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Növendékstelekció 
a gazdasági népiskolában 

Népoktatási törvényeink kötelezővé teszik a 
6-15 életév tartama alatt az oktatási intézmények 
látogatását. E célra rendelkezésre állanak a kölön
böző iskolák változatos tipusai, a szUiőknek sza
bad választást biztositva az elemi népiskola IV., 
illetve VI. osztályától kezdve, mely előképzés mint 
minimum a továbbképzés feltétele. 

Egyéb híjján a 12. életévig tartó elemi nép
iskolai oktatás után még 3 évig áll fenn a tankö
telezettség, amikor is az általános - vagy gazda
sági irányu továbbképzők az elemi népiskolával 
kapcsolatos szervezettségben látják el a tanuJók . 
oktatását (a régi ismétlő iskola helyében), illetve 
önálló gazdasági népiskolák foglalkoztatják azokat. 
Az elemi népiskolára épitett kötelező továbbképzés 
éppen ugy, mint a közép- és szakiskolák, a jö-

. vendö életre késziti elő növendékeit, ami nagyobb 
százalékban ismeretlen, mert e tanulósereg ezideig 
nem válas~tott pályát, jövendő foglalkozása bizony
talan. Kisebb százalékban törpe- és kisbirtokos 
családok gyermekei, akik előreláthatóan folytatják 
majdan szaleik foglalkozását. Az elemi népisko
lákkal kapcsolatos továbképzőkben az ilyen hete
rogén tanulóanyag oktatása nem mutat nagyobb 
viszásságot, lévén iránya általános, azonban nagy 
mértékben érzékelhető az az önálló gazdasági 
népiskolákban, ahol a felölelt tananyag már tar
talmánál és terjedelménél fogva is kimondottan a 
jövendő kisgazda életébe vágó és annak szak
szeru kiképzését célozza életkörülményeinek és 
kereteinek megfelelő mértékben. 

A különböző oktatási intézményeket csopor
tosító legujabb kormányrendelkezés bármilyen el
vek alapján is sorozta az önálló gazdasági nép
iskolákat az elemi népiskolákkal és az azokkal 
kapcsolatos továbbképzőkkel azonos osztályba, 
azok régen kiemelkedtek ezek kereteiböJ nemcsak 
a felölelt tananyag minősége és terjedelme miatt, 
de az élet által erőszakolt ujabb célkitüzések kö
vetkeztében is. Ez a haladó változás fölözi a régi 
ismétlő iskolából alakitott mostani továbbképző 

változási méreteit, ami pedig észszerfivé tette itt 
még a névben előállott megkülönböztetést is. Az 
ön~lló gazdasági népiskolák ma már tagadhatat
lanill az alsófoku gazdasági szakoktatás tényezői 

-és tz a jelleg tompulás helyett csak emelkedhet, 
hacsak nem szemtéljUk az élet követelményeit hi
deg szemmel, nem hagyhatjuk figyelmen kívUI az 
ors~ág földjét nagy hányadában birtokló törpe- és 
kisgazdák érdekeh. akik csaknem maradék nélk(l) 
ezt 'L!z iskolát igér.J ~lhetik jövendő életUk előké
szit~sére. 

Ez iskolatipus jelenének és jövőjének nagy 
fon\osságát ismerte el a magyar törvényh1zás 
számos, e kérdéssel komolyan és a szinhelyen 
foglalkozó érdemes tagja a költségvetés és a tan
ilgyí reformtörvény vitája folyamán, amikor is élénk 
és erélyes formában - de sajnos kevés ered
ménnyel - követelték a gazdasági népiskolák 
szaporítását és nivójának korszerU emelését. 

A meglevő 52 önálló gazdasági népiskola 
közOI 15 mUködik városhelyen, a többi kisebb· 
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nagyobb helységekben, mely utóbbiaknak növen
déklétszáma igen egészségesen, törpe- és kisgazda
gyermekekböJ rekrutálódik csaknem teljes egészé
ben. Más a helyzet azonban a városban mükö
döknél, ahol az igen vegyes !akósság gyermekei 
kerülne!( ez iskolákba olyan tömeggel, hogy azok 
ellátása gyakran ieljesen lehetetlen egyrészt az 
iskolák szUk befogadóképessége, másrészt a nagy
toku tanerőhiány következtében, de nem kismér
tékben a lelszerelés elégtelensége miatt, ami az 
igen fontos gyakorlati kiképzést nehezíti. Van olyan 
iskola, ahol 700 növendéket 4 tan erő, l OOO nö
vendéket 6 tanerő oktat, de igen sok az olyan is
kolák száma is, ahol 2 tanerő 400 gyermeket fog-
W~~ . 

Ilyen tanulólétszám · és tanerőhiány mellett, 

nétkUiözve még a kivánatos férőhelyet . és felsze

relést is, méltán felvetődik az a kérdés: nem 
volna-e észszerü a gazdasági népisko/dk növendék

létszámát gondos szelekció megejtésével oda redu
kálni, hogy az adott körülményeknek megfelelóen 

a kitúzútt cél szem elót/ tartásával "tökéletes és a 

jövendóre értékesen kiható munkásságot Jeithes
senek ki? 

