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lTj .honfoglalás. 
A magyar nemz~t a ve3ztett háboruval elvesz

t~tte hazája területének kétharmadát. 
Ennek tudata fájó, sajgó érzést, mélységes 

gyászt, szenvedést és bánatot vált ki nap-nap után 
a sors üldözései:böl oly sok részt kivett nemzet minden 
jó gyermekének lelkéböl bárhova vitte, sodorta is az 
élet rohanó árja. 

mégsem reménytelen. 
Tudják ezt jól, érzik azt jól ellenségeink is s 

ezért minden áron ezeket a kincseket akarják ki
lopni a magyar lelkekböl. 

Ezeknek a kincseknek a leghivatottabb örzöje, 
gondozója és gyarapitója a ma g y a r népiskola és 
annak m a g y a r tanitója. 

Kézlmunkakiállitás a csongrádi önálló gazdasági népiskolában. 
Kimentett azonban a nemzet a hajótör~sböl 

habár csak töredékekben is olyan értékeket, me
lyek okosan felhasználva, még megmenthetik 11 vég
romlástól. Ezek a kincsek: az is:eni örök igazságba, 
a magyar föld erejébe és a magyar nemzet törté
nelmi hivatásába vetett erös hit, a legyözhetet!en 
élniakarás és a törhetetlen szabadságszeretet. 

Amely nemzet gyermekei talizmánként hordják 
lelkükben e kincseket, ar.nak a nemzetnek a multja 
lehet küzde'emteljes, a jelene flggodalomkeltö, jövöJe 

Ha ezekből a kincsekböJ csak egy szemernyi 
is elvész, ha ezeknek a kincseknek legparányibb része 
is kamatozatl.anul hever, azért a történelmi felelös
ség a magyar népoktatásé és a·zoké, kik a népok
tatás egészséges fejlödése elé akadályokat gördítenek. 

Ilyen szemszögböl nézve a dolgokat, megálla
píthatjuk, hogy a magyar népiskola -- bár magyar 
nyelven oktat, magyar nyelven nevel ·- még ma 
sem teljesen magyar népisko!a. Hiányzik belöle a 
magyar élet kivánta gyakorlatias szellem és a ma-
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gyar életre való nevelés ereje. A magyar is'lrola még 
ma sem . nevel 8 természet nagy könyvében való 
olWLSni tanulásra habár a természet titkainak a'a.pos 
rn~gismerése és ~ természet erőinek helyes fe:hasz
nálása a magyar nép egyéb életszükséglete. 

Az utóbbi időkben történtek ugyan dicséretre
méltó intézkedések a gyakor~ati életre való nevelésre, 
de ezek csak egymástól elszigetelt javitgatásaí a régi 
elavult rendszereknek. 

Általános, a népoktatási intézetek valamennyi tago. 
zatára és a népoktatásnak minden intézményére ki• 
terjedő, és az egyes tagozatokat összhangba hozó 
reformra van elsősorban égető ~zükség. Hiába adunk 
:uj tanterv·et az elemi népis'ko!.ának, ha annak vég
rehajtására teljesen alkalmas tanitók megfelelő ki
képzéséről csak évek vagy évtizedek mulva gon
doskodunk. 

Mögöttünk évszázadok tapasztalata áll, mely 
forrásból bőségesen merithetünk. 

A magyar nemzet gyermekeinek tulnyomó több
sége a m3gyar föld müvelésével keresi kenyerét és 
;a: magyar föld terményeivel látja el más téren dol
gozó testvéreit és megértö idegen embertársait. Eb
ből .önként követ-kezik, hogy az egész népoktatáson 
vezérfonálként kell végighuzódnia a gazdasági isme
reteknek és a magyar földhöz való szerető és biza
lomteljes ragaszkodás érzésének. Ezek· nélkül az is
kola nevelhet hidegen gondolkodó, számító embe
reket, de gyakorlati gazdákat, áldozatkész lelkeket 
és jó hazafiakat sohasem. 

Oktatásunk 

A tanfelügyelői értekezleten egyik előadó meg
á1lapitja, hogy a tanítóképzőintézetből kikerült fia
tal tanítók igen kevés gyakorlati é_rzékk~l. rendelkez
nek s gyakorlatiasabb tanitóképzest ktvan. Ezt ~l 
kell hinnünk, nemcsak azért, mert az ·ország egytk 
legnevesebb tanfelügyelője mond?tta,. hanem azért 
is mert sroról-szóra ugy van sa J!lvulasra komolyan 
~ak ugy számithatunk, ha a hibát ismerjük és be
ismerjük s annak kiküszöbölésén lelkiismeretesen "'fá
radozunk. 

A tanitói helyes közvé!emény ilyen irányban való 
kisiakitásának a korszerü tanitóképzésen kivül hat
hatós eszközei .a pedagógi szemináriumok, a min
denna:pi és továbbképző gazdasági népis.ko1álk ter
mészettudományi és g!lzdaságtani oktatásának a jól 
beá11itott önálló gazdasági népiskolák utján való 
szakszerü és gyakorlati irányitása és az agrárpedagó
giai sajtó kiterjesztése s az önálló gazdasági nép·
iskoláknak minél nagyobb számban való szervezése 
és a szakfelügyelet kérdéséniik vegleges és helyes 
renaezése. 

Ga-zdasági háborut csak a gazdasági erök tö
möritésével és a tömöritett erők egységes vezeté
sével lehet sikeresen végigharcolni. 

Ebből a harcból a gazdasági népiskolát kizárni 
nem lehet, mert amely pillanatban ebből azt ki
zárjuk, máris csatavesztettek lettiink. 

Mi készen állunk az uj honfoglalásra, CS3k vár
juk a parancsot! 

·módszerei 
Irta: BRENNER JÓZSEF. 

Tapasztalat szerint az oktatásnál igen fontos az 
oktató módszere, amelyet alkalmaz. Nekünk állandó
an szemléltetni és állandóan kérdezni kell. Nem szabad 
egyszerüen elöadni, mert nem föis·kolán vagyunk, 
hanem népiskolában. 

Meg kell nagyon figyelni növendékeink felfogását, 
értelmét és gondoatodásmódját. Le kell ereszkednünk 
az ö egyszerii leikivilágukhoz s ehhez· bes~ljünk, 
rnert csak igy tudjuk magunkat megértetni. 

Hogy a növendékeilik figyelme akliv legyen, hoz
zá kell szoktatni öket, hogy figyelmesan nézzenek, fi
gyelmesen hallgassanak, igy elsősorban a gyermek 
megfigyelöképességét kell nevelnünk. 

Szemiéitessünk mindent, amit s~léltetni csak 
lehet. Legyen a szemléltetésünk>ben killönÖS3ég, ami 
a kiváncsisáiot felkölti. Az ilyen benyomások utján 
szerzett ismeretek áli.lndóak maradnak. 

Az oktató tulságos komolysága rettenetesen fá
rasztja a tanulót. A szigoru tanító egyszerre két ne
héz dolgot kiván a gyermektől: hogy figyelje a tani
tás tárgyát és az előadó személyét. Ebbe a leg
több tanuló belefárad s hogy szigoru intést ne kap-

jon, figyeli a tanitást, de nem figyeli az előadott 
tárgya t. 

Legyen tanitásunk kedélyes, bizalmas.• Az a ta
nító, akinek nincs kedélye, nem sok örömet lel a 
tanításban. 

Vigyázzunk arra is, hogy miképen kérdezzünk. 
Nincs nagyobb müvészet a tanitá.snál.,. mint kérdezni 
tudni. Csak az tud jól kérdezni, aki bele tudja ma
gát élni növendékei lelkivilágába. Aki tudja mit tud 
s mit nem tud a gyermek és mit kell kérdezrnie, 
hogy a gyermek eszét megmozgassa. A kérdésnek 
fel kell kelteni-e a gyermek kíváncsiságát, tudásvágyát 
és tevékenységét. 

Mindenképen a210n kell lenni, hogy a gyermek 
ha fortéllyal érjük is el - önmaga tudjon meg

felelni a kérdésre, mert ha megfelelt, kettős örö
met szereztünk neki: ·az önérzetét növeltiik, hogy ö 
fejtette meg a kérdést, s gyönyörüséget okoztunk 
neki, hogy valamit tud, amit elóbb nem tudott. 

A 'kérdésnek anyagára, tartalmára, plakjára is 
sulyt kell helyezni. Nyelve legyen kifogástalan, egy
szerü és magyaros. Ne legyen se gyors, se vontatott, 
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ne legyen unott hangu a kérdés, de legyen hangsuly:>s. 
Meg kell engedni, hogy ne csak a tanító, hanem a 
tanuló is kérdezhessen; h!l kell erre a tanu!ót bá
torítani, hogy a tanitás közvetlen tá!rsa!gásszerü le
gyen. A tanulónak minden ké·rdésére, amely a tárgyra 
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vonatkozik, fele:ni kell röviden, értelmesen. 
Igy kell tanítani, oktatni ,mert csak az ilyen 

tanitó és nevel'ömunka ad biztos, nyugodt öntuda
tot, amire az életben oly nagy szüksége van minden 
embernek. 

Adatok háztartási tanfolyan1 rendezéséhez. 
A székesfehérvári önálló gazdasági népiskola 1929. évi tavaszi háztartási tanfolyamának leírása. 

A tanfolyamon mely 1929. évi április hó 22. Asztalterités, tálalás, felszolgálás gyakorlása, iz-
napjától junius hó 16. napjáig tartott - részt vett léses evés, kés, villa és pohár helyes használata. 
12 tanuló, 1 e:öadó és 1 tanu~óv:!ndég. A rc:tdólkezésre A) Elökészilö oktatás. 
álló költség 480 pengö volt, melyböl a háztartási Konyhabtrendezés. Háztartási hely:ségek ismer-
tanfolyam gyakor:ati részéhez szükséges anyagokat tetése, konyhabutorok, ezek célja és tisztántartása. 
szerezték te. Festett abhkok, ajtók mosása, kitincsek és üveg-

1929. évi április hó 22. napjától májas hó 1. ablakok tisztogatási módja. 
napjáig elökészitö oktatás voit. Ennek tárgya a Konyhafdsz;re:és. Takarékiüzhely. Tüzrakás. 

Háztartási tanfolyam a csongrádi önálló gazdasági népiskolában. 
konyha felszerelése, berendezése, áruk, termények elö
zetes ismertetése és beszerzése. 

Május hó 1. napjától 30 napi dé!előtti foglalkozás 
keretén belül gyakorlati kiképzés a főzés- és sütésben, 
15 nap délutáni foglalkozás alatt pedig mosás, mán
gorlás, vasalás, szappanfőzés, tarhonyakészités, Ie
vestészlák, teasütemények, torták készítésének gya
korlása. 

Különös sulyt helyez:ek az olcsó, ízletes, változa
tos, negy táplá:óértékü ételek készitésére, továbbá a 
takarékosságra és tisztaságra, végül az egészséges és 
beteg ember, s a felnőttek és gyermekek okszerü 
táplálására. 

