket 
lelkiismeretesen ,becsületesen, hogyha majd e ne
héz idök keserves megpróbáltatásai után elérke
zik a megujhodás korszaka, akkor mi is elmond
hassuk a legnagyobb magyarral: »Magyarország 
nem volt, hanem lesz!« 

Miért hazudnak a gyermekek ? 

Azok a gyermekek, akik hazudnak, felnött 
korukban is hazudni fognak. 

Nézetem szerint szDletett hazugok nincsenek, 
mert alapjában véve a gyermeki lélek nem a ha
zugságra hajló, mert minden, ami körülötte van 
és ami történik, a gyermek szerint igaz. A termé
szet tehát az igazságra neveli a gyermeket. A pél
da azonban károsan befolyásolhatja öt. 

KOlönbséget kell tennünk: 1. nem igazmondás 
és 2 .hazugság között. 

A gyermekek beszédéböl az igaztól való elté
rés az elsö esetekben nem merfti ki a hazugság 
kritériumait. A hazugság elkövetése már olyan 
bonyolult lelki jelenség, hogy arra kOlönösen a 
még fejletlen gyermeki lélek teljesen képtelen. 
Leggyakrabban csupán azért nem mond a gyer
mek igazat, mert helytelenfil szemlélte meg a tár
gyat ,helytelenill értette meg a beszédet. Ezen 
egyáltalában nem lehet csodálkozni, hiszen a gyer
mek felfogó képessége csak a folytonos gyakorlás 
útján fejlödik ki. 

Nem mond gyakran igazat azért sem, mert a 
természet képeit a saját fantáziája szerint átala
kítja csak azért, mert az neki jobban tetszik. 
Ugyancsak a fantázia mO.ködik abban az esetben 
is, amidön az elötte értelmetlen dolgot, a saját 
felfogása szerint maga-magának megmagyarázza 
és azt visszaadja. Szerepel még, mint a nem igaz
mondásra ösztönzö tényezö: a gyermek nagyító és 
kicsinyita hajlamossága. Amikor a gyermek már 
tudja azt, hogy az elmondott eset úgy sem tör
tént, vagy nem történhetik meg, már igen közel áll 
a hazugság fogalmához. 

A hazugság lehet: 1. meg nem történt esemé-

nyek kitalálása, tehát tiszta hazugság; 2. valamely 
dolognak a letagadása és végül J. hallgatólagos 
hazudozás, amely a felnöttek között még inkább el 
van terjedve, mint a gyermekek között. 

A hazudozásnak minden esetben valami oka 
van, azaz érdeke a gyermeknek, hogy hazudjék. 

tArra kell törekednOnk, hogy a hazudásra 
szokott gyermeket arról leszoktassuk. A hazudo
zásra való rászoktatás veszélyével járnak az úgy
nevezett szuggeráló kérdések, amelyeknek hatása 
alatt a gyermek nem azt feleli, amit igaznak sejt, 
hanem amit a kérdezö szuggerál. Pl. ugy-e köny
nyO. a feladat? stb. Az ilyen kérdéseket módszer
tani okok miatt is kerUini kell. 

A hazudozások meggátlására a legjobb ellen
szer a példa. Elsösorban a szDlök feladata, hogy 
a gyermek teljesen igazmondó környezetben nöj· 
jön fel. Meg kell értetni a gyermekkel, hogy a ha
zugság undok dolog, de ami igaz, az _gyönyörli, 
fénylö és tiszta. 

Már Széchenyi is felismerte, hogy az igazság 
a legnagyobb haszon és a nemzet szempontjából 
nem közömbös az, hogy mennyiben hfrják fiai 
ezen igazán értékes kincset. 

De nemcsak az állam ,hanem az egyén szem
pontjából is fontos az igazmondás. Azért élUnk 
a földön, hogy boldogak legyünk. De vajjon bol
dog-e azon ember, akinek feje fölött állandóan ott 
lebeg a lelepleztetés szégyene? Igaz, azt mondják 
manapság ,hogy »mond meg az igazat, hát betö
rik a fejed«, de inkább törjék be ma, minthogy 
egy életen keresztOl ott kisértsen a sarkunkban a 
»hátha megtudják« gondolata. 

Brenner József 
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HIR EK 
Legifjabb iskolánk bemutatkozása. 

A nagybajomi önálló gazdasági népiskola de
cember hó 15-én délután fél 3 órai kezdettel tar
totta meg elsö szülöi értekezletét. Mintegy 160 
szülö és 40, a vidéken elsö ujtipusu iskola iránt 
érdeklödő kisgazda, iparos és köztisztviselö je-
lent meg az értekezl~ten. 

Az iskola vezetöje a megjelentek rövid üd
vözlése után, rátért a szülöi értekezlet fontossá
gára, majd a szülöi ház és iskola karöltve haladó 
munkásságának igen nagy jelentöségét emelte ki, 
hogy ez biztosíthatja az iskolától várható ered
ményt. Ismertette az iskola célját, müködésének 
irányát és azt, hogy az iskola munkássága az is
kola falain kívül mily áldást hozó a kisgazda kö
zönségre. Reá mutatott az iskola igen fontos ne
velő és nemzetgazdasági jelentőségére. Tájékoz
tatta a szülöket az iskolába való járás kötelezett
ségéröl szóló törvényekröl és rendeletekröl; az 
igazolható mulasztások mikéntjéröl, valamint a 
birság pénzek mUyen célra való fordításáról. 
Felhívta a figyelmet, hogy míly nagy a létjogo
sultsága az önálló gazdasági népiskolának ott, 
ahol a lakosság 90 százaléka földmívelö, mint 
Somogynagybajom községben is. Kifejtette, hogy 
az elméleti és gyakorlati oktatáson kívül mily 
fontos dolgokkal áll az iskola a gazdák érdekei
nek a szolgálatába. Az iskolavezetö beszédének 
közérdekességét mutatta, a szülök köréböl igen 
gyakran elhangzó, a tárgyalásokat változatossá, 
élénkké tevö és megvitatásra alkalmat adó közbe
szólása. Végül a szülök tájékoztatása arra is ki
terjedt, hogy a község vezetősége élükön 
Fischer Lajos fiSjegyzővel és dr. Igmándy Aladár 
földbirtokossal az iskolát nemcsak a legszük
ségesebb, de a legtökéletesebb felszereléssel 
óhajtja ellátni. Mivel az összeállított költségvetés 
12,000 pengő minuszt mutatott s azt a község nem 
képes az erejéböl fedezni; az említett vezető fér
fiak felkeresték dr. Zsarkó Pál ügyosztály vezetö 
és dr. Kreitl Géza miniszteri titkárt, akik a gazda
sági iskolák ügyeit intézik a minisztériumban s az 
ök közbenjárására a miniszter kegyes volt a hi
ányzó összeget a községnek adományozni. Ezen 
ujabb segéllyel minden akadály el lett hárítva az 
iskola beállítása elöl. 

Balázs József gazdaköri elnök szép szavak
ban tolmácsolta a szülök háláját és köszönetét s 
indítványozta, hogy a szülöi értekezlet távirati
lag fejezze ki hálaiját és mondjon köszönetet a 
miniszternek, dr. Zsarkó Pál ügyosztály vezetö, 
dr. Neubauer Ferenc országgyülési képviselö és 
dr. Kreitl Géza miniszteri titkárnak azért, hogy a 
dunántúli községek közül épp Nagybajom közsé-
get ajándékozták meg az önálló gazdasági népis
kolávaL A szülök lelkesedéssel tették magukévá 
az indítványt. Merkei Lajos és Tóth Sándor kis
gazdák a szülök köszönetét tolmácsolták a tantes
tületnek a gyermekeik hasznos oktatásáért és az
ért, hogy a gyermekeikkel megszeretették az isko-

lát. Nagyon szép képet nyujtott az, hogy az érte
kezlet bezárása után a férfi hallgatók az igazga
tót, az anyák Illy Irma gazdasági szaktanítónöt 
körbe zárva azon örvendetes óhajuknak adtak 
kifejezést, hogy az iskolakötelezettség alól kike
rült ifjak és lányok oktatását, valamint felnöttek
nek való ismeretterjesztö elöadások tartását is 
vegyék fel mielöbbi mllnkakörükbe. Az ilyen 
irányú tanfolyamok tartásának beigérése után az 
est beállta vetett véget a hasznos és szép értekez
letnek. 