Egy- egy gazdasági népiskola tanuló-összeté

telét vizsgálva, kUiönösen a városokban, - melyek 

egyébként mezögazdasági centrumok - azt tapasz

taljuk, hogy e növendékek 30-60%-ban nem oda 

valók. E gyermekek hozzátartozói a mezögazda

ság egyetlen ágában sem foglalkoznak, de ök ma

guk sem foglalkoznak előrelátható életükben so

hasem ezen a téren, de előképzettségük is nagy

mértékben kifogásolható. Sulyos terhei ezek a 

gazdasági népiskolának, de az iskola is nem 

kevésbé teher nekik és e két körUiményt össze

vetve, könnyen megállapíthatjuk azt a szimpátiát, 

ami adott esetben kölcsönösen dul, de azt az 

össze~gyeztethetetlen lelki hatásokat is, amiket a 

tényleg odavaló gyermekseregben vált ki és ha 

hozzávesszük a kimondottan gazdaszülök aggo

dalmát, bizonyos mérvü tartózkodását: kézenfekvó 
a helyzet tarthatatlansága. 

A megoldás lehetősége több uton kinátko
zik anélkül, hogy a törvényben előirt továbtkép
zés a legcsekélyebb változást szenvedné. 

l . Alakittassék át az önálló gazdasági' nép
iskola két tagozatuvá, amikor is kotö~· nyerne 
képzést a kimondottan gazdálkod·áss·ar foglalkozó 
szülők gyermeke, a nagyobb rátermettséget tanu
siló földmunkásgyerrnek, mindkettönél előfeltétel

ként megjelölve az elemi népiskola VI., igen ki
vételesen V. osztályának elvégzését; külön nyerne 
továbbképzést a fenti adottságokkal nem biró gyer
mek. Az első tagozat az önálló gazdasági nép
iskola meglévő, esetleg megfelelő mértékre kibő

vitett tananyagkomplexurnát kapná okleveles 
gazdasági szaktanítók és gazdasági szaktanítónők 
kezeiből, mig a második tagozat akár gazdasági, 
akár általános formát öltene, okleveles elemi isko
lai tanítók oktatása mellett foglalkozna, akik a 
tanítóképző-intézet négy évfolyamán keresztül eh
hez bőséges mezögazdasági, az V. évfolyamban 
közgazdasági ismereteket kaptak, amit esetleg két 
hónapos tanfolyammal kiegészíthetnek és ahol 
tudásukat a gazdasági irányu továbbképzökre 
specializál hatják. 

2. A fenti elképzelés az önálló gazdasági 
népiskola szük férőhelye eselén oda változhatna, 
hogy a ll. tagozat, ha az gazdasági irányt tüz ki, 
az önálló gazdasági népiskolával szerves össze
függésben a helybeli elemi népiskola helyiségében 
ny~rne otthont és csak a gyakorlati foglalkozások 
idejét töltené a gazdasági népiskola területén. 

A 3. esetben a ll. tagozat, mint általános 
irányu továbbképző kikapcsolódna az önálló gaz
dasági népiskola kereteiből és teljesen az elemi 
népiskola hatáskörébe utaltatna. 

A három forma bármelyikének keresztülvite

lével a gazdasági népiskola megszabaduina a nem 

odavaló elem nyomasztó terhétől, teljes mérték

ben fejthetné ki ·célkitozéses munkásságát ugy el

méleti, mint gyakorlati vonatkozásban; mentesülne 

a nagymérvü tanerőhiány következtében ma már 

elviselhetetlen és alapjában véve nem neki való 

munkahalmaz egy részétől; alkalom nyiina több 

állástalan elemi népiskolai tanító megfelelő elhe

lyezésére, ami a kultuszkormány mai intenciói

nak is megfelelne; nem utolsósorban pedig kis

gazdatársadalmunk végre látná jólfelfogott érdekei

nek támogatását, ami egyébként egy agrárállamnak 

egyáltalán nem válna szégyenére. -p. 
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3000-6000 éves edények és csontok 

Köröstarcsa község alaH 
A hadirepUiőgépek elleni védekezésről, a 

légvédelemről tartottak népes előadást Köröstarcsa 
népének 1936 december havában. Kialakult a vé
lemény, hogy itt bizony komoly védekezésről kell 
gondoskodni. Az öregebbek mindjárt kész tervvel 
léptek elő· Meg kell keresni a "Dübögö"-ben az 
alagutat, szükség eselén ott nagyon sok ember 
megfér. 

A Dübögő a község tulajdonát képező több
szörös házhely, ahol ma egy hosszanti épület áll. 
Valamikor korcsma volt (a néphit szerint betyárok 
is látogatták és ha kellett, az alagutba is beme
nekültek), ma a helybeli Mansz szövöüzeme van 
benne, meg járványkórház is volna, de a háboru 
óta nem akadt betege. 

Községünk fiatal és agilis föjegyzöje, Takács 
Ferenc, komolyan vette a néphit által több mint 
100 év óta emlegetett alagutat és leventékkel, 
meg ingyen is vállalkozó emberekkel megindult a 
munka, az alagutkeresés. Földalatti folyósót ugyan 
eddig még nem találtak, de hamar horogra akadt 
egy szinarany lemez. Örömmel folyt a munka 
tovább, amikor is számtalan kisebb-nagyobb, in
kább törött agyagedényt, köedényt, szarvasagan
csokat, agyarféléket és emberi csontvázakat ta·· 
láltak. 