Tisztogatás. Kezelése a tüzhelynek. Faedények cél
ja és tisztántartés:l. Milyen anyagból készülnek főzö
edényeink? Milyen ételek készítésénél használjuk a 
különféle edényeket?· Az edények lisztán tartása. Miért 
ne tc1rtsunk a falon edényt. Ebédlőkészlet ismerte
tése. Hogyan tartsuk tisztán edényeinket A mosogatás 
és módja. Evőeszközök tisztántartása. Konyharuhák. 

Az élelmiszerekröl. Zöldségfélék : ezek táplálóér
téke. A zöldségfélék, mint nélkülözhetetlen táplálé
kaink. Melyik zöldség alkalmas konzervkészitésre, me
lyik száritásra. A zöldségfélék eltarthatósága és be
szerzési ideje. 

Husfélék. Me ly állatok h usa élvezhető? A hus 
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eltarthatósága. Mikor alkalmas a bus a fogyasztásra? 
Husszékek. Baromfipiac. Husrészek ismertetése,-fel
használása. Romlott husok. A romlott bus élvezetének 
következményei. Huskonzerválás. Huspácolás, sózás, 
füstölés, szárítás. Lisztnemüek tápértéke, osztályozása, 
felhasználása, eltartás&. Tojás eitevése rövidebb és 
hosszabb időre. A tojás táplálékértéke. 

Füszerfélék ismertetése, felhasználása, beszerzése. 
Egyes háztartási áruk pénzértéke. 

B) Föá á 11lté1. 
A tanfolyam tartama alatt a következő ételek 

készültek felváltva és lehetőleg többször ismételve, 
Lev81ek. 

Husleves marha-, sertés- és tyukhusból. 
Becsinált leves borju és csirkehusból. 
Gulyásleves. 
Száraz bab-, borsó- és lencseleves. 
Zöldbab- és zöldborsóleves. 
Burgonyaleves. 
Karfiol leves. 
'Pm-adicsomleves. 
Gombaleves. 
Zöldségleves. 
Halászlé. 
Köményes rántott leves. 
Lebbencs- és tarhonyaleves. 
Savanyu tojásos leves. 
Vagdalt tüdőleves. 
Káposztaleves. 
Arpakása leves. 

Leveabe val6 Nlzték. 

Gyurott tészta különféle abkra vágva. 
Májgombóc. 
Daragaluska. 
Gombóc (zsemlye, velő, sonka, laska). 
Tüdós táska. 
Felvert galuska. 
Consummé. 
Sült borsó. 

Leves a&ál -!telek. 
Töltött tojás. 
Lerakott burgonya. 
Sonkás palacsinta. 
Karfiol. 
Huspudding. 
Rizses liba. 
Kocsonya. 
Disznósajt. 

Mútlisok. 

Paradicsom-mártás. 
Sóska-mártás. 
Torma-mártás. 
Hagyma-mártás. 
Gyümölcs-mártás. 

Haskörzet~k. 

Burgonyapiré. 

Piritott tarhonya. 
Rizs. 
Vese-velő. 

Velő tojással. 
Gomba. 
Gombás rizs. 
Vegyes zöldség. 
Zöld borsó. 
Makaróni házilag készitve. 
Sárgarépa. 
Krumplis tészta zsirban sütve. 
Gombástészta töltve. 

FözeWdélék. 
Töltött káposzta. 
Székely gulylis. 
Kolozsvári káposzta. 
Hüvelyesek szárazon és zölden. 
Burgonya. 
Kelkáposzta. 
Spenót. 
Töltött karaláb. 
Töltött paprika. 
Sárgarépa. 
Kalaráb. 

Haafélék. 
Pácolt vesepecsenye vagy fe!sál vadas lével, kör

.zetekkel. 
Párolt borju, m. felsál, rostélyes, paprikás gom-

bás lével, körzetekkeL 
Gyorsan sült rostélyos vagy vesepecsenye. 
Töltött borjusugy vagy csirke. 
Vagdalt bus egyben és pogácsaformában. 
Rántott borjuco~b, sertéskaraj, vagy csirke. 
Egyben sült borjuhus, sertéskaraj, csirke vagy 

malac. 
Pörköltek vegyesen. 
Plistétom. 
Rácpörkölt. 

Hurkák és kolbász. 
Sallitlik. 

Burgonyasaláta. 
Zöld saláta hidegen és forrázva. 
Vegyes saláta. 
Ugorkasaláta. 
Káposztasaláta. 

Tésztafélék. 

Gyurott tészta különféle alakra vágva (turó, mák, 
dió, káposzta, griz, lekvár, sonka vagy sajttal.) 

Rlesztös tészta: turós lepény, vagy lekváros 
bukta. 

Tejes pite. 
Palacsinta kü!önféle töltelékkeL 
Pogácsa. 
Fánk. 
Ré tes. 
Burgonya nudli, gombóc. 



Turósgombóc. 
Rántott gríz. 
Talkedli. 
Kitoló fánk. 
CsÖTöge. 

-
Különféle édes tepsitészták ebédhez. 

Felfajtak. 
Gríz vagy rizsfelfujt. 
Dió, mogyoró vagy mandula felfujt. 
Csokoládé, vanilia felfujt. 
Citromfelfujt. 

Fagylaltok és krémek. 
Citromfagy laJt. 
Vaniliafagy laJt. 

Csokoládéfagylalt. 
Gyümölcsfagylalt. 
Vaniliafagylalt, mogyoró- és mandulakrém. 

Koazervek. 
Gyümölcskonzervek a tanfolyam tartama alatt be

szerezhető gyümölcsökből. 

Főzelékfélékkonzervek a tanfolyam tartama alatt 
beszerezhető zöldségekbőL 

Eltartható mézes és egyéb teasütemények. 
Kalács, kuglóf. 
Torták. 
Torlabehuzások. 

Szalon cukor. 
Csokoládé bombon. 
Grill ás. 
Kávé, tea, kakaóf6zés. 

C) Muakabeosztál. 
8 napi előkészítő oktatás. 
30 napi ebédfőzés. 
15 napi délutáni foglalkozás. 

D) Napirend. 
Reggel 7 -8-ig bevásárlás. 
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8 órától fél egy óráig ebédfőzés és egyéb mun
kák. 

Fél egy órától egy óráig ebéd. 
1-2 óráig konyharendezés. 
2-3 óráig az elkészített ételekhez felhasznált 

anyagok mennyisége, ára, az ebéd értéke, ebből ki
számítva egy személy napi ebédjének költsége. Kivo
vonatos leírása az elkészített ételeknek. 

Délután 3-6 óráig délutáni foglalkozás alatt a 
részletes tananyagban felvettek készítése és gyakor
lása, majd ozsonna, vagy vacsora készités. 

A fentiekben csak általános tájékoztatást kiván
tunk adni egy háztartási tanfolyam menetéröl és 
anyagá!ól, mely az egyes iskoláknál a helyi körül
ményekhez képest változik, szükithetö vagy e~leg 
bővíthető. 

HIREK. 
Az ÖJlálló gazdasági aép:skolák az idei orszácos 
mezö&azdaaág'i kiélltásoa. 

Az önálló gazdasági népiskolák az idei orszá
gos mezögazdasigi kiállitáson ismét szép tanujeiét 
adták életképességüknek s fényesen bebizonyították, 
hogy mennyire nélkülözhetetlen iskolái az uj Magyar
orszAg kisgazdáinak és gazdasszonyainak s hogy mily 
elv6laszthatatlanul összeforrott a dicső multból tép
lálkozó magyar lélekkel ez az iskola. 

A különféle foglalkozásokhoz képest képviselve 
volt a mezögudasági háziiparnak, a népies nöi ké
zimunkának majdnem minden ága s egyes kézimun
kák megütötték az iparmüvészeti érték legszigorubb 
mértékét is. 

Ott láttuk ez iskolák fejlödését világosan feltün
tető kimutatásokat, grafikonokat, melyekböl lelki 
megnyugvMsal állapithattuk meg, hogy az efsö ilyen 
iskola szervezése óta eltelt birom évtized nem mult 
el nyomtalanul a magyar pedagógia történetében. 

Láttuk, hogy a legszerényebb anyagi körülmények 
köi.ött mit tud teremteni ugyszól'Ván a semmiből a 
lélek -- a szaktanitóság lelke. 

A:r. iskolák gazdaságánlak egyik fontos ága, a 
baromfitenyésztés is magéta vonta a közfigyebnet. 

Az aránylag csekély szému lekola kö&ül kiál
litott az alábbi sikerrel: 

Leghomt: Derecske, Kaba, Szeghalom II. dij-

jal. Jászberény lll. díjjal. Magyar kerdermagost: Deb
recen II. sz. isk., Tóváros I. díjjal. Rhode Islandot: 
Kiskunh.alas, Makó Ill, Csa,nádpa1ota, Kiskunhalas 
IV. díjjal. Fehér wyandottet: Kuoszentmárton I. dij• 
jal. Bantarnot : Jászberény III. dijjal. Nemesitett ma• 
gyar kacsát: Debrecen Il. sz. isk. I. dijjal. Pekingi 
kacsát: Szeged.Szatymaz, Tóváros. I. díjjal Nemesitett 
magyar ludat : Nádudvar l. díjjal. Magyar+emdeni 
tudat: Szeged-Szatymaz I. díjjal. 

Ezek a számok m1n&nnél hitelesebb tanui a 
gazdasági népiskolák komoly, értékes munk6jának. 

A fep'venteki caiCiaUli taafolfam úr6viuci!ata. 
A fegyverneki gazdasági iskolánál mint a multban, 

ugy ez évben is tanulságos és pedagógiailag igen 
értékes gazdllsági irányu négyhetes tanfolyamot tar
tottak. A tanfolyam vizsgáján jelen voltak: a Vár
megyei Népmüvelési Bizottság részéről : Vitéz Szat• 
máry Lajos vármegyei népmüvelési titkár, miot el• 
nök, Géber Lajos gazdasági iskolai országos szak
felügyelő, a föidmüvelésügyi minisztérium képvisele
tében Szentannay Sámuel mezógazdas6gl szakiskolai 
igazgató, a Tiszéntuli Mezögazdasági Kamara kép
viseletében Mocsáry Dénes nagybirtokos, Fegyver
nek község képviseletében Major József főjegyző, 
UngváTi István községi föbiró, Kudelka József, Ku
delka Antal. földbirtokosOk, Földes Dezső malom
igazgató. Az el'öadói kar részéről: Kádár Kálmán tan-

,, 
l 

! 
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folyamvezető, gazdasági iskolai igazgató, Halász Já
nos rk. lelkész, Szentgyörgyi GyuLa róm. kat. iskolai 
•zgató, Klumetzky István róm. kat. iskolai tanító. 
Ezeken kivül szépszámu előkelő hölgyközönség, szá
mos kisgazda és 33 tanfolyarrihaHgató. 