Mint az elemi, úgy a gazd. iskola és a szülöi 
ház együttmüködésének biztosítására szolgálnak a 
szülöi értekezletek, amelyeket nemcsak a föváros, 
de a nagyobb vidéki városok iskolái is program
szerüen beillesztenek az iskolai rnunkásság kere
tébe. Szolgálni akarnak általuk nem annyira az 
iskolának, nem is a szülöi háznak, hanem minde
nekelött a gyermeknek. Minthogy az iskolákban 
mindennemü tevékenység a gyermekért, a gyer
mek jövöjének biztosítása céljából történik, a szü
löi értekezlet is akkor felel meg célján.ak, ha 
eredményéböl akár követett, akár közvetlen ha
szon származik a gyermekre. A szülöi ház és az 
iskola kell, hogy együttható tényezöként munkál
janak közre a nevelés minél eredményesebbé té
tele érdekében. Az iskola sokkal tökéletesebben 
dolgozhat a cél biztositása érdekében, ha a szülök 
részéröl megfeleilS támogatásban részesül, mintha 
munkásságát a szülöi ház közömbösen szemléli. A 
jól és helyes elvek alapján irányított szülöi érte-
kezlet nem elégedhetik meg tehát a szülök egy
oldalu informálásával és irányításával, hanem mó
dot ad a szülöknek arra is, hogy az iskola munká
jába bepillantsanak és abban pedagógiai irányí
tás mctlett résztvegyenek. Az az u. n. szülöi érte
kezlet, amely akár tudományos, akár gyakorlati 
jelentöségü elöadások tartásában merül ki csupán 
s a szülöknek csak az elöadott témára vonatkozó 
kérdezési, esetleg hozzászólási jogot biztosít, nem 
meríti ki a szülöi értekezletek igazi célját és ren
deltetését. Az ilyen szülöi értekezletek is hozzájá
rulnak a szülöi ház és az iskola közötti kapcsolat 
megteremtéséhez, de igazi céljuknak mégis csak 
akkor fognak megfelelni, ha minden szülönek mó
dot adnak arra, hogy a gyermekére vonatkozó 
mindennemn észrevételét közötheti az iskolával 
és viszont a gyermek iskolai szerepléséröl is pon· 
tos képet kaphat. 

~ : 
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/skoláink sikere. A »8 órai Ujság« december 
hó 9-iki számában a következőket írja a VI. Nem
zetközi Baromfikiállítással kapcsolatban isk<!!á
inkról: »Húsz díjat és kitüntetést nyert~k az on
álló gazdasági népiskolák a baromfiktállftáson. 
Rendkívül érdekes és tanulságos látványosságot 
nyújt a most megnyílt nemzetközi b~~omfikiállí
tás. Ennek az állattenyésztési ágnak uJabb ha!al
mas fejlődését és különösen a magyar baromfite
nyésztés haladását az időszakonként rendezett 
kiállítások sikerei igazolják. A külföld érdeklő
dése a magyar tojás- és baromfitermékek iránt, 
ezekből a cikkekből való, egyre fokozódó expor
tunk arra intenek, hogy a megindult érdeklődést 
fejlesszük és intézményesen meg is szilárdftsuk. 
Ennek a célnak az eléréséhez elsősorban az szük
séges, hogy a földművelő és kisgazdaközönség a 
baromfitenyésztés modem irányzataival megis
merkedjék. Mindent meg kell tennünk abban az 
irányban, hogy a baromfitenyésztők felismerjék 
ennek az állattenyésztési ágnak nemzetgazdasági 
jelentőségét. Például szolgálhat Magyarországnak 
ebben az irányban Dánia, amely országot céltuda
tos munkával, a fenyésztes osztály fokozatos kimű
vetésével ma Európa legnagyobb baromfitenyész
tő államává tették meg. A nagy tömegek bek~p
csolására van szükség annak a célnak az eléré
sére, hogy egyöntetü, de amellett minesség szem
pontjából elsőrendű baromfit és termékeket tö
megesen állftsunk elő úgy a belső fogyasztás, 
mint a kivitel számára. A nemzetközi baromfiki
állítás éppen ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban 
igen figyelemreméltó és örvendetes eredmények
ről számol be. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium főhatósága alatt álló tizenöt önálló gazda
sági népiskola is bemutatja baromfiállományának 
egyes törzseit és fgy szemléltethetővé teszi, hogy 
miképpen viszi tanítványai révén a köztudatba a 
haladás és fejlődés vívmányait. Magyarországon 
53 ilyen gazdasági népiskola működik, közel ti
zeJlkil~n~ezer fiú- és leánynövendékkel s ha fi
gyelembe vesszük, hogy a tizenöt kiállftó iskola a 
nemzetközi versenyben húsz értékes díjat és ki
tüntetést szerzett, úgy ez egymagában is bizonyft
ja azt a nagyarányú agrárkulturális munkát, ame
lyet az önálló gazdasági n~iskolák a kisgazda 
lakosság körében végeznek. Ezek az iskolák 20-JO 
holdas gyakorlóterülettel és mintagazdasággal is 
rendelkeznek, nagyszámú növendékeiket nem
csak elméletileg ,hanem gyakorlatilag is oktatják 
az egyes fenyészfői fogások, tenyészetjárások te
rén, aminek rendkfvüf nagy jelentősége van. A 
gazdasági népiskolák helyes érzékkel való irányf
tása és megfelelő célkitfizése már itt, a nemzet
közi baromfikiállftáson is megmutatja örvendetes 
hatását, mert a kiállftás a gazdasági népiskolák 
nagy sikerét hozta magával. A kiállftás meg
nyitásán a kultuszminisztérium részéről dr. Petri 
Pál államtitkár, dr. Zsarkó Pál miniszteri osz
tálytanácsossal és kíséretével együtt személyesen 
is meggyőződött az elért szép eredményekről». 

E cikk kiegészítéséhez még hozzáfűzhetjük, 
hogy a baromfikiállftáson az abonyi, csanádpalo
tai, debreceni 2. sz., derecskei, jászberényi, ka
bal, kunszentmártoni, mosoni, szeged szatymazi, 
szeghalmi és a tóvárosi iskolák nyertek díjakat. 

Mezlp.~:daságl N6poktalú 

Köztük a debreceni, kabai 2 2, a kunszentmártoni 
és a tóvárosi 4 4 díjat a kiállított amerikai fe
hér Leghom, Rhode Izland red, ludak, kacsák 
és pulykákért. Szép anyaggal vettek részt a kis
kunfélegyházi, kiskunhalasi, makói és a moson
szolnoki iskolák is. Feltünő érdeklődést keltett a 
kiskunhalasi és szeghalmi iskolák baromfiudvar
ban elhelyezett állománya. A kiállításon 400-at 
meghaladó tenyésztő 3500 db. állattal vett részt; 
több külföldről importált anyag is bemutatásra 
került, fgy a verseny nagy és nehéz volt. Annál 
értékesebb és jólesesbb a szépszámú dfj, amit is
koláink ez alkalommal is szereztek. 

Megyei népmüvelési közgyülés. Pestrnegye 
népmüvelési előadói, oktatói és mindazok, akik a 
népnevelés körül hivatalosan érdekelve vannak, 
a napokban a vármegyeházán közgyülést tartottak 
és beszámoltak a mult év eredményéről. A jelen
tések statisztikai adatai közül kiemeljük, hogy a 
mult év tiz hónapjában a vármegye területén több 
mint 55 ezer etesadást tartottak a felnőttek okta
tására és emellett még felemlftjük az analfabéta 
tanfolyamokat is, amelyek szintén szép eredmény
nyel működtek. 

A kertészet tanítása a fiu- és leán_J!középisko
lákban. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elő· 
terjesztésére a m .kir. vallás- és közoktatásOgyi 
minisztemek 540 5· ·500/1929 számu rendeleté
vel bevezette a középiskolákban a kertészet taní
tását. Az erre vonatkozó rendelet kiemeli, hogy 
középiskolai tanterveink a természetrajz tananya
gában megkívánják a gyümölcstermelés és a kony
hakertészet gyakorlati ismertetését, mindamel
lett, az ügy fontosságára való tekintettel, külön 
is felhívja a természetrajz szaktanárait, hogy a 
tanulók érdeklődését a kertészet iránt keltsék fel 
és minden kinátkozó alkalmat (tanulmányi kirán
dulások, természetrajzi _gyakorlatok stb.) használ
janak fel a kertészeti ismeretek gyakorlati elsajá
títására. 