Mivel az ásatás csak januárban indult meg 
és azonnal érdekes leletekre bukkantak, érintke
zésbe léptek a budapesti Nemzeti, a szegedi és 
debreceni muzeumokkal. Mindennnnen meleg ér
deklődés nyilvánult meg, sőt a Nemzeti Muzeum 
kiküldte dr. Gallus Sándor muzeumört 1937 ja
nuár 28.-án, hogy a helyszínen győzödjék meg 
az ásatások eddigi eredményének komolysága fe
lől. Megállapította, hogy a kö-, réz-, bronz- és 
vaskorszak dus lelőhelyéről van szó. A talált 
aranylemez patinája nagyon régi voltát igazolja. 
Érdemes megemliteni, hogy a leletek értéke nem
csak muzeális, hanem jelentékeny pénzértéket is 
képviselnek. 

Az ásatások kapcsán felszínre került egy 
Árpádkori - valószínüteg szláv - templom alap
falazala is. A fal tövében fekszenek a ternplom
alapitók. Persze csak a csontvázuk van meg. 

Az idő most nem kedvez a további ásatá
soknak, azért szünetel. A leletek tudományos ér
tékét azonban nagyra kell becsülnünk, mert rövi
desen a Nemzeti Muzeum 2 szakemberének fel
ügyelete mellett fognak folytatódni a szakszerü 
ásatások. 

Az eddig talált leletek mind össze vannak 
gyüjtve és csekély díj ellenében (az önzetlen mun
kások megjutalmazására) a helyszínen bármikor 
meg tekinthetők. 

Csekélységem felvetette azt az eszmét, hogy 
az iskolák is kapjanak ókori emlékeket, amiket 
gyüjteményszerüen őriznének meg. (Önálló Gaza
sági Népiskola, Állami és Református elemi nép
iskola). Ha a további ásatások is hasonló sikerrel 
kecsegtetnek, hatalmas anyag gyülik össze és az 
elgondolásnak valószinüleg nem lesz komolyabb 
akadálya. Igaz, ebbe már a törvény is beleszóli 

Az ujságokban cikkek jelentek meg az ása
tásokról ; az érdeklődés - bár még kicsi mérték
ben - megnyilvánul ugy a helybeliek, mint a 
megyebeliek részéről. A mezöberényi gazd. iskola 
több végzett növendéke (igaz a szomszédban van
nak) Krafcsik Gábor igazgató vezetésével tekintette 
me2 a leleteket. A mi iskolánk növendékei ugyan-
csak megtekintették már a sokezer éves emlékeket. 

Meg vagyok győződve, a további ásatások 
még nagyon sok szép, értékes eredménnyel ke
csegtetnek, amelyek gazdagitani fogják muzeuma
ink régészeti anyagát. 

Köröstarcsa, 1937 február hó. 

Boros Mihdly 
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·A kiállítások tanulságai 
Minden téren _vannak t'Jjítások, a fejlődéssei 

Jaro tökeletesítésck, korszeríínek vélt eszmeáram
latok, amelyek egyes intézmények haladására élénk 
világítást vetnek. A maradiság, az egyhangúság, a 
megszakott kényelem-sleretet nem a fejlődést és 
a haladást szolgálja. 

Ez elvek különösen érvényesek a mostani 
kiállításokra és bemutatókra. Nem látszik felesle
gesnek, ha a közelgö orsz. mezögazdasági kiállí
tással kapcsolatosan ismertetjük azokat az újabb 
irányelveket, amelyek legutóbbi kiállításainkat jel
lemzik és amelyek betartását iskaláink felküldendö 
anyagának kiválasztásában is tanácsos ki:vetnünk. 

Elsö elv, hogy kiállításon csak az szerepel
jen, akinek kiváló és minöségileg is clsörendíí 
anyaga van. Inkább semmi, vagy csak igen kevés 
anyaggal vegyünk részt, mintsem sokféle és csak 
másodrendü tárgyakat küldjünk fel, amelyek be
mutatására sem hely, sem alkalom, de szükség 
sincs. A minöségi kiválasztást tehát helyezzük elő
térbe a mennyiségivel szemben. 

Tartsuk be pontosan a rendezőség által kö
zölt szabályokat. Ne küldjük, vagy vigyük fel ha
marabb az anyagnt, rnint ahogyan elöírták, de ne 
is késsiink el a szállítással, mert ez esetben meg
történhetik, hogy küldeményünket fel sem bont
ják, ki sem állítják. E szabály be nem tartása már 
sokaknak okozott érzékeny csalódást. 

Ezzel kapcsolatosan kivánatos volna rendezni 
a szcrcplö iskolák számát is, mert most 18-20 
is küld fel anyagot. holott a csarnokot 5-6, leg
feljebb 8-10 iskola gyUjteménye teljesen megtöl
tené. Ezzel az intézkedéssei is sok érzékenykedés! 
lehetne rnegszl!ntetni. 