Az ünnepélyt a tanfolyam hallgatóiból alakult 
háromszól·amu énekkar által előadott »Hiszekegy« ve
zette be, mely után vitéz Szatmáry Lajos elnök, me
legen üdvözölte a kultuszminisztériumból érkezett Gé
ber Lajos gazdasági iskolai országos szakfelügyelőt, a 
főldmüvelésügyi minísztérium részéról Szentanna y Sá• 
muel mezögazdasági iskolai igazgatót, a Mezögazda
sági Kamara képviselőjét, Mocsáry Dénes nagybir-
1okost, a jelenlévő szépszámu közönséget s a vizsgát 
megnyitotta. 

Szentannay Sámuel igazgató a vizsga végén el• 
ismeréssei nyilatkozott az előadói kar nemes és fárad
ságot nein kimélő munkásságáról, valamint a hallgatók 
szorgalmáról. 

Mocsáry Dénes a Kamara nevében üdvözli az 
előadói kart és hallgatókat, kijelentvén, hogy ilyen 
eredményre nem is számított. Kéri a hallgatókat, 
hogy saját érdekükben a jövőben rendezendő tanfo
lyamokon is vegyenek ily szép számmal részt és 
igyekezzenek ez értékes ismereteket teljesen kibö
viteni. 

A tanfolyamhallgatók nevében Holló Gábor ke
resetlen szavakban köszönte az igen szép számu kö
zőnségnek is érdeklődését, a tanfolyam vizsgája iránt. 

Földes Lajos tanfolyamhallgató szintén kösző• 
netet mondott az előadói karnak fáradozá3áért s kérte 
az elnököt, hogy ily ta.nfolyamoknak jövőben való 
engedélyezésével járuljon hozzá, a tanulni vágyó kis
gazdák kulturájának emeléséhez. 

Kádár Kálmán az előadóknak köszöni önzetlen 
munkásságát s kéri őket, hogy jövőben is álljanak 
mellé, a nép tudásának mélyitése végett. Egyben 
köszöni, a megjelentek érdeklődését a szerény tan
foye.m iránt. 

A Tiszéntuli Mezögazdasági Kamara 5 drb. ér
tékes goazdasági könyvet killdött a szorgalmasabb ta
rtulók jutalmazáúra. E jutalom könyveket a tanfolyam 
hallgatók közös elhatirozissal, id. Holló József, Csör
gő Mihály, Földes Lajos, Viri István, Tukares Mihály 
részére itélték oda, kik azt hálásan megköszönték. A 
vizlsga az elnök buzditó szavaival nyert befejezést. 

Húlipari taafolyamok, a fqyvenaekl gazdasill il· 
kaliDAL • 

A fegyverneki gazdasági iskola immáron ötö
d~k éve, rendszeresen levezette a háziipar különböző 
ágait, melyek iránt igen-igen nagy érdeklődés nyilvá
nult meg. A folyó évben a föJdmüvelésügyi minisz
térium .. három szövőszékkel háromhónapos fonó- és 
szövöipari . és háromhónapi varró tanfolyamot ren
dezett, az iskolánáL A szövöipari tanfolyamon részt 

llezGrud.adll Rtpoktatil 

vett 16 felnőtt. A készült munkák IDéterekben számit
Via., összesen '748 m-t tettek ki. Igen siép eredménye 
vólt a varró tanfolyamnak, mellyen 16 félnőtt és 12 
iskolai növendék vett részt, kik a szabászat munkáit, 
mondhatni tökéletesen els3játitották s igen sok értékes 
munkát állitottak ki. Készült: a 80 drb. szabás min
tán kivül, 146 drb. felső és alsó ruha, me~ 
hozzávetőleges értéke 1434 P. E tanfolyamokon ki
vül az iskola rendezett négyhónapos kosárfonő tan
folyamot s a fiu növendékek majdnem teljes szám
ban elsajátitották a hántatlan és hántott vesszómun• 
káka t. 
A kiskunoorozamai l. az. gazdasági népiskolállit 

hat hetes szabás- varrási tanfolyamot tartottak. 
A tanfolyamon az iskola 12 tanulója vett részt. Osz
sen 80 drb. alsóruhát varrtak s azt mind rábaközi 
hímzéssei diszitették. Ezen kivül mindenki varrt a 
saját részére egy ruhát és egy kötöt. 

A tanfolyamot március 8-án kiállitással egybe
kötve, ünnepélyes keretek között zárták be. 

A záróvizsgán jelen volt Gombkötő Antal kir. 
tanfelügyelő, a járási föszolgabiró, a községi elöljá
róság, a gondnokság és a szülők közül is többen. 

A kiállitást két napig tartották nyitva, mely idő 
alatt azt igen sokan látogatták. 

Különösen nagy feltünést keltettek ezen vidéken 
még kevésbbé ismert gynöyörü rábaközi hímzéssei 
díszített fehél'nemüek. 

A kiállitásra került anyagból egy részt az or
szágos kiállitásra is felküldöttek. 

Uj cak~rgyér. 

A Felsődunántu"i Mezögazdasági Kamara biztos 
értesitése alapján azok a nehézségek, amelyek a 
Győri Cukorgyár felállitá,álli8.k eddig utjában állottak, 
elhárultak, ugy, hogy a kormány részéről a Györi 
CUkorgyár felá'litá;ának most már nincs akadálya. 

Az uj cukorgyár üzemét 1931. év szeptember 
havában fogja megkezdeni és a tárgyalásokat az 
érdekelt gazdákkal még ennek az évnek a tavaszán 
felveszi. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
M. kir. val"ás- él közoktatáiDol mi1111ztert6L 

745-11. szám. 515-1929. 

»A m. kir. vallás- és közoktatásügyi núniszter 
Boros Mihály okleveles gazdát és okleveles elemi 
iskolai tanítót az 1927. évi 9000 M. E. számu ren4 

delet alapján járó illetményekkel, állami gazdasági 
szaktanitóvá kinevezte.c 

Budapest, 1930. évi március hó 4-én. 

dr. Gr6f Kbbat.berc Kun6 sk. 
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Jegyzőkönyv. 
Fe~vétetett a Gazdasági SzaktaDitök Országos Egye

sületének, Budapes~en 1980. február 22-én tartott ritas~t
mányi élésén. 

Je'en vannak: Nagy Károly elnök, Györfy Géza ':Il
elnök, Pigniczky Ferenc titkár, Vrannay Kálmán pénztáros 
vitéz Gyu~ay István könyvtáros, Ferencz József jegyzö: 
Géber LaJOS orsz. szakfe'ügyelö, Bel!e Lajos, Brenner 
József, Farkas Gyula, Fedora D. Sándor, Király Ferenc 
Krafcsik Gábor, Kurdy Sándor, Lévay l~ Nagy J. Béta', 
Pataky Sándor, Schill János, Vásárhelyi Sándor mint vá
lasztmányi tagok és köri elnökök; Velich Sándor mint 
érdeklödö vendég. 

E!nök me!egen üdvözli a megjelent tagokat, Géber 
Lajos orsz. szakfe!ügyelöt és Velich Sándor megjelent 
vendéget s a gyü!'ést megnyitja. 

A jegyzőkönyv hite"esitésére Kurdy Sándor és Lé 1ay 
Irén tagokat kéri fel. 

59: .E'nök előterjesztései során bejelenti, hogy az 
1929. JUlJUs S-án tartott közgyülés határozata érteimáiJen 
felterjesztést 1etl a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urhOz: 

a) a gazdasági továbbképző és polgári iskoláb3n a 
gazd&Sági tárgyak tanítói óradíjainak rendezése tárgyában; 

b) Be'le Lajos gazdasági szaktDitónak kiváló és 
ügybuzgó szo!gálatainak elismerése jeléíil igazgatói eimmel 
való kitür.1etése tárgyában; 

c) az ujonnan módlsitott alapszabályokat a Minisl'.l
ter Urhoz jóváhagyás végett felterjesztette. 

Vá'asztmány a beje'entéseket tudomásul veszi. 
60. A Va'lás- és Közoktatásügyi Minisztérium :iltal 

eszközölt lap elöfi2letése~röl az 1929. évi elszámolást 8 

~ter Urhoz fe~1erjes:ttette és egyben kérte az 1910. 
e~ az e'öfi2letések ujabb államsegély kiutalását. 

Beje'entée tudomásul szolgál. 
61. Az 1929. december havában megtartott nemzetközi 

baromfi kiáUitáson 15 gazdasági népistrola vett részt és 
ezek összesen 20 dijat nyertek. Egyben bejelenti és 
ezuton is fe"hivja az iskolák vezetőit, hogy a március 20 
-~ tartandó tenyészállatkiállitás és vásáron az iskolák 
Ismételten részt vesznek és kéri mlnél többen és leho!tö 
bö anyaggal je'entkezl!limek és a kiállítandó anyagoJ; már 
elözöen küldjék be, mert az iskolák saját nevük alatt de 
egyteem'ege!en vesznek részt a kiállltásbn és a kiáiU~dó 
anyagot az ügyosztá'y vuetésével fogják kiválogatni és 
a megfe'elö helyen elrendemi. 

Vi!asztmány a beje'entést tudomúul veszi és a kiáUir 
túon va'ó közremüködést ltegmessaebbmenöen támogatja. 

62. A tanügyl k161litás alkalmival felmerillt klacliaok 
még elszámolva nincsenek, ez még mindig az egyesületJet 
~i, de tudomás6ra ju1ott, bo17 eam ldadúok már 
julius havában visszatérOlnek az .,..alat pénztárába. 

Az egyesület nehéz anyagi helyJJetére való tekintettel 
örömmel veszi tudomásul választmány a befe!entést. 

611. Elnök felolvassa a Miniszterelnöluléa' 401-M. E. 
lll. szimu leiratát, melynek értelmében Mlnisz11erelnök.'5ég 
megengedi, hogy az 1920. évi 4578. M. E. sz. kormá.q
rende'et 6. §·a alapján a Gazdasági Szaktanltók Orsz. 
Egyesü'ete Békéscsabán ,.Gazdasági. Népoktatése eimen, 
havonta egy521er peda~Ö~Üi és gazdasági jellegü Idaszaki 
aaklapot jelen1e&.lll&n meg • .Amermylben az 1914. évi XIV. 

tc.-ben e!öirt hatósági bejelentés illetw a la . 1 · 
t t• fol • • · ' P !!!!S.J!len-e ese y c ev1 február hó 25-ig nem történÍléK" me 
ez: az engedé!y hatályát veszti. ' g, 

~je"entés tudomásul smlgál. 
Legutóbbi közgyü!és pályatéte!ek kiirását határozta el 

A három pályatétel cime: · 
a) A gyakorla'lleánynevelés föbb 52Jilmpontfal, eszközei 

és módszere az önálló gazdasági népiskolában. 
b) A gazdasági népiskolák és az eredményes egyiitt\

müködésnek fe!té~e!ei. 

c) Az önálló gazdasági népiskolai fiunövendékek boizi
ipari oktatásának anyaga és módszere. 

Kéri a pályamunkák határidejének és a pályadij.Jk 
nagyságának megá"lapitását. 

Farkas Gyula kivánatosnak tartja a terjedelem megál
lapitását is. 