Meg;elentalll.Egyetemes Canügyi Kongresz
szus napló;a. Mint ismeretes, 1928 július első fe
lében tartották meg a III. Egyeteme~ Tanügyi 
Kongresszust. A tanügyi világnak ez a külsőségei
ben is impozáns megnyilatkozása megindítója volt 
azoknak a szükséges reformtörekvéseknek, ame
lyeknek megvalósítása hazánk változott körülmé
nyei miatt is különösen nagy jelentőséggel fog 
birni. A kongresszus eszmél, célkitüzései közül 
nem egy már megvalósult A most megjelent 
napló érdekes egyrészt abból a szempontból, 
hogy a gyakorlati pedagógusok mint képzelik a 
reformokat, másrészt betekintést nyujt abba az 
izzó, lázas munkába, amellyel a nemzet napszá
mosai szebb jövőnk kialakítását munkálják. Meg
látszik a naplón az alapos, gondos szerkesztés, 
amelyet Négyesy László elnök közreműködésével 
Simon Lajos főtitkár és vitéz Papp Gyula h. főtit
kár végeztek. A szépen kiállított müvet, amely két 
kötetben jelent meg, a kongresszus tagjai tagsági 
díjuk fejében és l pengő adminisztrációs költség 
beküldése ellenében kaphatják meg. A könyvet 
Tóth Árpád kongresszusi pénztáros küldi szét 
(Budapest, IV. ker. Magyar-utca JS, csekkszámla 
34,796). 
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A tanügy i ióléti intézmények aggodal mai. Nem· 
régiben fogadta el a képviseUSház az elemi iskolai 
beiratási díjak felemeléséről szóló törvényjavas· 
latot. A javaslat gyors iramban való letárgyalása 
és annak megindokolása vérmes reményeket kel· 
tett azokban, akik a törvény végrehajtásától a 
tanUgyi jóléti intézmények fejlesztését remélték. 
A kultuszminiszter szegedi nyilatkozatából tud· 
juk, hogy Szegeden fogják felállitani az első Ta
nítók Házát. Parlamenti beszédeiből pedig az 
tünik ki, hogy a vidék egyéb kulturgócpontjain is 
óhajt hasonló intézményt felállítani. A tanitóság 
örömmel fogadja a miniszter gondoskodását, de 
aggodalommal látja nagymultu intézeteinek el
sorvadását a beigért segélyezés elmaradása miatt. 
Megfontolandónak látják az ilyen főiskolai inter
nátusok felállftását, már csak azért is, mert bené
p_esftésük az adott viszonyok között igen nehéz. 
Tudvalevő, hogy a debreceni Tisza István inter
nátusban 20 helyet 5em tudnak betlöteni tanítók 
gyermekeivel. A tanítóság szerint a középfoku is
kolákkal párhuzamos internátusokra van szükség, 
vagy a felállítandó internátusok olyanok legye
nek, hogy azokban a tanulókat a legalsóbb foktól 
kezdve ellássák. Az illetékes tanítói körök élénk 
figyelemmel és érdeklődéssei várják a miniszter 
elhatározását és dönttsét. 

Allattenyésztési elöadássorozat. A Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara Debrecenben 1930 január 
hó 21·· 27-ig a Debreceni Kereskedő Társulat (Fe
renc József-út 8. sz.) nagytermében állettenyész
tési előadássorozatot rendez. A tanfolyam pro
grammja a következő: Január 21 (kedd) délután 3 
órakor: Dr. Rácz Lajos m .kir. gazdasági főtaná· 
csos, kamarai igazgató megnyitó beszéde. Dr. 
Konkoly-_Thege Sándor m. kir. gazdasági főtaná
csos, OMGE főtitkár előadása »Időszerü állatte
nyésztés · - politikai kérdések« címen. Január 22 
(szerda) délután 3 órakor: Dr. Rácz Mihály m. 
kir. gazdasági akadémiai tanár előadása: »A ter
melőképességre való tenyésztés jelentősége és 
gyakorlati alkalmazása mangalica tenyésztésünk
ben. Január 23 (csütörtök) délután 3 órakor: Me
issner Károly mezőgazdasági kamarai s. titkár 
előadása: •Magyarország lótenyésztése, lótenyész· 
tésünk jövedelmező fejlesztésének módjai«. Ja
nuár 24 (péntek) délután 3 órakor: Dr. Schandi 
József m. kir. gazdasági főtanácsos, egyetemi ny. 
r. tanár, a Gyapjuminősftő Intézet igazgatója elő· 
adása: »A juhtenyésztés jövedelmező fejlesztésé
nek módjai« eimen. Január 25 (szombat) délután 
3 órakor: Dr. Weilmann Oszkár egyetemi ny. r. 
tanár, m. kir. gazdasági főtanácsos előadása: »A 
szarvasmarhatenyésztés fejlesztésének eszközei« 
címen. Január 26 (vasárnap) délután 3 órakor: Dr. 
Weiser István m. kir. gazdasági főtanácsos, ki· 
sérletügyi főigazgató előadása a következő aktuá· 
lis kérdésekről: 1. Az állati szervezet mész és 
foszfor szükséglete, valamint ennek legcé~szerübb 
fedezési módja. 2. A vitamin-kérdés ma1 állása. 
3. Mire ügyeljünk ipari abraktakarmányaink vá
sárlásánál. Január 27 (hétfő) délután 3 órakor: 
Dr. Hauser János m. kir. gazdasági akadémiai r. 
tanár előadása: »Az Alföld takarmánytermeszté
sének problémája« eimen. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
M. kir. vallás- és közoktatásfiiYI mlnlsztertöl 

745 11 
492· 1929. szám. 

A m .kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 
Nagy József Béla székesfehérvári gazdasági nép
iskolai igazgatót gazdasági szaktanítói minőség
ben a kiskunhalasi önálló gazdasági népiskolához 
áthelyezte. 

Budapest, 1929. évi december hó 13-án. 
A mirui:s.zter he~yett': 

dr. Petri Pál sk. 
ák'l·amt:itkái·. 

M. kir. l'BIIás- és közokr.tá.~üttyl minlszlt'rlöl 

745· ·2 
500· 1929. szám. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
vitéz Vadnay Károly kiskunhalasi állami gazda
sági szaktanítót a monori önálló gazdasági népis
kolához áthelyezte. 

Budapest, 1929. évi december hó 13-án. 

A min1is.zrer he:yelt: 

!dr. Petri Pál Bk. 
á:llaml~tkár. 

M. k11r. 'WIIIIÍII- és közoklllllásügyl minJwzterlöl 

745--11 
499- -1929. szám. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Vass J án os monori állami gazdasági szaktanítót 
a kiskundorozsmai II. sz. (knlterületi) önálló 
gazdasági népiskolához áthelyezte és további in
tézkedésig az iskola igazgatói teendőinek ellátá
sával megbízta. 

Budapest, 1929. évi december hó 13-án. 
A -mimszter hellyel t: 

dr. Pletrl Pál lk. 
á~~aml:itkár. 

M. kir. YBIIáS- és kömktalásü•l mlltlszl'ertöl 

745-11 
501- -1929. szám. 

A m. kir. vallás· és közoktatásügyi miniszter 
Németh Béla kiskundorozsmai II. sz. (külterületl) 
önálló gazdasági népiskolai igazgatót a székes
fehérvári önálló gazdasági népiskolához áthe
lyezte és további intézkedésig az iskola igazgatói 
teendőinek ellátásával megbízta. 

Budapest, 1929. évi december hó 13-án. 
:\ m-iulitszter bel~·t'tt: 

*· Pt"lrl Pál lik. 
a:laml itkár. 
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GYAKORLATI LEANYNEVELÉS 
ROVATVEZETÖ: NETZNÉ HORVATH ERZSÉBET 

Tanítási gyakorlat 
ll-ik 

a gazdasági továbbképző 
leányosztályában. 

iskola 

A debreceni II. sz. áll gazdasági népiskolá
nál ·· a továbbképző gazdasági népiskoláknál 
müködő tanítónők részére rendezett gazdasági 
tanfolyam záróvizsgáján történt gyakorlati tanítás. 

íi fe;és 
(A tanítás szemléltetve történik. Szemiéitető 

eszközök: egy tehén, fejő edény és különböző tej
szürők). 

Előkészítés: Milyen állat ez gyermekek? Mi
ért tartjuk a tehenet? Fontos éleimicikk-e a tej? 
Hogyan jutunk a fejhez? (Megfejjük a tehenet). 
Könnyü munka-e a fejés? Tud-e mindenki fejni? 
Ti tudtok-e fejni? 

Célkitüzés: Ma arról fogunk beszélgetni s 
meg is próbál/"uk hogyan kell fejni. 