Az utóbbi időben a kiállítások rendezősége 
igen helyesen, mindig egy cél érdekében rnutatta 
be és állította )s össze az anyago!. Láttunk pl. 
kiállításokat a buza nemesítés, a gyömölcsexport, 
a falu egészségének védelme stb. érdekköréből 

Mily meglepök, tanulságosak, részleteiben szépen 
kidolgozottak voltak ezek a kiállítások a multak 
sokféleképen kevert, nem egyszer csak a reklám 
céljait szolgáló hemutalókkal szemben. Az iskolai 
kiállításokat is lehetne évröl-évre egy-egy előre 

megjelölt gondolat és eszmekör helyes célkitíízé
sével összehozni és megrendezni. Kivánatos volna 

az eddigi öncélú és minden kiállító iskola által 
mondhatni ötletszerűen felvett. és bemutatott sok
féleséget valahogyan egy helyes, ·.de figyelemre
méltó célkitűzés érdekébe állítani. Ilyen lehetne 
pl. : lskoláink és a falu háziipara, vagy: A gazda
sági népiskolák és a kertészeti ismeretek terjesz
tése, esetleg: Miröl tanítanak a gazdasági népis
kolákban ? Eszmekör volna és akadna tehát bő

ven, amely mindenkor alkalmazkodna az általános, 
vagyis országos célkitűzésekhez 

Miután egyesületünk saját kiállítási csarnok
kal rendelkezik, az iskolák anyagát is az egyesü
let rendezi, a vándordíj odaítélésében iz ugyan
csak egyesületünk vezetőségének van döntő szava, 
a kiállítások célkitíízéseit is az országos egyesü
letünknek kellene évröl-évre és már előre kijelölni, 
az iskolák tevékenységél pedig a cél érdekébe 
állítan i. 

Az idei kiállítás rendezésében már ettől ugyan 
elkéstünk, de a jövő évit lehetne ez el'vek szerint 
megrendezni. Mily más lenne a felküldött anyag, 
annak elrendezése, nemkülönben a látogatókra 
tett hatása is, ha pl. jövő évi kiáliításunk : Az is
kola és a gazdasszonyképzés gondolatának szolgála
tában rendeztetnék meg és minden felküldött anyag 

• elkészítése, valamint kiválasztása e cél érdekét 
szolgálná. 

Feltünö, hogy ujabban a kiállításoko~ min
dig több az iparművészeti készítmény, az u. n. 
modell. Láttunk a multban csarnokokat, ahol a 
készítő iparmüvész cégtáblája is ott ékeskedett az 
iskolai anyagon. Ez már túlzás és reklámszerű is. 
Ezzel szemben mind kevesebb a mező- és kert- . 
gazdaság terménye, vagy a tanuJók készítmé
n.ye. ~e~i~ a.z utóbbiak adnák a gazdasági isko
lak .ktalhtasat~ak lényegét és érdekességét, nem 
pedtg a draga pénzen szerzett vagy vásárolt 
modellek. 

A belső tartalom célszerű kiválasztása és ér
dekessége mellett gondot kell fordítani a csarnok 
külsejér~ is, amely eddig meglehetősen szerény 
volt. Nehány zászló, egy kis díszítés vonzóbb 
külsőt adna a csarnoknak és emelné a környezet 
kinézését is. 
. . . De bárhogr legyen is megoldva az idei ki
alhtasunk, ·reméljük, hogy iskaláink most is ki
tesznek magukért, a rendezőség pedig mindent 
elkövet a siker érdekében, a résztvevők pedig 
egyéb érdemeket is szereznek a kiállításon a ta- · 
valyi cimbitorláson kivül. 
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ISKOlAINK IMUKODÉSE 

A gyomai gazdasági iskola három 
hónapos számkiviteli és háztartási 

.tanfolyamának záróUnnepélye. 
Örvendetesen emelte a tanfolyam szinvonalát 

a női hallgatók tekintélyes száma. 

Szinte hozzátartozik már a téli időhöz, hogy 
vitéz Pajor Gzula gazdasági iskolai igazgató, Biró 
Teréz és Faddy Jolán tanítónőkkel megkezdi a 
szokásos 3 hónapig tartó tanfolyamot. Mennyi 
utánjárás, mennyi kapacitálás, mennyi elkedvet
lenedés előzi meg az előadók részéről ezeket a 
tanfolyamokat. A sok kifogás közben annyi ön
uralomra van szükségük ezeknek az apostoloknak, 
nehogy sutba dobják az egész iskolánkivüli nép
míívelést, amiért olyan kevés megértést találnak. 

Ha végignézzük a tanfolyam résztvevőit, azt 
látjuk, hogy csak azok tartanak ki vitéz Pajor 
mellett, akik már az előző években is végig hall
gattak: a tanfolyamokat. Alig akad egy-két új 
hallgató. Az idén mégis jelentős számmal szapo
rodott a résztvevők sora, de ez csak annak kö
szönhető, hogy a tanrendbe speciális női tan
tárgyakat is felvettek és így a nők érdeklődését 
is felkeltették. A tanfolyam hallgatóinak növekedése 
tehát a nőknek kösz-önhető. 

A záróünnepélyen Kató Lajos községi jegyző 
elnökölt, aki az ünnepség megnyitása előtt néhány 
szóval elismerését fejezte ki a hallgatóknak ki
tartásukért és az érdeklődő közönségnek a meg
jelenésért 

Vitéz Pajor Gyula a gazdasági számvitelből 
kérdezte ki a hallgatókat, akik világos, szabatos 
és értelmes feleleteikkel igazolták, hogy megértették 
az előadásokat. 
. Külön elismeréssel kell szólnunk a tanfolya
mon résztvett idősebb gazdákról, akik példát 
mutattak a fiataloknak, hogy a tanulás még az 
idősebbekre is ráfér s hogy a tudásról való nyil
vános beszámolás még az öregebb korban sem 
szégyen, még akkor sem, ha az az iskolapadban 
történik .. 