Fedora szerint a pá'yaté1elek ne külön-külön blráltaSS'I.
nak és dijaztassanak, hanem a beérkei'JI)tf össms pályamun·
kák közül a három legjobb. 

Pigniczky jobbnak tartja, ha a munkák külön birái· 
tatnak és mind háromból a megfe!elö liegjobb kapjon j~ 
talmat, de az egyesület nehéz anyagi tekintettel a pályP 
díjak ne magas összegben állapittassanak meg. 

Géber rövidnek tartja a közgyülésig való határidöt, 
ami pedig legmegfelelöbb lenne. Az alapszabályok ~rte\
mében évente legalibb négy választmányi ülést kellene 
tartani, hogy a fontosabb ügyek megvitathatók legyenek 
és a szükséges intézkedések megté~k. A pályadijak 
össmgét ~gyenként egyszáz pengöbell kéri megállapitani. 

Elnök az alapszab~yokból nem látja kötelez&l.ek az 
évente négysmri választmányi ülések megtartását, hanem 
a szükséghez mérten csak esetenként való összehivásá( 

A vá'asztmány Györfy javaslatára a pályamonkék 
határidejét 1980. december 31-ig, ösuegét pedig Géber 
Lajos szakfelügyelö javaslatára egyenként száz pen,allen 
állapitja meg. Kimondja azt, hogy a díjazott pály~ 
kák az egyesii'et tulajdonát képezik. A bir616blmttság 
tagjainak elnököt, szerkesztöt és titkárt küldi ki. 

65. A közgyülésröl való távolmaradúokat utólagosm 
Juhász József, Varga Edit és Puskás Sándor igazolt6k. A 
közgyülés határozata értelmében értesitési kaptak, hogy 
utólagos igazolások nem fogadhatók el. 

Dr. Szücsné Gróf Jolán és Puskú Sindor utlnaplój.l. 
nem lett számfejtwe, mert a tanulmányi klránduléson 
nem vettek részt, illetve mlnt óraadó erre ftényt tem 

tarthat. 
Vá!asztmány a bejelentési tudomásul veszi és a tett 

intézkedéseket jóvállagyja. 
66. Mal ülésl"óó való tivolmaradisát Netz Ferenc 

Igazolta. 
Igazolását vál4Jsztmány elfogadja. 
67. Ogyoszti~y körreDdelellet bocsátott ki, de em ton is 

felhlvja az iskolavei'JI)tök figyeimét arra, hogy Kormán,yz6 
Ur öföméltósága jubileuma alkalmiból március elsején 

iskolai szünet. 
Géber szaid. ur kibasznilva a kedvező alkalaaat, jai

vaslatot tesz a Kormányzó Ur öfömélt6sip lldv~Sz~WN 
és felkéri titkárt, szövegeaen meg Udv6zlö t6vira1Dt, 

mert nem szabad ldmaraclrulk a hódolők k6zül. 
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Vá'asztmány következő táviratban üdvözli öfömélt~ 
ságát: 

· Nagybányai vitéz Horthy Miklós Kormányzó Ur 1fÖI
méltóságának, Budapest. 

A Gazdasági Szakianilók Országos Egyes:i!etének ~á
lasztmánya mai napon tartott választmány! ülésén mely 
hódo!attal emlékezik meg FőméltóságodróL Kegyeskedjék 
megengedni, hogy uj honfoglalási áldásos tevékeny~gé
nek tiz éves évfordulója alkalmával mély alázattal fe]e2l
.zük ki ISz.erencsekivánatainkat és a jó Isilentől Főméltóságod 
magas személyére és családjára lsten áldását kérje: 

Nagy Károly elnök, Kuns1J&ntmárton. 
68. Netz Ferenc 1929. december 18-án a szerkesztő

ségről táviratilag lemondott s lemondását késöbb lev~l
ben is megismételtie az inditó okok felemiltése nélküL 
Körlevélben ·több kartárs fel lett kérve, kik közül Nagy J. 
Béla ideiglenesen elvállalta a szerkesztést, mire felhivta, 
hogy a szerkesztési ügyek átvéte'e miatt haladéktalanul 
utazzon Békéscsabára és a lap folytatólagos megjelenése 
érdekében a s.zükséges intézkedéseket megtegye. 

Györfy élesen bírálja és kifogásolja Netzne'll2 zen 
e~járását és amennyiben a szerkesztőt a közgyülés \"á
:lasztja, neki is a Temondástt a köz_gyülés előtt kellett volna 
beadnia. Ha le is mondott, a lap megjelenését a köz;: 
gyülésig biztositania keDett volna. 

Fedor3 is he'yteleniti Netz eljárását -- de jav3solja 
a lemondás elfogadását, habár az okokat nem ismerjük. 

Géher szkf. ismeri az okokat, me"yek szerint a Jemon" 
dás elfogadható. Elismeri, hogy Netz szerkesz:tésében a 
Jap belső értéke, külsö formája sokat fejlődött, sajnálJ'l 
hogy most a szerkesztést e'hagyja .és javasolja, hogy 
eddigi munkájáért a vá'asztmány jegyzökönyvi köszönetet 
mondjon. He'yesnek tar:ja az elnö\ eljárását, mely szerint a 
szerkesztö vállozásnál azonnal intézkedlett és a szerkeSZ!
téssel Nagy J. Bélát ideiglenesen megbízta, mert Györfy 
mlnt a'elnök a szerkesitést ugy se:n vállalhatta volna. 

Györfy nem is mint alalenök vállalta ·voln 3 a smr
kesztést, ha nem az elnökség nevében a lap megjelenését 
akarta bizioSliani mindaddig, mig a szer:tesztö választás 
ügyében intézkedés történik. 

Krafcsik visszautasítja Győrfynek Netz elleni éles birá
latát annál is inkább, mert Netz nincs jekm és a tulaj
donképeni okokat nem ismerbetheti. 

Hogy a jövőben hasonló e;~et elő ne fordulh'iSSon, 
vitéz Gyutay feltétlenül ki;ánatosnak tartja, hogy tisztségét
ről bárki is csak a közgyülés, illetve válaszimányi gyü:
lésnek közvetlenül adhassa be lemondását. 

Vilasztmény Netz Jemondisit tudomásul veszi és el
fogadja, eddigi munkájáért jegyzökönyvi köszönetet ménd, 
egyben pedig felkéri Nagy J. Bélát, hogy a közgyüléslg' 
lap szerkesztést ideiglenesen vállalja el. 

69. E'nök kéri a közgyülés helyének, ide;ének és 
táflyaDrozatának megállapitását Kivánatosnak t!lrtaná, 
hogy közgyüléseinket ne csak mindig Peste.n, hanem !WW
gyobb vidéki virosokban is tartsuk. 

Géher szekf. a köqyülések helyétil Pestet tartja leg
e.lkalmasabbnak, amennyiben megjelenés, elhelyezkedés, 
napi lapok ér:esitése, disztagok és vendégek meg;e1enése, 
meghivása ide ~egalkalmasabb. 

Kurdy és Vrannay ho%zászó'ása után a választmány 
határozatfag kimondja, hogy a közgyülés Pesten hrtandó, 
az idei a közgazdas6al egye!em he'yiségében f. évi junius 
hó 28-án és e'őtte vató nap d. u. hrtandó a válaszimányi 
ülés. 

Krafcsik a közgyülés programmjába felvenni kivánja 
gazdasági vonatkozásu szakelőadások Í!Brtását is és java
solja, hegy egyik előadónak kérjék fel dr. Becker Jenö 
urat, aki a gazdBISági népiskolák iránt arnugy is melegen 
érdeklődik. A másik előadónak egy kartársat kell felkérni, 
aki az isk•olák életére vonatkozó elöRdást tartana. 

V. Gyulay könnyítés cé'jából azt javasolja, hogy már 
megadott téte!hez kérjenek fel előadót, me·y tátel keré
tében feltárhatók az iskola élete, munkássága, sőt bajai 

Géber szükségesnek tartja, hogy az előadás oly tárgy
körből legyen kiválasztva, mely minket érdekel és ni! 
bajainkat tárjuk fe1, hanem mutassunk rá, miként lehet 
azokon segiteni és e'őadó erre vonatkozó javaslabt regyen. 

Vrannay nem sokat remél még a javas1atoktól sem, 
mert az igazgatói értekez1eteken benyujtott javaslatok sin
csenek ta'án elintézve. 

Géber kiie'enti, hogy aZJok közül legtöbb már elirl· 
tézés a'att áU. és a többi is hamuosln elintézés alá ko!rül. 

Vá'asztmány a folyó évi közgyülés idejét junius 28-ba 
állapitja meg és kimondja, hogy Budapes•en a közg!l:a
dasági egyetemen tartandó és megbízza Krafcsik Gábort, 
hogy kérje fel dr. Bec'{er Jenö urat egy előadás megtarl
tására, mig a másik e1öadó a kartársak közül kéressék 
fel, mégpedig egy minket érdeklő tárgyu előadás me~

tartására. 
70. E'nök felkéri választmány!, hogy az egyesül~ti 

pénztári számadáSDk fe'ülvizsgálatára mar most küldjön 
ki számvizsgáló bizottságo!, hogy az a választmány! gyü
lésnek már je'entést teiessen. 

Számvizsgá!ó bizottságba Pataky Sándor és Kurdy 
Sándor lettek kiküld ve. 

71. Pénztárnok az egyesü'e~ vagyonáról kedvezőtlen 
je'entést tehet, amennyiben a pénztárt elődjétől augusz
tusban 51 P készpénzzel vette át, mai vagyJn kb. 900 P, 
mig a tagdijhálra'ékok összege kitesz 2600 P-t. A i~ádli

alapra együtt van 6700 P. Ezután kérdést intéz arra 
vonatkozólag, hogy a valorizációs alapot fenntartsa.-e, 
vagy megszüntesse. 

Géber a tagdijhátralékosokra vonatkozólag javasolja, 
hogy lapunkban közöljék le a hátralékosok neveit és a 
tarlozások összegét. 

Vá'asztmány a pénztáros je'e'ltését tudomásul veszi, 
Géber javaslatát a tagdijhátralékosokra vonatkozóing el
fogadja. A va'orizációs alapnak felemelését egyelőre füg· 
göben tartja. 

72. Pénztárnok felhatalmazást két a tanügyi kiálli· 
tással kapcsolatban benyujtott utinaplók elintézésére. 

Vá'asztmány utasitja pénztárnokot, holY· az egy.esit
letre vonatkozó utinaplókat fizesse kl. 

73. Krafcsik fe~olvassa Netz inditványát az önálló és 
továbbképző gazdasági isko'ák szakfelügye'e!i Intézmény 
tárgyában. Kéri egy szakfe'ügyelönek, egy helyettes 11zakl 
fe!ügyelönek és egy helyettes szaldelügyelőnönek a ki
nevezését. Szakfe"ügyelökké csak hosszabb szaktanitól mü.
ködéssel biró és arra érdemesek legyenek kinevezh~tök. 