Anyagköz és: Melyik a tehénnek a tejkivá
lasztó szerve? Hol fekszik a tőgy? A tehénnek a 
hasi részén, a két hátulsó láb előtt. Nézzük meg, 
hogy ha egyenesen hátul, vagy elől állunk, lát
juk-e a tőgyet? Ennél a tehénnél igen, s minden 
jó fejőstehénnek a tőgye előlről s hátulról egy
aránt jól látszik. Tapogasd meg »N« milyennek 

érzed a tőgyét ennek a tehénnek? Fejés előtt ke
zünkkel különösen kemény csomókat tapinthatunk 
ki benne. Ezek a kemény csomók a tejmirigyek, 
amelyek elválasztják a tejet abból a tápanyagból, 
amit a vér visz ezekhez a mirigyekhez. Nézzük 
csak meg a tőgyet, mit látunk, ha jól szemügyre 
vesszük? Azt, hogy a tehén tőgye hosszanti irány
ban két részre van osztva s ezek a részek kereszt
ben ismét két részre osztódnak. A tehén tőgye te
hát belül hány rekeszre van osztva? Ezek a reke
szek a tejmedencék, itt gyül össze az a tej, amit 
a mirigyek kiválasztanak. Hány tejmedence van 
a tőgyben »N«? Minden tejmedencéből egy-egy 
tejcsatorna vezet a csecsbimbókba. Hány csecs
bimbó van akkor »N«? Ki tudja miért nem folyik 
ki a csatornákon? Azért, mert a csecsbimbók vé
gén, ahol a tejcsatorna végződik, egy kör alaku 
záró izom van ,mely csak akkor nyilik ki, ha fe
lülről lefelé megszorítom. (Mutatom). Hány kéz
zel kell fejni'! Tehát egyszerre két csecsbimbóból 
fejek mégpedig keresztbe, így. (Mutatom). Mit 
gondoltok, az a sok tej, amit egy jó fejőstehén 

:\\intatanitás a debreceni II. számu iinálló gazdasálli népiskoláhan tartott tanítónői tanfolyamon. 
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egyszerre ad, készen van már a medencében ak
kor, amikor a fejéshez fogunk? Nem, ·· - a me
dencék kicsinyek, azokba legfeljebb egy pár deci
liter tej fér, · hanem a tej fejés alatt képz<S
dik ,akkor választják ki a mirigyek. Mit mond
tam az el<Sbb ,mib<Sl? Mikor képz<Sdik tehát a tej? 
Mit gondoltok ,miért nem képz<Sdik máskor? Mi
ért nem dolgoznak mindig a tejmirigyek? Nos, én 
megmondom. a fejés a tehénnek jól esik. Ez a 
jól es<S érzés vagy másképpen kifejezve inger 
- indítja munkára a mirigyeket. Természetesen a 

mirigyek ennek az ingernek a hatására is csak ak
kor tudnak tejet elválasztani, ha a vér már meg
feleliS mennyiségü tápanyagot szállított a miri
gyekhez. Ezért nem lehet akármikor, vagy a vég
telenségig fejni. Milyen érzés a tehénnek a fejés? 
Ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy a tehénnel 
szépen bánjunk. Nem szabad durván ide-oda rán
gatni, ütni stb. A fejéshez le kell ülnünk, hogy 
nyugodtan s egyenletesen végezhessük a fejést, 
mert ellenkez<S esetben a telién nem tudja át· 
adni magát a fejés ingerének s mint ahogy mon
dani szokták, nem adja le a tejet. 

A fejéshez hozzá kell készüln ünk. Hogyan? 
El<Skészí!jük a fej<Sedényt. Milyen legyen az 
edény? Tiszta s lehet<Sleg olyan, amelyiken nincs 
semmiféle repedés. Ez azért szükséges, mert az 
el<Sz<S fejésb<Sl a repedésekben esetleg visszama
radt tej a friss tejet is hamar megsavanyitja s 
nem lesz eltartható. (Bemutatom a jó fej<S 
edényt). Minek kell még tisztának lenni? (A 
t<Sgynek). Fejés eUStt mit csinálunk a t~ggyel? 
Langyos vízzel jól megmossuk. Helyes-e, ha a 
gazdasszony a fej<S edényb<Sl mossa meg a t<S
gyet? Miért nem? Elég az, ha megptossuk a t<S
gyet? Mit kell még vele csinálni? Miért kell szá
razra törillni? Hát a fej lS egyénnek milyennek 
kell lenni? Annak is tisztának, a ruhájának, 
kezének stb. Ezért mit kell tenned fejés el<Stt? 
»N«? Jól megmosni a kezedet, tiszta ruhát vagy 
kötényt venni s a fejedet is bekötni. Miért szük
séges mindez? Azért, mert a tej mindenféle sza
got és mindenféle ízt könnyen magába vesz s ha 
nem ügyelünk a tisztaságra a tej rossz izü lesz s 
nem lesz eltartható. Gondold meg csak, hogy 
hagymát tisztitottál, vagy valami olyat dolgoztál, 
hogy a kezed szagos, ha nem mosod meg a ke
zed jól meleg vízzel, szappannal, a tej ugyan
olyan szagú lesz, mint a kezed s az ilyen tej iha
tatlan. 

Ha hozzá készültünk a fejéshez, az alacsony 
fej<Sszékre ülünk, térdünk közé fogjuk a fejlS
edényt s két kézzel egy-egy csecsbimbót kereszt
ben megfogva, felülr<Sl lefelé szorítva, fejünk. 
(Mutatom). Az els<S sugár tejet a földre fejem. 
Miért? Mert megtörténik, hogy a csecsbimbók 
végén lev<S köralaku záró izomba valami piszok 
jutott s azért azt az els<S sugár tejjel kimosom. 

A fejés elején a tej ritkább, a végén sürübb. 
Miért? Mert eleinte a tej b<Svebben, gyorsabban 
jön s a benne lev<S zsír részecskék a tejcsatom~ 
oldalához tapadnak. Amikor már kevesebb teJ 
jön ,lassabban jön s ez .. eket a zs~r rés~ecskéket 
szépen kimossa. Ezért surübb a teJ a feJés végén. 
A kétféle tejet nem szabad külön eladni, mert a 
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törvény ezt hamisításnak min<Ssíti és nagyon szi· 
goruan megbünteti. 

Fejés után mit csinálunk a tejjel? (Megszűr
jük). Miért kell a tejet azonnal megszürni? Azért, 
hogy a bele került idegen anyagoknak ne legyen 
idejük feloldódni s így minél tisztább izü tejet 
kapjunk. Mivel szűrjük a t~jet? Legegyszerubb s 
kis háztartásokban általánosan használt ez a fém
b<Sl készült tejszűrö. Ez a legkevésbbé jó, mert ez 
nagyon sok piszkot átenged. Ennél jobb, ha ru
hán szűrjük át a tejet, mert ez sűrűbb. Legjobb 
azonban ez a fajta tejszür<S. (Mutatom). Ez az 
úgynevezett »Ulax« szür<S. Ebben van két sürü 
fémszita s a két szita között vatta van benne. 
(Szétszedem ,bemutatom). 

A tej eltarthatósága s az egészség szempont· 
jából nagyon fontos a fejésnél s a tejkezelésnél 
a fokozott tisztaság. Aki erre nem vigyáz, ember
társai ellen vét. 

(Ezután kikérdezern a gyermekeket a hallot
tak fel<Sl, majd összefoglaltatom velük a tanulta
kat s végül megpróbáltatom velük a fejést). 
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G.&ZD.Á.LKODÁ.S 
Tavasszal vethető fagyasztott őszi búza. 

Legutóbb e rovatban békési iskolánk érde: 
mes igazgatója ajánlotta, hogy a kipusztult ösz1 
gabonák helyébe vessünk tavasszal Marquis·buzát. 
E járóbuza elönye kétségtelenül kiváló minösége, 
amelynek folytán ujabban terjed is termesztési 
köte s (gy a tavaszi vetésre különösen alkalmas. 
Engedtessék meg azonban, hogy parallel az il
lusztris cikkíró ajánlásával, - szintén régebbi 
nagybani termesztésnél kipróbált tapasztalataim
ból - - a kifagyott, vagy elkésett öszi kalászosok 
helyébe tavaszi vetésre egy másik eljárást tolmá
csolhassak olvasóinknak kipróbálás végett: az 
öszi gabonaféléket tavasszal elvetni fagyasztás 
után. Az eljárás nem uj, mert azt a magyaróvári 
Növénytermelési Kisérleti Allomá~ is kipróbálta, 
Legány ödön is bevezette Hatvanban, kisgazdá· 
ink elött azonban teljesen ismeretlen s mint ta
nulságos, figyelmet lekötö, de külön költségbe 
nem kerülö kisérlet, fokozza iskoláink iránt a 
gazdák érdeklödését, ujszerúsége pedig hatásos 
propagandaeszköz nemcsak tanulóink, hanem a 
gazdaközönség körében is iskoláink nivóját és ha
ladási képességét illetöleg. 