A női hallgatók, Faddy jolán előadása után, 
a népi ételeknek a főzéséről és azoknak a táp
értékéről számoltak be. 

Biró Teréz tanítónő a baromfitenyésztésről 
kérdezett ·a női hallgatóktól és ha remélnünk 
szabad, hogy ha a jövőben feleleteik szerint végzik 
a baromfitenyésztést, úgy megtörik a jeget és ők 
lesznek a belterjes baromfitenyésztés úttörői. 

Befejezésül általános érdeklődés közben tért 
rá Biró Teréz a ketreccs csibenevelés jelentősé
gének kikérdezésére, miközb~n a hallgatók és a 
közönség kiváncsian fordultak a jelenlévő Papp 

Zsigmond és Wagner Márton "Hombár" szövet
kezeti igazgatók felé, akikről az egész községben 
közismert dolog, hogy a most folyamatban lévő 
ll ,OOO dr b. csibéből álló ketreces csibenevelésnek 
uttöröi és irányítói. . 

A női hallgatók idevonatkozó feleletei álta
lános érdeklődés közben élénk tetszést váltottak 
ki, igazolva a tanfolyamról való rövid beszámoló 
nívósságát. 

Az ünnepség befejeztével joó Gábor a hall
gatók nevében meleg hangon köszönte meg vitéz 
Pajor Gyula és tanítónő társai fáradozását. Han
goztatta, nem fogják elfelejteni azt az odaadást, 
amellyel a tanfolyam hallgatóinak ismereteit igye
keztek minél szélesebb körben kibövíteni. Nem 
órákat adtak, hanem tényleg tanítottak, sokszor 
túllépve az előirányzott idet. 

A továbbiak során rámutatott arra, hogyha 
minden gazda és minden iparos ismemé a gaz
dasági számvitel tudományát és azt a maga hasz
nára fordíthatná, mindjárt más szemmel nézné 
azokat is, akik hite szerint olyan jól keresnek. 
Nem íqgyelné a 120 pengő fizetéssel rendelkező 
kistisztviselőket, mert hamar rajönne arra, hogy 
annyit ö is keres, csak nem tudja, mert nem tud 
számolni. Mindjárt enyhülne a társadalmi osz
tályok között a légkör és nem ellenfelekként, 
hanem barátokként mérlegelnék egymást. 

Beszéde végén még egyszer köszönetet 
mondott az iskola igazgatójának és tanítónöinek, 
majd vitéz Pajor Gyula a tanfolyam hallgatói 
között kiosztotta a bizonyítványokat Bizonyítványt 
kapott mind a 40 hallgató. 

Beszámolónk nem volna teljes, ha meg nem 
emlékeznénk a záróünnepéilyet rendezett női kézi
munka és süteménykiállításról, mely teljes egé
szében felölelte a tanfolyamon tanult ismeretek 
gyakorlati kivitelét élénk megelégedésére a láto
gató közönségnek. 

Az ünnepély után a szokásos beft!jező va
csorára gyűltek egybe a vendégek, akiket a tan
folyam hallgatói a maguk ízletes főztjével és sült 
tésztáival vendégelték meg. 

Vacsora alatt vitéz Pajor Gyula köszönetet 
mondott a vármegyének és a községnek, hogy a 
tanfolyam megrendezését elösegítették, azonkívUI 
külön köszönetet mondott Kner Imrének és Kner 
Endrének, akik ingyen papíranyagat bocsátottak a 
tanfolyam rendelkezésáre. A továbbiak során han
goztatta : sokszor megfogadta már, hogy nem 
rendez többé tanfolyamot Most mégis újból arra 
kéri a hallgatókat és a közönséget, hogy legyenek 
segítségére a jövő téli tanfolyam megrendezésében 
és már most kezdjék el a hallgatók toborzását. 

Beszédet mondottak még Wagner Márton és 
dr. Legeza Tibor. (A "Gyomai ujság" nyomán.) 
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A derecskei önálló gazdasági népiskola 
gyermekreggeliztetési akciója 
A tantermi előadó asztalnál ülve a ránknéző 

mosolygós, rózsás gyermekarcok között találunk 
sápadt, beesett, koravén arcokat. Ezek a sápadt 
arcok vciJósággal kiáltják felénk a nyomort, a 
rosszultápláltságot. Ha megkérdezzük ezeket a 
félénkszemü, sápadtarcu gyermekeket - "ettél-e 
ma valamit gyermekem ?" - a felelet majdnem 
mindig az, hogy "nem", vagy "csak egy darab 
kenyeret." Tantestületünk elhatározta, hogy ameny
nyire a szerény viszonyok megengedik, ezekre a 
sápadt arcokra is rávarázsolja az élet rózsás szi
nét, a mosoly napsugarát. 

Február hónaptól kezdve minden reggel 30 
növendékünk kap iskolánknál napi 2·5 del forralt 
tejet. A 30 gyermek minden reggel feljön, hoz 
magával kenyeret és elfogyasztja jóizüen reggelijét 

Kezdetben szégyenkezve állottak a kiosztás
nál, de ma már mosolyog az arcuk, hálával van 
tele a szemük, mert tudják, hogy velükérzö, 
őszinte szeretet juttatja nekik a reggeli tejet. 