Kurdy is szükségesnek tartja a sz::~kfe'ügyelőség ki
épitését, de nem tartja helyesnek és idöszerünek a helyet· 
tes szakfe'ügyelőnö kinevezését és ezért kéri ennek kiha.
gyását. 

Vá!asztmány a javasialot Kurdy módositisival elfor
gadja, a benyujtással elnökséget megbizza. 

74. Pigniczky felolvassa Molnár Sándor indi!vál\fál, 
melyben kéri a Rádli-alapnak oly módon való felhaszná
lását, hogy az alapból Hajduszoboszlón egy üdülö ház 
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épittessék fe~. melyet a kartársak mérsékelt dlj ell.mében 
használnának és a befolyt díjakból havonta tOO P fol'!· 
dittatna szaktanító gyermekének a föiskolán való ~-egé'· 

lyezésére. 
Géber javasolja, kérje elnökség a Miniszter Urtól, 

engedje meg, hogy a beiratások alkalmával a J~azdasági 
népiSkolák is a tanulóktól 50 fillér dii~t beszedhesSiónek, 
amit a tanítói internátus va_gy székház fe1épitésére fordi· 
ta,ni lehetne. Kérje fel elnökség Miniszter Urat, hogy 
Debrecenben a tilinitói árvaház visszaengedése e;etén abból 

a gazdasági szaktanttök gyermekel részére külön fiu 
internatuat engedjen át. 

Választmány Molnár Sándor indítványát elutasítja, 
Géber javaslatát elfogadja és e tárgyu felterjesztés~l 
elnöklléget megbízza. 

iöbb tárgy nem lévén, elnök a gyülést bere~u~srzti. 
K. m. f. 

Ferencz József s. k. jegyzö. NIIIY Károly s. k. elnÖk. 
Hite'esitjük: 

Lévay Irén s. k. Kurdy Sindor s. k. 

Pályázati hirdetmény 
A Gazdast!gi Szaktanitók Országos Egyesülete 

az alábbi három tétel kidolgozására pályázatot hir
det: 

1. 
A gyakorlati leánynevelés főbb szempontjai, esz· 

közei és módszere az önálló gazdasági népiskolában. 
2. 

A gazdasági népiskolák és az eredményes együtt
müködés feltételeL 

3. 
Az önálló gazdasági népiskolai fiunövendékek 

háziipari oktatásának anyaga és módszere. 

., 
A kidolgozott pályatételek az elnökség c1mere 

küldendök be 1930. év december hó 31.-ig. A ki
dolgozott pályatétel jeligével látandó el a szerzö ne
vének feltüntetése nélkül, a pályatétel jeligéjével el
látott zárt boritékban pedig a szerzö neve legyen 
feltüntetve. 

Minden egyes kidolgozott legjobb munka, melyet 
a kiküldött bírálóbizottság a dij oda ítélésére alkal
masnak talál --- tételenként 100 pengő tiszteletdíj
ban részesül. A dijazott munk3 az egyesület tulajdonát 
képezi s a lapban közzé lesz téve. 

Elaöksér. 

Felhivás. 
Több, mint 15 esztendeje már a világháboru 

kitörésének s több, mint 10 esztendeje a befejezésé
sének. Másfél évtized számottevő idő az egyes em
berek életében. Sokan elhaltak ezalatt az idő alatt 
s a következő évtizedben még kevesebben lesznek 
a nagy idők szemtanui és aktiv résztvevői. Lassan
lassan feledésbe mennek az egyesek cselekedetei, az 
egyes társadalmi osztályok, vagy foglalkozási ágak 

erőfeszítései. 
A magyar tanitóság mindenütt ott volt a világ-

háboruban ahol áldozatot kellett hozni: a fronton 
a küzdök között, itthon - felfokozott fiunkában -
a dolgozók között s mindenütt becsülettel megállta a 
helyét. . 

Ugy gondoljuk, hogy azt a sok szépet és jót, 
ami a világháboruval kapcsolatban a tanitói névhez 
füzödik, nem szabad veszni hagynunk. össze kell 
gyUjtenünk azokat az értékeket, amiket ezek a su
lyos idők a tanítói lélekből kivált<'-tak Ha más nem 
törődik is velünk, legalább mi mBgUnk értékeljük 
háborus szereplésünket annyira, hogy a magyar tani
tóság héborus tevékenységél összegyüjtv·e, állilelhas
suk a jövő tanitó-flemzedéknek. Okuljanak belőle az 
utódok: tanuljAk meg belöle a hazát szeretni, a 
nemzeti közöSségért áldozatot hozni s az elődöket 
tisztelni. 

Ezt a célt kivánjuk smlgálni akkor, amikor 

»Tanítók a világháborubanc eimen meg akarjuk örö
kiteni a magyar tanitóság érdemeit. Nagyon kérünk 
tehát mindenkit, akinek bármiféle háboruval kapcso
latos élménye van: frontszolgálat, hadifogság, itt
honi beosztás, vagy bármely a világégéssei kapcso
latos tiszti vagy legénységi illapotából folyó esetek, 
ne sajnálja a leriással járó fáradságot, s közölje ve
lünk. Mi össze fogjuk gyüjteni a beérkező adatokat, 
rendezzük s a magunk tapasztalataival kibővitve an
nak idején közreadjuk. 

Munkánknak természetesen csak akkor lehet si
kere, ha a kartársak támogatnak ebben. Ismételten 
kérjük, küldJenek be minden adatot, még a legjelen
téktelenebbnek látszót is, mert csak a sok száz, vagy 
ezer mozaikköből rakhatjuk össze a viiágháboruba.n 
résztvett magyar mnltó képét. 

Egyelőre természetesen nem beszélhetünk arról, 
hogy a könyv mikor és hol jelenik meg. Minden 
azoknak a kartásaknak áldozatkészségétől függ, akik 
hajlandók élményeiket velünk tudatni, mert hisz sli
vességüket nem tudjuk méssal viszonozni, mint azzal, 
hogy :nevüket a könyvben megörökitjük. 

Minden irést a követki!ző eimre méltóztassék kül
deni: 

Wanitsek Rezső, Budapest, VIII., Mária-Terézia 
tér 8. szfőv. gyak. el. isk. 

Ismételve kérve szives érdeklődésüket, vagyunk 
kartársi üdvözlettel: · 

Budapest, 1980. febr. hó. 
Wall8ek Rea6 él Vikér Kilméa 

szfőv. gyak. isk. tanítók, 
az Országos Tanitószöv. titkárai. 
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GAZDÁLKODÁS. 
Mit termesszünk. 

Irta : BERNEKKER BÉLA. 

Pacsirta dalol a tavas~ párás földek fe:ett, kikelet 
zsendül a mezökön, itt van ujból a szántóvető munkát
jának ideje. A termékeny fö!d a természal örök köv.:!ti· 
kezete&égéve! várja a magot, hogy az ember verejtékével 
anunká!ja s öszre kelvén betakari:sa a termést. Az ember 
amnban habozik. Roppant változások vonulnak végig a 
föld szinén, megzavarják az ősi termelő üzemet és a 
szántóvető tanácstalanul áll az ujkori gazdasági élet for
rongó ár&mlatai között. Ezért gondolkozik a gazda, midön 
hosszu tervezgetések után sam tudja e!dönteni, mit terr-
11leSSZal? Miféle magot vessen, amely meghálálja fá
rasztó munkáját eredményességével, visszafillllti költs& 
geit, megadja legalább megélhetésének lehetőségél s nem 
viszonozza a tlörekvő munká!kodást végzetes \'eszteséggel. 

A vi!ágpia~ árhullámzása, a világtermelés szabálytalen 
volta s a gazdasági élet változatossága a végső oka 
annak, hogy vég!eges, biztos feleletet nem adhatunk a 
fenti kérdésre. Megneheziti az egységes, határozott vahszt 
a fe!elösség mel!ett a gazdasági üzemek különféle nllgY!

sága, bel-, illetve kül:erjes iránya, az üzemi kellékek más 
és más adottsága, a szakszerüség mértéke a vezetésben, 
sz.óval a gazdaságok viszonyainak rendkivüli külónb:iz&
sége. 

Mindamellett megkisérlern az alábbiakban néhány nö
vénynek, he'yesebben termesztési eljárásuknak oly módo
zatát ismertetni, me'y a magyar kisbirtoknak, különös
képen iskoláink kis tangazdasá«ainak helyze:ét tekintve 
a siker reményével valósitható meg s amely tekin!.ettel 
van a kisebb terü'etparoellákra, a minimális forgótökére, 
e lehető alacsony önköltségekre, nem kiván áldozatos 
takebefektetést, kü!önleges természeti v-:~gy üzemi kellé
keket, :oem zavarja meg a terme!és eddigi rendjét, csupán 
fokozottabb tevékenységet köve~ s némi termelőtechnikai 
ügyességet igényel. A kisérietezö gazdálkodás kényszerü 
divatjának idejében é~ünk. Az ajánlott termesztéstechnikai 
eljérésok a várltltó konjukturát vizsgálva jövedel~zönek 
16IB7.8Mik, amnkiVül különösen alkalmasak, hogy tanulóillk 
és. a gazdaszü:Ok érdeklödését fölkeltaék, de szükségesek 
is az.ért, hol)' ezen eljárásokkal -- melyeket a tudományos 
gazdálkodás rég ismer és alkalmaz - iskaláink révén 
ismerkedjék meg -a falusi gazdáikodú s igy a gazdasági 
isko!ák vezető szellepükhöz képest szalgálják az agrlkul
tura kiterjesztésének nemzetfenntartó fontosságu ügyét. 

1. 

Répam.,terme.Ua dqváyi)'Okereklel 
A-növényterme'ö üzem gazdaságosságát üz~eti nézö

pontból vizstr6lva megAU,pltht.tó tény az, hogy általánosm 
kült:erjes viszonyok között a belt8rjes ü:rJemágaknak, 
intenziv állapotok mel:ett pedig a hely-, idő- és mennyieg
bei specialitásokat előállító ágazatoknak van nagyobb 
je!ent&lége és jöved81mez6sége. A gazdaségi gyakorlatra 
vonatkoztatva e meg6llaplt4sok azt jelentik, hogy a na
I)'Obbára extenziven gazdálkodó Kelet-Európában jöv.a
de!mező lehet -- ha egyébként mód van rá -- az igénye
sebb növényfajok és fajták kut1iválása, a növényi magv<~k 
llerme1ése, - belterjes gazd61kodásu vidékeken p-edig a 

növényi . kü!önlegességek : ritkán beszerezh ~tö, értzkes 
avagy korai ··- primőr - termesztményeA. Hazánkb<.~n, 
Ke'et és Nyugat határánál, hol különféle hatások ere<iöje
képpen egymás meUett található a legbelterjesebb nagy
Ibirtok s a primitiv parasztgazdaságok tömege, megokolt 
és nagyon kifizető !ehet kisebb vetőmagtermesztő gazda
ságok ailakitása. Ezt a régen hangzó kivánságot mi sem 
indokolja jobban, minthogy a magyar agrárállam sok 
vetőmagot importál, egyes, nem is nemesitett magvakat 
ped!,~ még kis mennyiségben sem termesztenek eladásra. 
gazdaságalnk. Igy a 'egtöbb takarm:íny· és cukorrépamag 
külföldről kerül hozzánk, takarmányrozs, lóbab, őszi bük
köny, homoki borsó stb. vetőmagot aHg termesztenek ha
zánkban, nem is emlitve az ujabb ke!etü pannonbükköny, 
szudáni fü, marhakáposzta magot. E magvaknak állandó 
piacot biztosit nemcsak szakott magas áruk és nehezen 
~.zerezhető voltuk, hanem az is, hogy a kereskedelmi 
magvak be'értéke - sajnos mindnyájunknak vaninak erro 
tapasztalataink - gyakran kifogásolható. lskoláink tan
gazdaságai többhelyütt alkalmasak lennének részben vetö
magtermesztésre való átszervezésre, mert a magasan tel
terjes üzemmód, a szakszerü . vezetés, a megbizhatóság 
lés a Wsgazdák érdek!ödése erre valósággal predesztinálják 
öket. 