Már belénk gyökeresedett az az elv, hogy a 
•tavaszbuza ravaszbuza« s így mi magyar gazdák, 
ha az öszi buzát nem vethetjük el, tavaszi buzát 
nem szeretünk vetni, inkább ötletszerúen más ta· 
vaszi növény kerül a helyére. Erre pedig megle· 
hetösen sokszor adódik kényszerítö szükség. A 
kötött földeken korán kifagy az eke a földből, 
télen kipállik az őszi vetésünk, vagy kifagy, vagy 
állati kártétel miatt kell kiszántani, esetleg elönti 
a víz, avagy egy ritkább eset: a bepácolt mag már 
nem kerülhetett földbe s még takarmányozásra 
sem használható. Ezen nem ritka okok folytán 
érdekességén kivül fontossá is válik a kisérlet 
s megérdemli azt, hogy napirenden tartsuk és ta· 
pasztalatainkat nyilvánosságra hozzuk. 

Az ősziek ( öszi buza, rozs, repce, bíborhere, 
bükköny stb.) kétévi növények, melyek csak ak
kor hoznak termést, ha egy téli fagyot átéltek. 
A tavasszal vetett öszi kalászosok erősen meg· 
bokrosodnak, de szárat nem hajtanak s így ter· 
mést sem adnak. A kisérlet azon meggondoláson 
épül föl, hogy ha a gabona termőszárat hajt, ak· 
kor, - ha fagy éri a csírázás végső stádiumában 
(a coleoptila kibujása után) valószinúleg ter· 
mővé válik, ha a fagy természetes viszonyok kö· 
zött, illetve mesterségesen beállítva a csírázás 
kezdeti stádiumában éri. 

A fagyasztási kisérletet legutóbb 1928·ban a 
nyírbátori iskolánál Kamrnel Ferenc igazgató gon
dos ügyszeretetével és felügyeletével a követke
zőképen végeztük tanulóink segitségével: 

A porzollal pácolt 4 buzaváltozatot február 
vége felé a fagyos időjárás remélhetö megszünése 
elött teknökben, illetve hordókban fagymentes 
helyen két napig vízben áztattuk. A megduzzadt 
szem~ket ugyancsak fagytól védett helyen (istál· 
ló, pmce, munkaterem) pár ujjnyi rétegben kite· 
regettük, hogy a csfrázás megkezd6dhessék. Nem 

kell megvámi, míg a csíra látszani fog, mert ak· 
kor már rohamosan n6 is és a csírás szem nehe
zen kezelhet6, hanem a küls6 burok megpattaná· 
sát figyeljük, amely jelenség egy nap mulva rend· 
szerint bekövetkezik. (Emlékezzünk itt meg arról. 
hogy a buza .3 4, a rozs pedig már l 2 fok 
Celsiusnál csirába indul, de a csírázás optimális 
h6mérséklete buzánál 25, rozsnál 20 C.) A megre· 
pesztett héjú gabonaszemeket ekkor tegyük ki a 
fagynak. Legcélszerübben éjszakára és hagyjuk, 
hogy kökeményre fagyjanak. Igy, fagyosan, eltart· 
hatjuk hetekig, de lehetöleg úgy intézzük, hogy 
a nappali felmelegedés alkalmával a csírázási op· 
timális h6fokot meg ne kapja, mert akkor roha-: 
mosan fog csírázni. Március elején már elvihet· 
jük a magtárpadlásra az összefagyasztott tömeget, 
ahol lassan kienged, szétgereblyézzük, kiszik· 
kasztjuk s márciusnak els6 alkalmas napján el· 
vetjük. Ha a csíra már hosszabbra megnőtt, csak 
kézzel lesz elszórható. 

A fagyasztott 6szi kalászos jól bokrosodik, 
ugyanannyi termést ad, de későbben érik be. 
Nyírbátorban március 15·én vetettük el és 10 12 
nappal később volt aratható (julius végén) anél· 
kül, hogy a szem megszorult volna, vagy megdült 
volna, ami az ősszel vetett ugyanazon buzaválto· 
zatoknál ugyanazon viszony_ok között jelentékeny 
mértékben volt észlelhet6. Teljesség kedvéért em· 
Htem meg, hogy a fagyasztás után vetett őszi hu· 
za májusban mésznitrogén felültrágyázásban ré· 
szesült. 

Különösen örültek tanítványaink, hogy a ta· 
máskodó kisgazdáknak megmutathatták lenézö ki
jelentéseik után, hogy •eszünk még abból a mag· 
ból kenyeret« és a julius vé,gi tömötten álló, gyö
nyörö kalászok díszére váltak az iskola kis te· 
lepének A termésmennyiség egyezett az ősszel 
vetett buzákéval. (14 15 mm.) 

Mindezek után általános használatra a fa· 
gyasztási eljárás semmiképen nem ajánlható. Ki
sérleti megállapítást kíván még az, hogy erösen 
meleg fekvésben, homokon miképen reagál a zöld 
érésben levő szem a nyári 25 .30 fokos bőségre, 
mennyiben késlelteti az aratást s bár nem költsé'· 
ges, de körültekintést kfvánó magelőkészítése a 
nagyban való termesztésnél hogyan lesz legcélsze-
rabb mó'don megoldható? · 

A többi öszi gazdasági növényünk tavasz
szal való vethet6ségér61 böven állnak tapasztalati 
adatok rendelkezésre s így azokról majd annak
idején fogok írni, felkérve a kartársakat, hogy 
szóljanak az 6szi árpa, repce, szöszösbükköny, to
vábbá 6szi borsó és bükköny vetéséhez, mert ezek 
a magyar növénytermesztésnek állandó évenkénti 
problémái. ' 

Bernecker Béla, gazd. szaktanító. 

J<:gyetlen to\·ábbképzö né1Jlskoláhól sem szabad 
hiányozni a :\lt'rot(aztlctsáttl X «'1•oktatásnak. 
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A len termesztése. 
Nekünk, gazdasági szaktanítóknak a felada

tunk nemcsak az, hogy az iskoláinkba járó gyer
mekeket, a jövö gazdáit ellássuk azokkal az isme
retekkel, amelyekre az életben szükségük lesz, ha
nem az is, hogy a gyermekek szülöire is, tehát a 
ma gazdáira is oktatólag hassunk. Ez az elgondo
lás vezetett engem akkor, amikor az iskolában is, 
de még inkább a gazdakörben tartott elöadása
imban gazdáinkat figyelmeztettem arra, hogy mi
nél elöbb meg kell változtatniok növénytermelési 
rendszerüket, az eddigi egyoldalú szemtermelés
röl változatosabb növénytermelésre térjenek át, 
mert csak így tehetik gazdaságukat jövedelme
zöbbé és a jövedelmet állandósabbá. Sikerült az 
iskola példaadásával ipari és kereskedelmi növé
nyek termeléséf megkedveltetnem, így a cukor
répa, a len, a kender termelését. Az ipari és ke
reskedelmi növények közül csak olyanok termelé
séf igyekeztem elterjcszteni, amelyeknek megha
tározott fix áruk van s amelyeknek átvételét szer
zödésben biztosítani tudjuk. Igy a gazdát nem ér
heti károsodás, mint pl. a hagymatermelöt, aki 
termését túltermelés miatt értékesiteni nem tudja. 

Munkámat siker kísérte, mert az 1930. évben 
községemben kb. 400 kat. hold cukorrépa és 300 
kat. hold lenvetés lesz. 

Mivel kartársaim közfil többen fordúltak már 
hozzám, hogy a lentermelést, annak jövedelme
zőségét ismertessem, úgy gondoltam, leghelye
sebb lesz, ha ezt lapunk útján teszem. 

Mielőtt a lennel kísérletet végeztem volna, 
féltem attól, hogy nem fog sikerülni, mert hiszen 
mindi.: azt hallottam és tanultam, hogy a len 
csak a hüvösebb, csapadékdús éghajlat növénye 
és a mi száraz Alföldünkön termelése nem sike
rül; ide inkább a kender lenne alkalmasabb. A 
már évek óta elért eredmények ezt megcáfol
ják, mert ha mi helyes talajmunkával az őszi és 
téli csapadékot biztosítjuk, akkor a termés sike
rülése biztosftottatnak is tekinthetö. 

Mi a lent rostra (fonallen) és magra (olajlen) 
termeljük. 