Tu<:fjuk, hogy iskolánk a jótékonyság terén 
nem az első az önálló gazdasági népiskolák között, 
de szeretnénk, ha ez a mi kis jótékonysági ak
ciónk minél több iskolánál visszhangra találna és 
egyesült erővel, áldozatkészséggel segitenénk elő 
az uj, egészséges magyar generáció fejlődését 

Czakó 

Moson 
Gyakorló terület 8 k. hold, bérlettel együtt 

31 k. hold. Termés átlag : 

buza: 15·32 q, rozs: 10·6 q, árpa 13'16 q, 
tengeri : 22·80 q, répa : 325 q. 

jövedelmi mérleg: 
l. Vagyon mérleg: 1009·47 P gyarapodás 

H. Péntári mérleg: 729·88 P nyereség 
lll. Záró mérleg: 283·76 P átengedésset 

Összesen: 2023·11 P 
tiszta jövedelem mutatkozik. 

Monor 
l. Szarvasmarhatenyésztésből 
2. Sertés és baromfi 
3. Mezőgazdasági terményekből 
4. Kerti és szé\lőbeli 
5. Különféle, vegyes bevétel 
Péntári nyereség: 
Zárómérleg szerínti tiszta jövedelem : 
Kat. holdankénti t. j. 

9436•54 p 
799•30 
353·04 
50682 
67454 

3004•35 p 
3672•50 

132•34 
Befektetett tőke kamatozása: 7.05,. 

Kiskunhalas 
Gazdasági bevételek : 

Szarvasmarhatenyésztésből 
Sertés és baromfitenyésztésből 
Mezögazdasági termények eladásából 
Kerti és szőlőbeli term. eladásából 
Vegyes bevételek 

Összes bevétetel 
Gazdasági kiadás 

Pénztári nyereség 

ZárJórnérleg : 
Atengedések 
Vagyonrnérleg szerint gyarapodás 
Pénztári nyereség 

Tiszta jövegelern 

Köröstarcsa 

919•85 p 
263·64 

1341"81 
2026·30 
354•35 

4905•95 p 
2440'31 p 

2465•64 p 

123•86 p 
495•63 

2465•64 

3085·13 p 

Gyakorló terület 20 k. hold, ebből l k. hold 
illetmény, 16 k. h. 1232 n.-öl szántó, 1593 n.-öl 
kert, müvelés alatt nem álló és egyéb terület l k. 
h. 375 n.-öl. 

Az 1516·94 P tiszta jövedelem a szántóföldi 
növénytermesztésből és az ezzel kapcsolatos állat
tenyésztésből származik. 

Nagybajom 
Az iskola 1936. évi tiszta jövedelmére vo

natkozólag az alábbi adatok szalgálnak : 
Mezögazdasági terület 38 k. h. 958 n.-öl. 

Kertészeti terület 2 k. h. 1501 n.-öl. Holdankénti 
tiszta jövedelem 82·85 P. A gazdaság tökeértéke 
év elején 51.277•78 P. A töke kamatozása 6·721/o. 

Békés. 
Szarvasmarhatenyésztésből 
Baromfitenyésztésből 
MezögazdasAgi terményekből 
Kc:rti terményekből 

Összesen 
Levonva a termelési kiadást 

Pénztári nyereség 
Vagyonrnérleg: 

1112'33 p 
567·05 " 
883•91 .. 
332•69 .. 

2895'98 p 
1245·43 .. 

1650•55 p 

Az 1936. év végén talált készlet 17312·02 P 
Levonva az év elején talált készletet 16642 56 " 

Gyarapodás 669·46 P 
Mutatkozik tisztajövedelem 2320·01 P, ami 

kat. holdanként 133"61 P-t jelent. 
Az évvégi vagyonleltár ertéke 45698·83 P. 

Ebből tanagyi 31722·01 P, gazdasági 13976·82 P. 
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Kiskund.omzsma nagyközség, járási székhely 
Csongrád vármegyében. Régi község. A török 
uralom :idejé.ri él(msztult és 1719-ben népesitette 
be újra Orczy István a jászkonok fökapitánya. 
1745-ben Mária Terézia alatt községgé alakult, 
1848-ban V. Ferdinád megadta a "város" név 
használatát Határa 32.450 kat. hold, melynek 
megoszlása kedvező. 

Lakóinak száma 18.700 fő a legutóbbi nép
számlálás adatai szerint, kik túlnyomóan róm. 
katolikusok és földmfiveléssel foglalkoznak. A 
község közvetlenül Szeged határa mellett terül el. 
A község belterutetétől a határa északnyugat felé 
húzódik Kiskunmajsa irányában 24, Kiskunhalas 
felé 30 km. hosszúságban.. Ezen a nagy teruteten 
él lakosságának körUibelül fele, tanyákon. Kifejlett 
tanyarendszere van 4 tanyaközponttal, ahol temp
lomok, iskolák, közigazgatási kirendeltségek, or
vosok, gyógytárak vannak. A 4 tanyaközpont 
egyikén heti piacokat is tartanak. 

Az önálló gazd. népiskola 1899-ben kelet
kezett, mikor a község közb il tokosság a a köz
legelőt felosztotta. Az államot illető "iskolai
alap" eimén juttatott földből a \'. K. M. ur 88 kat. 
hold 1214 nlgyszögölet gazd. iskola létesitésére 
engedett át. 