Eme szükségesnek tartott előzmények után egy elha
nyagolt magtermesztési módszert fogok röviden ismen:. 
letni: a répamagtermesztési dugványgyökerek .regitségével. 
Nem uj e!járás, de hazánkban - ok nélkül - uem mél!atf
ják kellő figyelemre. Jellemző, hogy akkor foglalkoztam 
gyakorialilag e müvelési móddal, midön nagybirtokon való 
müködésem idején egy német magtermesztő cég ajánlatot 
tett az i!yen módon való nagybani répamag előállításra: 
mi kiszállitottuk a magot, mely talán később, mint Vllódi 
német répamag került vissza Magyarországba. 
vénygyökereket neve~ünk, melyeket a következő évbt:n 

Az e!járás mene:e: az első évben sürü vetéssei dugt
•anyarépákc gyanánt ültetünk ki magtermelés végett. 

Megfe"elö éghajlati .és talajviszonyok feltételezésével 
azokásos időben ·-· március második, áprfis első felében 
- S0-86 cm. sortávolságra a rendesnél valamivel több 

magot vetünk, á"talában arra törekedve, hogy egyform3 
kicsi, sovány répák fejlődjenek. A dugványvetést egyezet
lenül is hagyják, de mindig ajánlatos azt 6-10-16 .~-re 
kiegyezni. Apolása többszöri kapálás. A jó répadugvány 
szinre, alakra a megfelelö répához hasonlit, 'tevélkoronáís 
ép, sulya fajtaváltozatok szerint 8-16 dkg. OssZJel az 
apró répákat egyszerüen kiszántjuk, majd a faJtallá-'1eget 
i&Tekintetbe véve átvá'ogatjuk s télen át prlzmákban 
tartjuk el. Szokásos a homokkal vagy földdel való réfieo
gezés is. Tavasszal a répadugványokat istáDó- és foszfor
savtrágyás fö"dben lyukfuróval készült lyukakba ültetjük 
ki nagyságuk ·-- fajtaváltozat - szerint .SOxSO cm. vagy 
40-50 cm. sor, iletve növénytávolságra. Sürü sorok 
esetén minden 5-ik sort szé~esebbre hagyhatjuk, hogy 
ott az ápolási munkák idején járni lehessen. Számit!sok 
alapjául szolgáljon az, hogy egy hold dugványrépa körül-

\. . . 
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belül 10 holdnyi magrépa-területre ültethető. Az anyarépa 
nyári munkái a rendszeres kapálás és a levéltetvek ollleni 
eselleges permetezés lesznek. Karróznl szükségteltm, 
P~ert a dugványrépa nem hajt tulsigosan elágazó szárat, 
noha a maggomolyok fejlettebbek, sulyosabbak, mi;~el 
csak a föhajtös hoz magat. Az egységnyi terü 'et magter~ 
mésmennyisége rendesen nagyobb, mint l1'llgy anyarépák 
után, rnivel a föld SÜrübben van beültetve. Aratása a ren
des módon végzendő augusztus más::111ik felében, midön 
a bama gomo'yokban a magvak lisztes törése látszik. A 
magpergé.sre ügye've, sarlóval vágjuk, majd kis kévékben 
~ötöl óva u"tánérleljük s kéUJel, géppel kevés veröléc~l. 
tág dobnyi'ás mellett - kicsépe!tetjük. 

A terrnesztési mód azon a me.Jgondoláson alapszil1, 
b~- fej'etlen dugványrépában is megmaradnak rejtett 
állapotban a répa jó tulajdonságai. Fajtaromlás elkerülé:;e 
végett azonban --- kereskedelmi szempontokból is - CEU·

pán Ikét nemzedéken át szabad folytatni a dugványozást, 
majd normá"is, válogatott magrépák után nyert magg:'ll 
fo:ytathatjuk tovább. A fajtajelleg egyébként könnyen eU~n'
örizhetö. ha a dugványvetés me!lett kisebb parcelián 
ugyanazon magvakból rendesen is termesztünk répát. A 
dugványgyökerekkel való magllermesztés gazdasági (lö
nyei: a kisebb termő- és tenyészterü~et, a kiszedés, eLier
melés, ültetés költsége je:entékenyen alacsonyabb, a ter,
méshozam nagyobb. Hátránya, hogy a hjt!lérték, fajtJ
tisztaság és azonosság mirKien évben nem birálható el, 
ez azonban a fentiek szea-int megnyugtató módon, kiküs.~:ij
bö!hetö. A magtermés értékesitése kereskedelmi érzékkel 
szervezendö meg. Legtbböször helyénvaló lesz magkeres· 
kedökkel, falusi gazdákkal kötni egyezséget, melynek ter
mészetes alapja a megbízhatóság. A vetőmagtermesztő 

kisgazdaságnak lassanként kialakul az áU:mdó vevőkö:r.ön• 

sége, me'yben a répamagvásárlók Jegnagyobb része ids
gazdákból kerül ki. Sulyos visronyaink között e magtert
mesztésie !járás lé~yegesen emelheti az intenziv kisbirtok 
jövede'mezií5égét. 

II. 
Kozal, éYel6 bargoaya termelátae. 

Városban, jó közlekedéssel biró piacok közelébe:t min.-
denlror hasznos növénytermesztési üzemág a korai idény
termények -- primörök - e~öáUitása. Fö:ei tavasz kez
detén, -- midön nemcsak a pénzes inyen;cek, de mások 
is megunták a hosszu tél :oszárazc kosztjjt, -- könnyen 
elhelyezhetölt a korai :ozöldc növények, mint piaci •Jjdolt 
ságok. Ezek ára nemcsak kü~önleges voltuknál . fogva 
magasabb, hanem mivel előállítási önköltségeik is tete
mesek. A primörök legnagyobb törnegél hajtatással, mel
legágyban nevetik, vagy pedtg külföldröl ho.zz6k be. A 
korai burgonya ts igy :okészülc a kertészetekben Y8IY 
me~egágybSn, vagy pedig fonnyasztva, csiráztatva s ilY 
csirásan kiültetve. A pzdasági ümm rendesen nincs boa
rendezkedve ilyen költséges, aprólékos munkát kivánó 
termesztési eljárásokra, nagyobb földterületen ez magy.tr 
viszonyok között e~képzelhetetlen forgótökét ig~b"!. 
Vannak azonban kü~önleges termelési módok, melyekkel 
korai termények csekély költséggel mez6gazdasági üze
ntekben is sikereSen e!Mili.tbatók. 

LegolC56bban és legkorábban termesZthető bul'Fnya 
az •éve'öc, Cruder Vinoe-féle eljárás egyik módosi~ott 
alakjával. A tennesz:tés vázlata: Julius elején mély fés.ll; 
kekbe ültetjük a gwnót, mely fölé trágy_.g kerül. OlMi
téskor ajinlatos öntöml ts. A rendes ápolási munkák után 
össze! földjét befedjük. Szedni kétszer lehö!t herélés..-el, 
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majd harmadszor véglegesen a következő év öszén. Mun .. 
kás és kényes e'járás ugyan, mégis sokkalta ol;:sóbb, 
mint az e~öcsiráztatás, tekintve, hogy egy vetőgumóval 
egy és fél év alatt kétszeres termést ad, elsö ízben pedig 
igen korai, tehát igen jól értékesitiletö burgonyaujdonságot. 

Az eljárás gyakorlati kivitelét minden gazda saját 
ügyessége és ta!álékonysága szerint végezheti. Elsösorban 
a vetőgumónak ju~iusig való eltartását ke~l biztositJni. 
Ez a legnehezebb feladat, mire nézv~ a tapasz18la»k 
felhasmálása és lapunkban való közlése jó szolgál.ltot 
tenne a termesztöknek. Legcélszerlübb világos, hideg, 
szellős helyen tartani. A fészke:tben a gumó két trágyat
réteg közé téve, bövebben tenern .a fagynak is inká'>b 
ellenáll. Nagyobb terüle:en azonban istál!ótr(ágyás fölaben 
egy fedötrágyarlé:eg is e"egendő lesz. Szárazság esctén 
néhány lajt vizzel ne sajnáljuk megöntöl;tetQi sem, mert 
a magasabb eladási árban a költségek megtérülnek. Két
szer ke~l kapálni, mindkét ízben fel is tb1tögetni. Ok~ó'Jer 
végén a magas, méteres burgonyaszárakat töressük, tip
rassuk meg és fa'evéllel, szalmás trágyával az egész terü~ 
lelet fedjük be. Ujév táján már szedhetlink korai burgo· 
nyál, de az értékesítésre való teltintettel hö!lyesebb l~sz 

azzal a februári fagymentes JU1pokat me.gvárni. M8r.::ill9-
ban a takarót hordjuk le róla s minden n!lgyobb burgo 
nyát szedjünk fe', csupán a mogyorószerrü, apró gumók 
maradjanak, me:yeket szintén öntömi, kapálnl, töltögetni 
kell. Juliusban fészekheréléssel vegyünk ki minden hasz
nálható uj burgonyát, véglegesen pedig ősszel szedjük f ... l 
a termést, me'y együtlesen kat. ooldanként 2-S:lD_mm. 
lehet. 

Az eljárás módqsitásánál nagy szerep vár a kiséria
tezökre. Miként lehetne egysz~rüsiteni, röviditeni, olcsóbbá 
tenni a termesztés t a lényel megóvásával? Próbáltam 
pl juliusban uj termésü burgonyát elültetni, de az nem 
hajtott ki. Nyiiván a gumónak is van nyugalmi időszaka. 
Szokásban van s az alföldi jel~egm!es hosszu őszökön 
megokolt, hogy az ösz végéig megnőtt burgonyát, mig 
annak hám~ós héja van, kiszedik s elvermelik prizmiíl)!l. 
vagy verembe homokkal rétegli!zve. Itt megőrzi »Uj« minö
sé~t s bármikor piacra vihető. Ennek tö~bek között el<ía~ 
az is, hogy másodterményként tar!óba vethető s a kettos 
terme!és keretébe beilleszthető. 