A len a talajban nem válogatós, legnagyobb 
sikerrel termelhető a vályog és a homokos agyag
talajban, de azt láttam, hogy községemben az erő
sen szíkes, kötött agyagtalajban sikerült legjob
ban. Ugyanezt tapasztaltam a nádudvari szíkes 
földeken, mert az azokon termelt len nem dült 
meg és gyommentes volt. (Az 1929. évben a nád
udvari kollegáok termelte a legszebb lent). 

·A len előveteménye iránt nem válogatós, mé
gis legjobban sikerül trágyázott kapásnövények 
után, termeltük búza után is. Önmaga után 6 7 
évig ne vessük, mert fellép az u. n. »len-untság«. 
A fonalnyerés céljából termelt len alá istálló
trágya nem való, mert a len az ilyen földben meg
dnf és így értékéből veszít s mert a vetés elgyo
mosodik, a gyomlálás pedig a termelési költsé· 
get szaporítja. Nagyon jó hatásunak bizonyult a 
vetés elött elszórt fahamú (káli), homokos földön 
a 400fo-os kálisó tesz jó szolgáfatot. 

A talaj megmunkálása a következő: kapás
növények után egy mély szántást adunk; gabona 
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után termelve a következő munkákat végezzük: 
tarlóbuktatást, utána többszöri fogasolás, részint 
gyomirtás, részint a föld nedvességének megőr
zése céljából és ősszel mélyszántást. Gyomoso
dásra hajlandó talajon az őszi mély szántást el
mulasztani nem szabad, mert ettöl függ a lenter
més sikere, u. i. ezzel tudjuk az őszi és a téli .csa
padékot megfogni és megörizni s ezzel tudjuk a 
földnek a porhanyóságát, harnuszern finomságát 
biztositani. Tavasszal a szántást elsimítjuk s ha 
csak lehet, ne hengerezzünk, mert ezzel a földet 
kiszárítjuk. Megtörténhet, hogy a földet az esők 
összetömték, megkeményítették, vagy ha az lSszi 
mélyszántás nagyon korán történt, a föld kigyo
mosodott, ezen esetekben sem szabad szántanunk, 
hanem a földet megtárcsázzuk, vagy ha nincsen 
tárcsás-boronánk, kapálóekével és fogassal borít
juk meg a talajt. 

A vetés kora tavasszal, amint a föld megszik
kadt, történik. Kat. holdankint 80 kg. mag szüksé
ges. Ha a földünk alakja megengedi, akkor a ve
tömag felét hosszában, másik felét keresztben vet
jük el. Ha a föld alakja a keresztben vetést nem 
engedi meg, ez esetben fele magot hosszában, 
fele magot ferde irányban vetjük el. 

Sürü, egyenletes vetésre kell törekednünk, 
mert csak így kapunk vékonyszáru kórót. Vetnek 
még úgy is, hogy gyürüs hengerrel megjáratják a 
földet és a vetögéprlSl a vetlSsarukat mind lesze
relik s így a sorvetlSgép szórva-vetlSgéppé alakúl 
át és így is egyenletes és sürü vetést kapnak. 

A vetés mélysége 2 cm.; a vetés után .fogaso
l unk. 

A vetés ápolása az esetleges gyomlálásból áll. 
A gyomlátást legjobb mezftlábos gyermekekkel 
végeztetni, mert így a lenben kevesebb kár esik. 

A rostnyerés céljából vetett len letakarftásá
val, nyüvésével nem szabad addig várni, míg a 
mag beérik. A nyüvés ideje akkor következik be, 
amikor a levelek a kóró félmagasságáig lehervad
tak, ha a kóró zöldessárga színt vesz fel és a fo
kokban a fehér színü mag hegye hamuini kezd. 
A nyüvés úgy történik, hogy a lent közvetlenni a 
föld felett kell átfogni, mert feljebb fogva a szár 
könnyen szakad, azután a marokba fogott lent nem 
felfelé, hanem magunk felé húzzuk. Az esetleges 
gyomokat a markokból elávolítjuk és ha a gyöke
rekre föld tapadt volna, úgy gyenge ntéssel attól 
megszabadítjuk. Arra ngyeljnnk, hogy a gyökér
végek egyforma magasságban legyenek. A marko
kat úgy rakjuk le a tarfóra, hogy a 2 szomszéd 
munkás által nyíitt lenmarkok tővégei egymással 
szembenézzenek. A markok fonnyasztá'5 vé~ett fél 
nap a tarlőn maradnak. Egy kat. hold len felnyíi
véséhez 16 ·-·18 napszám sznkséges. 

A lent sátorozással szárftjuk meg, mert a sá
torozott lennek az eslS nem árt, míg a markokban 
száradó len ,ha tartós eslS éri, teljesen tönkre is 
mehet. 

A sátorozáshoz bak kell. A lent, miután egy 
ideig a tarlőn szikkadt, a bakhoz állítjuk, mikor 
is arra kell ngyelnünk, hogy a markoknak az a 
része, amely a földön fekndt, a sátorban kifelé 
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kerüljön s a már némileg száraz része befelé. A 
sátorfal túlságos vastag ne l.egyen, mert h~. vas
tagabb, a len nem szárad k1, h~nem meg~ulle?· 
Sátoroznunk csak a harmat felszaradása utan sza
bad. Ha a sátor készen van, 2 végét egy-ké~ len.: 
szállal összek~tjpk s. aztán a sátor vázát. kepezo 
bakokat eltávolítjuk s más helyen állítJuk ~el. 
Arra nagyon kell ngyelnünk, hogy a sátor 2 vege 
mindig nyitva maradjon. . 

A sátorban a lenkóró részint a meleg, résZint 
a légáramlás következtében gyorsan és egyenlet~
seri szárad, a mag biztosan utánérik és ha eslS. ts 
éri, az eslS lepereg és így a kóró megfeketedese 
és rothadása elkerülhetlS. A sátorban a len 10 14 
napig áll, míg teljesen ki nem szárad. Ezut~n a 
lent 6--7 kg.-os kévékbe kötjük s ~a a kóró .gorbe 
vagy túlhosszú volt, a kévéket 2 kötéssellátJuk el. 

• 
Az olajlen fajták a rostlen fajtáktól abban 

killönböznek, hogy az ellSbbiek alacsonyabbak, 
elágazóbbak, leveleik, virágaik, gubóik, magjuk 
jóval nagyobb, s míg a rostlennél 1000 szem súlya 

· 4 gr., addig az olajlen 1000 magjának súlya 8 11 
gr. között van. 

Talaj iránti igénye megfelel a rostlennél mon
dottaknak; a talaj megmunkálása is ugyanaz. 
:Répa és burgonya után nem tanácsos vetni, mert 
ezek is kálifogyasztók lévén, a talaj kálitartalmát 
erlSsebben veszik igénybe. Az istállótrágyát bírja 
és a trágyát legkéslSbb lSsszel szántsuk alá. Kat. 
holdankint 50 kg. mag elegendlS. KOlönösebb ápo
lást nem kfván, csak ha gyomos, a gyomlálást. Az 
olajlen akkor érett, ha a levelei lehullottak, a gu
bók száradtak és a mag megbamult. Kaszával 
aratju}4 s a rendeket 4--5 napig száradni hagyjuk. 
összehordásnál ponyvás szekereket használjunk, 
hogy a kihullott magot megmenthessük. Cséptése 
közönséges csépilSgéppel történik, melybe J-as 
számu rostát helyezünk. A kicsépelt magot eleinte 
csak vékonyan szabad elteregetni s teljes kiszá
radásáig többször át kell lapátolni. 

• 
Az iskola 2 évi lentermelésének jövedelmező

ségét az alábbiakban közlöm: 
1928. évben l kat. holdon termett 

47.85 q lenkóró ára 102 kg-kint 12 P 574.20 P 
Ezt terhelte 80 kg. vetlSmag ára 48 P 

ennek fuvarja . . • . . 5 P 
napszám . . . . . 92.50 P 145.50 P 

Marad, mint tiszta jövedelem: 428.70 P 
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1929. évben 1 kat. holdon termett: 
37 q I. oszt. lenkóró a 12 P 444 P 
80 kg. vetőmag a 60 fill. . . . 48 p 
Fuvar . . . . . · - . . . 5 P 
2 q buza érteke, mint nyüvési 

költség . . . . . . . . 50 P 
Kötözés . . . . . , . . . 1 O P 113 P 

marad: 331 P 
és ez 15 és fél q tiszta búzatermésnek felel meg. 

Ha ezt az eredményt l kat. hold búza termé
sének értékével hasonlítjuk össze, az eredmény a 
len javára kedvezlSb~. Még. kedvez<Sbbé .Yálik az 
eredmény ha hozzaszámítJuk azt az osszeget, 
amely a bÓzavetlSmag értékéblSl, az arató- és csép
IlSrészre fordított búza értékébiSt áll ellS. 