Minthogy a birtokot a beltermettől 5 km.-re 
jelölték ki a kiskunmajsai mfiút mellett és ez a 
nagy távolság a gyakorlati oktatás céljaira nem 
mutatkozott megfelelőnek, a község képviselő

testutete átengedte cserébe a balasi út mellett el
terOiő, most "községi faiskola" néven ismert 56 
kat. hold 265 négyszögöl területet azzal a kikötés
sel, hogy az állam ott egy mintagazdaságot állit
san fel. Ez az elcserélt birtok közelebbi fekvé
sénél fogva iskolának megfelelóbb volt. Azonban 
1904-ig nem szerelték fel, igy a hiányos fölszere
lés miatt nem is kezelhették, amiért a község 
visszakérte. A visszacseréléshez a V. K. M. ur 
1904-ben hozzájárult A birtok visszaadása 1905. 

Az i1kola épülete. 
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május l-én meg is történt. Tehát az elsőízben 
kijelölt, szikes keleti oldalán számtalan törésü 
határral biró föld maradt meg iskolai vagyonnak. 
A déli, nyugati és északi oldalán határa egyenes, 
a keleti oldalán a szikfoltok iránya szabta meg 
úgy, hogy azok az iskola területébe esnek. 

Visszacserélés után 12 évre bérbe adta a 
gondnokság, de a bérlő nem tett eleget vállalt 
kötelezettségének : építkezés és sziikséges beruhá
zásoknak és ezért 1911-ben a minisztérium a 
szerződést felbontotta és elrendelte a birtok házi
kezelésbe vételét. 

A bérleti összegből épült 1906-ban egy 
cselédlakás, 1907-1908-ban a mostani föépiilet. 
Mivel a birtokon ezen két épiileten kivill más épiilet 
nem volt, nehezen indulhatott fejlődésnek. Ezt a 
lassú fejlődést is megakasztotta az 1914, évben 
kitört világháború. 

Háború után a gazdasági viszonyok nagyon 
megváltoztak. A háború alatti helytelen és gyak
ran hozzánemértök kezelése miatt a föld hozama 
alászállt, a jövedelem alig fedezte a kiadásokat. 
Az ország anyagi romlása most inkább, mint 
valaha, előtérbe állitotta a többtermelést, az ok
szerü gazdálkodást s annak alapját: a gazdasági 
ismereteknek széleskörü elterjesztését, értelmes 
gazdaifjak nevelését. E cél érdekében a mir.isz
térium anyagi támogatással sietett az iskola segít
ségére. A régi épületeket átalakUtatta és újakat 
készíttetett. jelenleg 5 tanügyi és 9 gazdasági 
épület áll a területen. 

1.922-ben a V. K. M. ur az iskola területén 
levő tantermet megnyitotta, . hogy az iskola kör
nyékén lakó tanyai gazdák fiainak és leányainak 
a gazdasági ismeretek megszerzését lehetövé tegye. 
Hogy pedig a község belterilletén élő gazdák 
gyermekei se nélkülözzék ezt a fontos intézményt 
- mivel a nagy távolság miatt a belterületi ta
nulók gyakorlati oktatása csak hiányosan volt 
megvalósítható az 5 km. távolságban fekvő major
ban -a földbirtokreformmal kapcsolatban biztosított 
belterilleten 5 kat. holdat jelölt ki és külön
választotta az eddig ugyanazon tanerők által taní
tott gyermekeket. Felállitotta részükre az 1 számu 
önálló gazd népiskolát, míg a tanyai 11. számú 
letl A belterületi 1929-1931-igálltfenn, 1931-ben 
megszünt. Igazgatója Biró Antal volt, munkatársa 
Várnai Ilona gazd. szaktanftónö. 

Az iskola tanulóinak létszáma 100-120 kö
zött van évenként. 

f. l. egyiitt 
Az 1934-35. beiratkozott 51 60 lll ta!luló, 
" 1935-36. " 46 56 102 " 
" 1936-37. " 44 67 lll " 

Az alacsony tanulólétszámnak egyik oka, hogy az 
iskola a község legközelebbi tanyája melynek kör
zete a község felé lakatlan. A tanyák tulajdon
képen az iskolától fentebb kezdödnek 

Az iskola területe 86 kat hold és 1214 négy
szögöl. A tulajdonjog már iskola keletkezése ide
jén az államé volt. Területe a következő művelési 
ágak szerínt oszlik meg : 

szántó 28 kat. hold 603 n. öl. 
konyhakert 

" " 
200 ,, 

faiskola 1 
" " 

326 
" gyümölcs 3 

" " 
496 

" 
szölő 2 

" " 
896 

" füzes 
" " 

200 
" illetmény 2 

" " 
699 

" 
erdő 

" " 
472 

" rét 17 
" " 

212 
" legelő 30 

" 
,. 838 

" beltelek l 
" " 

879 
" 

művelés alatt nem álló l 
" " 

273 
" 

Összesen : 88 kat. -hold 1214 n. öl. 

A talaj változatos. Homok, agyag, vályog 
szik. Terméketlen vadszik kb. 10 kat. hold. 

Vetésforgója: l. takarmány, 
2. ő. gabona, 
3. kapás, 
4. ö. gabona, 
lucerna forgón kívül. 