Az uj és régi burgonya ára közölt gyakran ti:IJ-husz
szoros kü~önbségek vannak s a rossz izü máltai burgony.il 
a magas vám dacára is jó piacot ta'ál nálunk; kétségtelen 
tehát, hogy a korai burgonya e~öállitását, - mely elsőt
sorban kisgazdaságbtt való üzemág - be kell vonni ki.!Jii..r
tetezéseink körébe. 

l liskunhalas Helyi ~rtasitlja Lap
vállalat-nyomda, Molnár-utca 2. sz. 

KÉ~ZIT: 
Könyveket, havi és heti folyóiratokat, hirla• 
pokat Ozletl könyveket, közigazgatási nyom• 
tatvá~yokat, táblázatokat, lakodalmi és báli 
meghívókat, névjegyeket, gyászjelentéseket a 
legszebb kivitelben, a l e g o l cs ó b b árban. 

l 
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Pázsit a diszkertben. 
A pázsit a diszkert kerete. Szép diszkerte~ pá

zsit nélkül nem is lehet elképzelni. 
A pázsit létesítéséhez a talajt jól eló kell készí• 

teni, mely munkát kötöttebb talajoknál még az ösz 
folyamán el kell végezni. E célból a pázsit helyét 
érett szarvasmarha -- vagy lótrágyával való beterités 
után egy ásónyom mélyen felássuk. A mesterséges 
trágyák közül a foszfor- és nitrogéntartalmu mü
trágyákat hálálja m~g. A vetést kora tavasszal szok
tuk végezni, de ősszel is végezhető. 

Mivel a füfélék egymagukban nem adnak tö
mött pázsitot, keverten vetjük a magvakat. A külön
bö:IJÖ talajnemek szerint a következő fümagkeverékek 
haszná1ata ajánlatos: 

Száraz talajra: 
Lolium perenne, 
Poa nemoralis, 

nedves talajTa: 
Anthoxantum odoratum, 
Lolium perenne, 
FestuCd ovina, 
Poa pratensis, 

norrnélis talajra : 
Alopecurus pratensis, 

Poa nemoralis. 
A wtés szórva történjék ugy, hogy a magvak 

egyenletesen kerüljenek a talajba. Négyzetméteren
ként átlag 80-86 gr. a vetőmsgszükséglet. 

Vetés után fontos a magvak betakarása és le
hengerezése. A betakarást gereblyével, a lehen~
relést pedig kerti kézihengerrel, vagy talpra kötött 
deszkalappal lehet elvégezni. 

Ha szép pázsitot akarunk, azt nyáron és télen 
is kezelnünk kell. Nyári k~zelése többszöri kaszá • 
Jásból vagy nyirásból és szo,rgalmas locsolásból áVI. 
Ogyeljünk arra is, hogy a pá,zsit rövidre k~zálva 
vagy nyirva kerüljön a télbe. Fontos müwlet a gyo
moknak és a moháknak a pázsit közül való kiirtása 
is. A mohát gyakori gereblyézéssei távolitjuk el, a 
széles levelü gyomokat pedig késsel vagy hegyes 
ásóval böködjük ki a pázsit közül. 

A pázsit téli ápolása abban áll, hogy három 
négy évenként érett istállótrágyával letakarjuk s azt 
róla tavasszal legereb~yézzük. 

Ha a pázsit létesítésénél és gondozásAnál az 
elm~ndottakat szem előtt tartjuk, ugy gyönyörüsé
get tl)lálunk di~..zkertünknek abban a kedves és hálás 
díszítő mothrumában, melyet pázsitnak nevezünk. 

Szikeseink javitása. 
A Tiszántulnak közel egynegyedrésze többé-ke

vésbé elszikesedett. Az elszikesedés növekvést mutat. 
Vannak vidék~k am lyek '.lég nehány évtiz!d:iel .ez
előtt nem vOltak ennyire szikesek. A.z elszikesedő 
talajon nehéz a talajmunka, rendkivül szeszélyes és 
rövid idöközre sroritott lehetőségre nyilik a gazdá
nak, hogy földjét kedvezően megmunká:ha~sa. A szi
kes talaj vizátnemeresztó, igy a ráesó csapadékot sem 
veszi lrellöleg be. A vetések kelése és fejlődése is 
nehezebb feltételek közt történik a szikes földön, 
amely lehet ugyan kitünő tápértékü a növényi életre, 
mt.gsem tud benne a növényzet jól kifejl~dni. A 
szikeseken ezért nagyon nehéz munka t'..enében csak 
igen ala~ony terméseredményt ér el a gazda. Rend
kivül fontos tehát a gazda saját érdekében, hogy 
elszikesedett fö:djeit megjavítani törekedjék. A Tiszán
tul a&ikeaeiaek tultlJOmó része mész-ae~tény. A tu
dományos kutatis és sok száz gyakorlati kisérlet 
bizonyitja, hogy a tiszántuli mész-szegény szikes föl

. dek mészperral sikeresen megjavithatók. 
Mi:nthogy nemcsak a gazdák magánérdeke a szi

kes földek megjavitésa és terméseredményeik fel:fo
kozMil, hanem az orsz6g egyetemes közérdeke is, 
hogy a termőerejlik kifejtésében az elszikesedéssel 
korlátozott földeken nagyobb termésátlagok legye
nek a javítás után elérhetők: a magyar kir. föld-

mivelésügyi miniszter már két éven át kiváló sikerü 
anami akciót folytat a szikes talajok megjavUásának 
előmozdítására. Az országos "érdekre tekintettel: a 
javítás tekintélyes költségeinek háromnegyedét az 
állam viseli, ezenfelül még szakértői vizsgálatot is 
végeztet teljesen ingyen a javításra szánt szikes föl
dön, nehogy mésszel nem javUható szikváltozaton 
hiába való költséggel próbálkozzék a gazda. 

Az állami szikjavitási akcióba jelentkezés az il
letékes községi elöljáróságnál eszközlendő az ott lévő 
nyomtatványok felhasználásával. A gazda két mód 
között uabadon választhat. Vagy fizet egyszer s 
mindenkorra a javítandó terület minden kat. holdja 
után 40 pengő hozzájárulást, ami az állam által 
teljesitendO 150---160 pengő költségnek 1/4 résZét 
teszi ki. Ezen összeg fele, tehát 20 pengő a jelent• 
kezéskor, másik fele pedig akkor fizetend<S be, ha 
szakértői szemle után a gazaa értesítést kap, hogy 
az állami szikjavitási akcióba felvétetett. Az akcióba 
fel nem vehetők a jelentkeálror befizetett 20 pengőt, 
az értesités után amonal visszakapják. A nehéz gaz
dasági helyzetre tekintettel, kérhető és indokolt eset· 
ben meg fogja\k engedni, hogy a mllsodik 20 pengő, 
csak a termények betakaritása után legyen· fizethető. 

A másik mód szerint a gazd~k nem kell semmit 
sem fizetni elöre, hanem arra kell kötelezettséget 



-
·vállllllnia, hogy a javitástól szálnitott 5 év mulva az 
. állam által előlegezett javitási kölséget, - 150-160 
pengő - amit addig kamatmentesen élvez, 10 évi 
egyenlő részletben 5o/o-os évi kamattal visszafizeti. 
.Az utolsó részletet tehát a 'javitástól számított 15 
évben fogja a gazda fizetni. Bármelyik mód igény
bevételével javitott földeknek a javítás e~tt meg
állaapitolt földadóját az áRam 15 éven belül nem fogja 
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feleme hú . 
Részletes tájékoztatást nyerhet az állami szik

javitási akcióról minden gazda a községe elöljáró
ságától, de készséggel ad tájéko·itatást a személyesen 
vagy irásban hozzáfordulóknak a m. kir. földmi
velésügyi miniszter szikjavitásügyi megbízottja is, 
Debrecen, Hunyadi-u. 5. sz. l. em. 

A mezögazdasági biztositás. 
Csonka-Magyarországnak soha sem volt nagyobb fogja biztositattanul hagyni terményeit, épületeit és 

·sziiksége öntudatos gaidatársadalomra, mint jelen- ingóságait. 
aegi nehéz helyzetében. Most, amidőn a nagy Világ- A statisztika szerint magas az évi termés: ga
háboru és pusztltö iorradelmak után nemzetünk e bona, takarmány tüz martalékává vált százaléka, de 
sokat szenvedett és nélkülözött osztálya nyugalmáról az ingatla·n vagyonban is sok kárt okoz. Ezeknek még 
és talpraállitásáról van szó, nem szabad félretenni mindig egy tetemes része nem lévén biztositva, nagy 
semmi eszközt sem, mely a cél érdekében felha$z. anyagi kárt okoz annak, akinél a tüzeset előfordul. 
nálható. A gazdatársadalmat ugy kell tekintenünk, Az öntudatos gazda, ha szereti és megbecsüli in
melynek kedvező helyzetétől függ nemzeti boldogo- gó és ingatlan vagyonát, akkor bebiztositja azokat 
lásunk. Ma a felfedezések és széditően gyors haladás az elemi csapásokkal szemben, mert ez az egyeéfGli 
korszakát éljük minden téren - igy a mezőgazdaság módja annak, ha valamit elveszitünk az egyik olaa
terén is. - Nem elegendő azonban, ha csupin szem- Ion, visszakapjuk a másikon. 
lélöi vagyunk e gyors haladásnak és fokozódiist A tüz keletkezése - különösen a nyári hónapok
megkívánó üzleti körültekintésünket a haladás mérve ban, ha még hozzá nagy szárazság is járul - ép 
szerint, ki nem bővítjük. oly kiszámíthatatlan, mint a jégverés jötte. Sokszor a 

A mai tülekedő világban a gazdának nyitott legnagyobb elővigyázatosság mellett is tüz üt ki, 
szemmel kell járnia és mindig számitásra készen kell akkor és ott, ahol nem is gondolnánk.· llyen 1QL a 
lennie. Nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy mit száraz és gyujtó villám, mely nyári időben 
ad az anyaföld, hanem amit adott, miképen őriz- gyakori tüzokozó. Gabonaosztagokat, takarmány vagy 
hetjük meg magunknak s ha szemben illván ezernyi szalmakazlakat egyaránt könnyen felgyujt. Az igy 
elemi csapással, miként kerüljük el az anyagi káro- okozott kár csak biztosítás titján térülhet meg. 
sodást. Az anyagi kár elkerülése egyedül biztosítás A biztositott épületek, a legritkább esetben fog-
utján érhető el nak gyujtagatás folytán leégni. Ennek az a magyará-

Vegyük sorra a mezőgazdasági biztositások főbb zata, hogy a gyujtogatások legnagyobb részének 
ágazatait. A statisztika szeiint a két utóbbi esztendő· bosszu az indító oka. Az épület biztosilás köztudo
ben a jégverés óriási pusz6tásokat okozott az egész másra jut, ha máskép nem, a biztosító intézet által 
ország területén. látható helyen kifüggesztett bádoglap utján. Ha pedig 

Mindkét év a korai jégverések esztendeje volt. a biztosilás tudott dolog, akkor csak a legritkább 
::\z 1926. évben Csonka-MagyarorsZágon 11.617 hol- esetben fogják az ily épületeket felgyujtarni, mert 
dat ve-r-i el a jég, 1927-ben );)edig 19.934 ho!dat. Leg· hiszen az anyagi kár megtérül, s igy nem tartja érde
többet uenveatek a jégveréstől Szolnok és Szaqolc8 mesnek a bosszut forraló, hbgy kitegye m!l.gát az 
vármegyék. A mult esztendőben az összes elemi csa- igazságszolgáltatás megérdemelt büntetésének. Már 
pásoktól elpusztított terület nagysága 92.917 kat. hold csak azért is érdemes biztosita.ni épületeinket s 
volt, ebből 19.3o;o esett a jégverések okozta pusztí- egyéb vagyonunkat, mert ezzel egy olyan fegyver jut 
tásokra. · birtokunkba, mely mintegy elhárítja a gyujtogatást, 

Az a gazda, aki terményeit jég ellen biztosította, 
jégverés szempontjából nyugodtan nézhet a jövő elé, 
mert ha jégesőből kifolyólag kára támad -- biztosi
tás utján megtérül. 