• 
Az olajlen termelését;tél a visszamaradó len

flOlyva a fejlSstehenek es lovak kitünlS takar
mánya. 

• 
Lássuk az olajlen termelésének jö\'edelmezöségét : 

8 q maghrmés a 45 p 360 p 
10 q Jenszalma a 4.5 p 45 p 

összesen : 405 P 
Ezt terheli : 

50 kg. vetőmag . 22'50 P 
fuvar . 2'20 P 

aratási, csép)ési, 
préselési költség 77'50 P 102'20 P 

marad : 302'80 P 
A lenkóró ára így alakult: 4 kat. hold terü

leten a termeliSknek az I. osztályú lenért 12, a Il. 
osztályuért 10, a III. osztályuért 7 penglSt; a hold
nál kisebb területen a termeliSknek 11.50, 9, illet
ve 7 pengiSt fognak a gyárak fizetni. I. oszt. a len, 
ha 45 ·60 em.-es. A lenszalma ára pedig q 4.50 
penglS. A mag árára nézve a termés feladásának 
napján Hamburgban jegyzett új termésü La Plata 
lenmag ára szolgál irányadéul azzal, hogy ehhez 
az árhoz még 10 1~o hozzáadandó, amely azonban 
mázsénkint 4 pengiSt meg nem haladhat. Az ily
képpen megállapított ár ab átvevlS gyár értendlS. 

Rácz Sándor 

Gazdálkodás homokon. 
Magyarország megmaradt területéböl kb. 1 

millió kat. hold területet a homoktalajok tesznek 
kL A mezlSgazdaság válságos helyzete most érez
teti, hogy a nagy kiterjedésa homoktalajok kelilS 
kihasználására és szükséges ápolására a boldog 
békevilágban nem fordítottak kellö gondot. A 
homoktalajok csak elenyészlSen kisebb része ke
zeltetett szakszerüen, a nagyobb része az elhanya· 
golt kezelés következtében csekély jövedelmet 
adott, vagy egyáltalában kihasználatlanul ha-

gyatva, jövedelmet nem hozott. 
A homoktalajok nagyrésze sívár, laza, szürke 

vagy világossárga, mert televényszegény és azért 
is ad csekély jövedelmet, mert televény és táp· 
anyagszegén y. 

Tehát, hogy jövedelmezlSvé tegyük a homok· 
talajokat, elslSsorban szükséges, hogy televénytar
talmukat növeljük és táplálóanyagokban gazda· 
gítsuk. Ezt az istállótrágyázással érnlSk el a legha
marább, de mi!othogy istállótrágyában, sajnos, 
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szükölködünk ,ennélfogva oly növények termelé
séf kell a homoktalajokon az egyoldalu szemter
melés mellett bevezetni, amelyek a talajt nem 
zsarolják, hanem táplálóanyagokban gazdagítják. 
Ezek a növények a homoki pillangós takarmány
növények. A pillangós takarmánynövények nagy
tömegO és kitünő takarmányt adnak, ami az állat
tartás szempontjából felette fontos tényező. Azon
kívül a talajt nitrogénben gazdagítják, mert a nit
rogén t lekötik s a gyökereikben, dudorokban el
raktározzák. Gyökér tarlórészeik és elpergett le
veik korhadása a talaj televénytartalmát növeli. 
A pillangósok zárt tömeget alkotva elnyomják a 
gyomnövényeket és így a talajt gyommentesen 
hagyják vissza az utónövényeknek 

Ilyen homokon sikerrel termelhetők pillan
gós takarmánynövények: a lucerna (jobb homo
kon) a biborhere, pannonbükköny, a baltacim, a 
nyulszapuka, szöszösbükköny, és homoki borsó. 
Hogy azonban a pillangósok termelésével kielé
gitő nagy hozaroot érjünk el, figyelemmel kell 
lennünk a talaj táplálóanyag tartalmára is. :F;ppen 
ezért szükséges, hogy a teljesen televényszegény, 
úgynevezett sivár homokra istállótrágya hiányá
ban korhadt szalmát, visszamaradt töreket szór
junk ki és azt szántsuk be a talaj televénytartal
mának növelése végett és azután mütrágyával pó-
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toljuk a táplálóanyag hiányt. Homoktalajaink ál· 
talában foszfor és nitrogénszegények, nagyrészük 
még káliszegény is. Ennélfogva akkor számítha
tunk nagy terméseredményre, ha az ily talajokon 
kombinált mütrágyázást alkalmazunk és így elé
gítjük ki a növények táplálóanyag igényét. Nagy 
általánosságban egy kat. holdra szükséges 80 kg. 
mésznitrogén, 150 kg. szuperfoszfát, vagy 100 kg. 
rhenániafoszfát és 80 kg. 40 százalékos kálisó. 
Minthogy a pillangós takarmánymagvakat rend· 
szerint védő, vagy támasznövénnyel vetjük, a nit
rogénmütrágyának: a mésznitrogénnek adagolása 
azért is feltétlenül szükséges, mert a nagyon so· 
ván y homokon a nitrogén nemcsak a védőnövény
nek, hanem egész fiatal korában a pillangós nö· 
vény szükségletének fedezésére is kell. 

A homoki pillangós takarmánynövények na
gyon meghálálják a mütrágyázást, ha azt kellő 
időben és az előbbi összeállításban adjuk. Sokszor 
a homokon· a mütrágyával azért nem értek el 
eredményt, mert csak szuperfoszfátot adtak, pe
dig a homoktalaj feltétlenül megkívánja a nitro
gént is ,enélkül nem tud eléggé hatni a foszfor. 
Az őszi vetéseknél adjuk a mütrágyát a vetés 
előtt, a tavasziak alá legkésőbb február végéig 
szórjuk el a mütrágyákat és jól fogasoljuk a ta
lajba. 

Beteg állatok felismeréséről és az oltásróL 
Téli gazdasági előadásaink során ne ke~ülje 

el figyelmünket az á1latbetegségek elleni vé
dekezés! 

Háziállataink igen gyakran és igen sokféle 
betegségben szenvednek, mely betegségek sok 
kellemetlenségeket és kárt okoznak gazdáinknak 
Ezen kellemetlenségek és bajok, ha idejekorán 
orvosoltatnak, rendszerint elhárfthatók, vagy leg
alább is lényegesen lecsökkenthetők. 

Fontos a betegségek általános tüneteinek is
merete a gazdára nézve azért is, mert vásárok 
alkalmával sok lelkiismeretlen ember beteg ál
latokat hoz forgalomba, ilymódon igyekezvén sa
ját hibájából eredő kárát másokra áthárftani. 

Ha egészséges az állat, akkor élénk, fürge, 
érdeklődik a kOlvilág és társai iránt, figyel és 
jó étvággyal eszik, ezzel szemben a beteg állat 
nem érdeklődik környezete iránt, tompult, istál
lóban rendesen lehorgasztott fejjel áll, tekintete 
bággyadt, szemeit félig, vagy egészen lecsukva 
tartja, nincs étvágya, a falatot kelletlenül rágja, 
nehezen nyeli, gyakran ki is ejti a szájából. Szőre 
rendszerint borzas és fénytelen. Legtöbb állati be
tegség a test hőmérsékletének emelkedésével, te
hát lázzal jár, melyre következtethetünk, ha az ál
lat szaporán lélekzik, izzadt, szarvasmarhánál eb
ben az esetben száraz és meleg a szutyak. Figyel
jük meg állataink ürülékeit is, mert a nem rendes 
ürülék is valamely kezdődő betegségre mutat. 

Vásárokon tartózkodjunk a sovány állatok 
vásárlásától, mert a lesoványodott, leromlott ál
lat mindig gyanus. 

Ha állatot vásárolunk, vizsgáljuk meg annak 
összes szerveit külön-külön, részletesen. Tegyük 

vizsgálat tárgyává az állat bőrét, szőrözetét, lég
zőszerveit, hőelosztódását, tenyészállatoknál nagy 
gondot fordítva azok ivari részeire is. Nézzük 
meg szemeit, füleit, orrából nincs-e valami kifo· 
lyás? Csak akkor vegyük meg az állatot, ha min
den szervét egészségesnek találjuk. Ha pedig 
meglévő állatainkon fedezzük fel a betegség leg
csekélyebb jeleit, azonnal forduljunk állatorvos
hoz, miáltal a rögtöni orvoslás sikerét biztosítjuk 
és az esetleges járványos betegség elterjedését 
megakadályozhatjuk. Ilymódon sok vesződségtől 
és érzékeny károktól szabadulunk meg. 