Ugyanezt a szempontot -- a maga egyszerüsé· 
ségében és érthetőségében -- keH figyelembe venni 
11. tüzbiztositásnál is. 

Számos eset bizonyitja a tüzbiztositás előnyeit 
s ·aki ennek megnyugtató hatását ismeri, soha sem 

viszont, ha bármily módon tényleg bekövetkezik d 

tüz, akkor megtérül a kárunk. 
Végül meg kell emliteni az állatbiztosilást is. 

"'"A.z állatbiztosilás célja kárpótlást nyujtani a tu
lajdonosnak azokért a károkért, amelyek állatjai el
hullásából vagy kényszervágásból származnak. Nem 
vitás, hogy olyan, elsősorban földmivelő áUamban, 
mint hazánk, a nemzeti vagyonnak igen jelentékeny 
része az állatállományban fekszik, következésképen 

J 
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az állatbiztosítás a nemzeti vagyon tekintélyes részé
nek· védelmét célozza. 

Egy statisztikai kimutatás szerint hazánkban az 
elmult évben pusztán ragadós betegségek követlrez
tében köZel 100.000 darab állat pusztult el és az 
ily módon keletkezett kárt nagyon óvaros becsléssel, 
több mint negyvenmillió pengőre lehet tenni. 

Ez óriási kára a magyar gazdasági életnek, dé 
legelsősorban sulyosan érinti magukat az álattartó 
gazdákat, akik a mezögazdaság jelen!egi óriási válsá
gában emiatt még nagyobb nehézségekkel kényte
lenek megküzdeni. Tagadhatat'an, hogy az állategész
ségügyi intézkedések, a megelözés és védekezés na
gyon sokat javíthatnak a helyzeten, azonban az is 
tény, hogy a gazda egyéni boldogulása és a nemzeti 
vagyon érdekeinek megóvása szempontjából a leg
teljesebb gazdasági védelmet az ilyen természetü ká-

Szerkesztöi 
MuukatársaiDkboz. Lapunk szerkesztését minden 

hó 20. napján zárjuk. Az ennél későbben beérkezett 
közleményeket csak sürgős és fontos esetekben tud
juk a munkában levő számban közölni. Képeket la
punkban rendszerint levelezőlap nagyságban köz
lünk. Egy ilyen nagyságu klisé -- mely levelezőla
pok nyomásárd is kiválóan alkalmas ·-- 15 pengöbe 

Az önálló gazdasági 
népiskolák igazgatóihoz. 

Kedves barátaim! 
Kér~ek Benne:e~et, legyetek szivesek kimutatásba fog• 

!alva, tanulmányi célokra közölni és nevemre cim~zve 
megküldeni iskoláitok következö adatait: 

~ikor létesült az iskola; mennyi épü'ete v:m: mit 
érnek azok pengőben? . 

Mi'yen forrásokból é'pült; mennyivel járult hozzá az 
állam, a község, a gazdaság. 

Mekkora a gyakorlógazdoság; mennyi ennek a töke

értéke; mennyi az 1929. évi tiszta'jövede~me n) összes."!n, 

b) holdanként A tökeérték hány százalékkal kamatozott? 

Hány növendék látogatja az iskolát je'enleg; fiu, leány 
összesen. 

Je'e~ hány férfi- és hány nötanerö müködik az 
isko!ánál? 

Hány igazgatója volt az iskolának fennál!ása óta'! 

Hány .tanerö müködÖtt benne ösuesen lennállá:;a óta? 

~ves szivességtekért fogadjátok 'e1ölegezett hálás 
köszöneteme!, hivetek. 

~ékéscsaba, 1930. március hó 20. napján. 
Netz Pereac. 

rok ellen ezidőszerint egyedül az állatbiztositás nyujt
hatja, aminthogy egészen· bizonyos az is, hogy a 
magyar állattenyésztés felvirágoztatása csak az állat
biztosítás elterjedésével kapcsolatban következhetik 
be. 

Gazdatársaink, akik biztosítást óhajtanak feladni, 
bizalommal forduljanak a Mezőgazdasági Kamarák 
biz~ositási osztályátoz, hol dijta.Ianul nverhetnek szak. 
tanácsadást és felvilágostást. A Kamarák azonban 
csupán ezirányu müködést fejtenek ki a biztosítás 
terén, de magával az ügylet megkötésével nem fog
lalkoznak. 

Ha biztosítunk, figyelemb<! kell vennünk azt is, 
J-ogy mE}y inféz::tné~ adjuk feJ b'zto itásur.kat. C~onka
Magyarországon egyetlen oly biztosító intézet van, 
mint már említettük, amely nincs az egyezményes tár
~ula'ok között a Gazdák Biztosító Szövetke:zete. 

üzenetek. 
kerül és az a beküldö tulajdona marad. A fény
képeket vagy más képek::!l a szerkesztöséghez, a 
klisé árát pedig az egyesület pénztárába kérem óe
küldeni. Az igazgató urakal különösen kérem, hogy 
lapunkat iskaláiknál törlént fontos eseményekről 

hacsak röviden is - értesiteni sziveskedjenek. 
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Bármiféle tanszer, taneszköz és laboratoriumi 
• felszerelés a legjobb minőségben és legméltányosabb áron 

Fill és Bartuska 
laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában l 

• szerezhető be! Budapest, 1., Bertalan-u. 26 

Hazafias ünnepélyekre legalkalmasabb ifjusági 
szindarabok : 

"Nam YBszhet al Magyararszag sohasem" 
és 

"Gyere haza Kossuth Lajos" 
Megrendelhetök utánvétel mellett a szerzönél 
Patkó Olivér gazdasági tanitónál, 

Okány (Csonka-Bihar vármegye) 
darabonként 1.60 P•ért a postaköltség külön 

felszámítása mellett 

MAGY AR MAGTENYÉSZTÉSI RT. 

MONORIMAG 
GAZDASÁGI, KONYHAKERTI ÉS VIRÁG• 

MAGV AI A LEGKIV ÁLÖBBAK . 

Megrendelési hely : 

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS·UTCA 3 
ICépes föárjegyzék ingyen és bérmentve ! 

FEHÉRHASMENÉSMENTES, 
csapófészekkel elle~őrzött, törzskönyvvezett, magas tojáshozamu, országos kiállilásban 

több diüal kitüntetett 

LEGHORN TENYÉSZETÉBÓL 
l származó tenyé6ztojás darabonkint 35, májustól 30 fillérért, napos csibe darabonkint 

70 fillérért, hathetes csibe darabonkint 2 pengőért, háromhónapos jérce pedig darabonkint 
3.50 pengőért kapható a SZEGHALMI ONÁLLÚ GAZDASÁGI NÉPISKOLÁNÁL l , . Iskoláknak tojásból 20 százalék, baromfiból 10 százalék engedmény 

Gyümölcsfavádaimi 
és egyéb 

l Mútrágyát 
növényvádsimi 
kérdésekben a legnagyobb bizalommal a 

CH IN DIN 

legelőnyösebben a 

"N i t ro gén" 
.MOtrágya- és Vegyipar Rt. szállit. 

BUDAPEST, V., JÓZSEf-TÉR l. SZ. 
vegyészeti gyárhoz UJPEST, fordulht1tunk Ingyenes mdtrágyáz4sl tanAcsadóhely 
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l 
l 
l 
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-~~·-·-·-·-" a •••,••••· ••••••· •• közokt•ttslaJI •lnlszter Or ••••• enaed61Jezett e 

gazdasági tankönyvek l 
az 1930--31. tanévre. l 

ABONYINÉ KERESZTURY MARGIT : Önálló gazdasági népiskolai 
és osztott gazdasági továbbképző iskolai Olvas6 h tankönyv 
leányiskolák 1., II., UI. osztálya számára 

Miniszteri engedélyezés ~· 
száma. 

Osztályonként külön•kúlön kötetben, avagy mindhárom oszsál számára 
egyetlen kötetbe fozve szállitluk. 

UJLAK:! VILMOS-VARGA MÁRTON : Önálló gazdasági népiskolai 
és osztott gazdasági továbbképző iskolai Olvas6 h tankönyu 

fiuiskolák I., II., III. osztálya számára 

Osztillyonként külön•külön kötetben. avagy mindhárom osztály számára 
egyetlen kötetbe fozve szállltjuk. 

HÜBNER JÓZSEF: A kisga,da könyve. Tankönyv gazdasági tovább• 
képző iskolák I., II., III. osztálya számára 

Osztályonként kCIIOn•külön kötetben, avagy mindhárom osztály számára 
egyetlen kötetbe fozve szállitJuk. Tdjlkozlató é& tanmenet mlnden 
kötethez kivánságra díjtalanul kapható. 

TÓTH MIHÁL Y : Búzakaltfsz. Gazdálkodó ifjak, leányok könyve 
I., II., III. osztély számára 

Osztályonként kolon-kolon kötetben avagy mindhárom osztály számára 
egyetlt;n kotetbe fozve szállitluk. Tat~anv•~Jbeo&ztd& az 1-111. esztendl• 
ről kivánságra dijtalanul kapható. 

63.986!1926-llla 

61.438!19'28-llla 

44.111119'27-IIIa 
53.256 1928-Ilia 
884--05I176··19'29·IIIa 

53.25511928-llla 
84.501 1928-IIIa 
884··0SI106-·19'29-IIIa 

Tankönyvjegyzék, árjegyzék, bevezeté& céljából kivánttiszteletpéldányok meg
kOidéaét aziveakedjék bizalommal tankönyv•oaztályunktóllevelez~Uapon kérni. 

, 
FRANKLIN TARSULAT 

magyar irodalmi intézet 

Budapest, IV., Egyetem-u. 4 

Kiskunhalas Helyi btesit6je Lapvéilalat-nyomcla 

l 
l 
l 
l 
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