Azon érthetetlen e1lenszenvre tekintettel, a
mellyel gazdáink az oltásokkal szemben viseltet
nek, minek következtében az állati járványok 
gyakori fellépése tetemes károkat okoz, az aláb
biakban ismertetjük azt a gondolatmenetet, mely
lyel egy népies előadás keretében hallgatóinkkal 
érzékeltethetjük az oltással való betegség elleni 
védekezés és gyógyftás lényegét. 

Az oltást olyan betegségeknél alkalmazzuk, 
melyek okozói parányi élőlények (bacillusok és 
baktériumok), amelyek az állati szervezetbe jut· 
ván elszaporodnak és vagy nagy tömegüknél fog
va erőmüvi úton betegítik meg az állat kölönböző 
szerveit, vagy pedig életfolyamatukkal járó anyag
cseréjük révén mérgező anyagokat termelnek és 
ezen mérgezés folytán betegszik meg és pusztul 
el az állat. 

Az állati szervezet védekezik a betolakodott 
élősködők ellen, mérgek termelése által. Legcél
szerübben úgy képzelhetjük el ezen betegségek 
keletkezését és lefolyását, ha két hadakozó had
sereghez hasonlítjuk. Az c;llenséges hadsereg az 
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élösködők, a betegítő lények tábora, a védekt:t.1 
hadsereg az állati szervezetben van. A betegség
gel való fertőzéskor az ellenség behatol az állat 
szervezetébe s megindul a harc a védő hadsere~
gel. A harc kimenetelétől függ azután, hogy az 
állat megbetegszik-e, vagy nem. 

Ha az elfenség csekély számmal támad s a 
szervezet azonnal védekezik, legyőzi a betegséget 
az állat, míg ha nagy tömeggel támad tehát 
erős fertőzés esetén s ha a szervezet nincs 
felkészülve a küzdelemre, akkor a harc az ellen
ség győzelmével végződik s az állat megbete~
szik, elpusztuL 

A védőoltás lényege az, hogy az ellenséget, a 
betegséget bevisszük mesterségesen a szervezetbe, 
de csak gyenge csapattal támadunk, hogy a harc 
a védekező hadsereg feltétlen győzelmével ,·ég
zödjön. Ily módon figyelmeztetjük a szervezetet a 
veszélyre, mely egyik vagy másik betegség révén 
fenyegeti. Az állati szervezet nem elégszik meg a 
könnyfi győzelemmel, hanem hatalmas hadsere
get szervez és municiót gyüjt a későbbi támadá
sok fogadására. Ha aztán a betegség erős, vagyis 
természetes fertözés útián, hatalmas csapatokkal 
támad is: a szervezet jól felkészült védőhadsere
ge erőteljesen veri vissza a támadásokat s legyőzi 
a betegséget. Ha a védőoltást elmulasztottuk, ha 
nem figyelmeztettük a szervezetet a fenyegető ve
szélyre, akkor az ellenség erőtdies támadásai le
gyözik a szervezet készületlenül meglepett had
seregét s győzelmük a betegség fellépését jelenti. 
Mikor aztán a védőhadsereg utolsó csapatát is 
legyőzi az ellenség, az állat elpusztuL 

A betegsé!!! lefolyása alatt is segítségére kell 
sietnünk az állati szervezetnek, amit a gyó~yító 
oltások útján tehetünk. A gyógyító oltással azt az 
eredményt érhetjük el, amit egv erősen szaron
gatott hadsere~nek uiabb hatalmas csapatokkal 
való megerősítése és bóséges municióval, felsze-
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reléssel ellátása révén érhetünk el a háborúban. 
Az ilymódon megerősített védőhadsereg aztán 
könnven visszaveri a támadá!:tt s a győzelem a be
teg áÍlat felgyógyulásában nyilvánuL 

Siessünk állataink segélyére védő- és gyógyí-
tó oltásokkal! 

A legsúlyosabb elemi csapások okozta károk
hoz hasonló az a pusztulás, amit előidézhet egy
egy járványos állati betegség, amely a gazda állat
állományát nagyrészben, vagy egészben áldozatul 
veszi. Egyik-másik növénytermelési ág nagymérvü 
pusztulása csak egy év eredményét változtatja 
veszteséggé, de egy virágzó állattenyésztési ág 
megsemmisülése, főleg kisgazdáknál, akiknek va
gyonuk igen nagy részét teszi állatállományuk: 
évek hosszú során át kihat a gazdaság jövedelme
zőségére s annak ujra beszerzése hosszú idők nél
külözése után, verejtékes munkával összerakott 
garasokból válik csak lehetövé. Eltekintve az ál
lati elhullásokból közgazdaságunkra évente eső 
óriási károsodástól, a magángazdasági érdek is 
azt parancsolja, hogy minden alkalmat és eszközt 
felhasználjunk a nagymérvü károk elhárítására. 

Állatállományunkban fekvő nemzeti vagyo
nunk megóvásának legbiztosabb módja, ha álla
tainkat biztosítjuk 

Tanulmányozva az állatbiztosítás kérdését és 
keresve a biztosítás legolcsóbb és legkedvezőbb 
módozatait: arra a tapasztalatra jutunk, hogy ezt 
a községi állattenyésztök állatbiztosítási célú szö
vetkezeteiben találhatjuk meg. 

tiy község i állattenyésztő ( állatbiztosító) szö
vetkezetek megszervezését, melyek az állatbiztosí
tás terén a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Tár
sasá~ miT.'.t Szövetkezethez, mint Országos Köz
ponthoz tartoznak, készséggel segíti elő minden 
Mezögazdasági Kamara. 

- (A Tiszántuli Mg. Kamara közleménye.) 

SZERKESZTÖI UZENETEK 
Keth'~ munkalársalnmak és olnsi1inknak köszii

nöm az elmult édwn lanusi'ott lámol(aló st>l(il!oot'
gét és ra•aszkodásál • . \z uj eszlet~dörP szrrel,.-tll'l kl
dnek mlndenklnek eröl. fgészségel. friss mu,lka
kedvPI és IPIH!i munkásságukért mélló julalmal. 

K&em Igen lisztell oh·a11ólnkal. ho~&~· PlöflzPlt's;•ik 
rendezéeiében szi,~esked~nek flgyt'lemmPI lenni a 
mostanl ldök gazdasági nPhézsé~&Pirr. melyPk a ml 
kis lapunkat sPm kimélik. Lt>gszlnsebbl'n t'lkt'rül
nénk az előfizeté-si hálrálékok szorgalmazásál. ha 
arra a mal súlyo~ \·lszonyok nem kényszPrllt>nt'n<•k. 

:Wull M-1 áprilisi számunk tei)Ps<.>n klrojl\·ou. 
a7nnbau többen kérnek ebből a számból 11ótlást. 

Ezeknt.>k a kt'~ést'knrk Miak úg~· tudnánk t'lellt'l lt"nni. 
ha kt'dns olnsi1lnk szh ~skPdMnf'k beküldeni a 
birlokukban f'M'llt'l( Mt>sff'JIIPsnPk mutalkozó ápriUsl 
példányokat. 

Kérem lgl'fl ll~ztrll t•löflzt•lölnkt"l. ho;!~· a lapunk
nak szóló mlndPn pf>nzküldPmén~·t. lt'hál az elöflzr
lési dljakat ls. kizárólag a (iazdtlsót(i Szllklanitók Or
szágo:. E~&yesülete Pénzlúrának. Turkne elmére 
küldjék. Póslatakarékpénzlári rsekkszaímlánk száma 
3.&.135. ,\ szerkesztösétt t•imérr irún~·ilott pénzküldl•
mén~·ek ügykezel4'sl nPhézsí•al'ki>l okoznak. 

1121-es é\·fo~~·amunk larlalomjP.I(yzékél (.•bruárl 
számunkhoz foltJuk mt>lli>kl'lnl. 

A •••kaadoroz•malll. sz. 611. 8a,ll6 gazdas6gl aéplskol,aaíl 

l beszerezbelök középmagas törzsü alma és ldJrtecsemetélt, 6-7 éves 
aopflora, eper, amerllcal ldlrls, a.IJ és a.kdcsaOdagoJt, 
drb.-ként 1 pengő árban, to,·ábbá 2 éves sophoracsemeték, drb.·ként 4 filléres árban. 

• Ugyanott kapható 90 napos amerikai .,JeJlorv,. eJsG atdater...-ésU 11etG· 
magteagerJ kg.-ként 30 filléresárban. 

Nyomtatta • Körös,·idék" Nyomda és Lapkiadó Rt. Békéscsabán 
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