Az ország egyik legszárazabb vidéke, így 
tavaszi gabona helyett mindenböl az öszit termelL 
Átlagtermése az 1936 évben : 

buzából 11 q 54 kg., 
rozsból ll " 18 " 
ő. árpából 17 " 92 " 
ö. zabból 5 " 52 " 
tengeriből 15 " 31 " 

Állattartása a területhez viszonyitva erős. 
Piactól való nagy távolsá~a miatt terményei nagy 
részét állataival értékesiti így jövedelmét főképen 
az állattenyésztés adja. 
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Az iskola fogata. 

Állatállománya : 2. drb. tenyészkanca, 
2. 

" 
igásló 

2. 
" 

csikó, 
7. 

" 
fejőstehén, 

2. 
" 

ökör, 
l. 

" 
tenyészbika, 

l. 
" 

üsző, 

2. 
" 

koca, 
l. 

" 
tenyészkan, 

3. 
" 

ártánysüldö, 
ll. 

" 
váJ. malac, 

80. 
" 

juh, 
17. 

" 
vörös izlandi tyúk 

3. 
" 

lúd. 

A kancák Nóniusz-fajták. A tehenek hazai 
pirostarka. Havi tejetési átlag 1282·5 l. tej, mely 
helyben 9-10 f.-es árban értékesüL 

A juhok közül átlag évenként 40-50 drb. 
ad bárányt. A bárányok eladása, illetőleg elválasz
tása után az anyajuhok tejéből sajt készül, mely 
leginkább a faluban értékesüL A Sajtkészítés az 
iskola egyik legjövedelmezöbb ága. Vele arany
érmet és több I. díjat nyert kiállitásokon. Készí
tője sajtrész fejében annak egynegyedét kapja. Az 
elmult 1936. évben 353.50. kg. készült. 10 l. tej 
1·37 kg. sajtot adott. Kg-ja t·60 P értékesült 
A jólértékesíthető bárány, gyapjú és sajt a két 

utolsó évben a juhot egyik leghasznosabb állattá 
emeli. 

Mivel a környéken sok kereskedelmi fais
kola van, a gyümölcsfák nevelése nem jövedel
mező. Évről-évre kisebb terület kerül betelepftésre. 
Díszfa van 22 drb, díszbokor 24, anyafa 734, 
bokor 6, szemzés 443, vadonc, 314, gyOmöles
oltvány 1899 és gazd. fa 250 drb. 

A 200 négyszögöles konyhakert tisztán tanul
mányi célt szolgál. Értékesitési lehetőség nincs a 
piac nagy távolsága miatt. 

Az új gyümölcsös ezévben hozta első ter
mését. Legtöbb benne a kecskeméti piros rózsa
barack. Közeit őszibarackfák töltik ki. 

A 2 kat hold és 816 négyszögöl szölö 71 h, 
74 l. mustot adott, holdanként 28 hl. 56 l. átlag
terméssel· 

Épületeinek legnagyobb része új. 1934. év
ben az iskola saját erejéből a 3. cseléd részére 
a cselédlakást kibővítette. Készített egy kocsiszint, 
mely egyúttal a paprikafűzérek elhelyezésére is 
s7;olgál. 1935. évben készOlt egy takarmánypajta 
kifogástalan kivitelben. Keskeny végét deszka ta
karja, hosszabb oldalain 2 m. lécek állnak. Alap
terolete 30-40 cm. vastagságban sulykolt agyag, 
hogy a takarmány alúlról ne penészesedjék. A 
tetőzeten minden cserép a vihar ellen dróttal köt
tetett le. 600 q takarmáuy könnyen ~l fér benne. 
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1932. évben készült a 20 l m. mély artézi 
kút államsegéllyel Vize 81 mm-es csövön folyik, 
percenként 316 l vizet szolgáltat. Vize, mivel a 
talaj homokos, téglacsatornán folyik a konyha
kertbe, faiskolába és 2 hold rétre. Igy a rét évente 
3 kaszálást, utána még jó legelőt ad. Fúrása 5089 
P 83 fillérhe került. 

Az iskola a felsorolt állatokhoz 3 gazd. 
cselédet és tavasztól a hó leesésig egy pásztor
fiút tart. A cselédek é•Jente kapnak fejenként 128 
P készpénzt 600 kg. buzát, 700 kg rozsot, az is· 
kolai fák lenyeséséből származó rőzse egynegyed 
részét 4 q hasábfát, 1200 négyszögöl földet, ezen
kivül van még engedélyük 2-2 drb. sertéstartásra 
és tetszésszerinti baromfinevelésre. jó magaviselet 
és szorgalmas munkavégzés esetén év végén kap
nak l 00 kg buzát és l 00 kg ro z sot. Feleségeik 
fejik a teheneket naponta 1-·1 1. tejért. Ezenkivül 
gondozzák· az iskolai baromfiakat, melyeknek egy-

negyed rész szaporulatát és a tyúktojás egytizedét 
kapják. 

A takarmány előkészítésére egy háromlóerős 
benzinmotor szolgál. Szecskavágót, répaszel őt hajtja. 
Beszerzési ára 58,7 P, melyben a felállítása és 
fölszerelése is bennfogiattatik. Céljának kitunően 
megfelel. · 

Vagyorileltár értéke 81.427 P 70 fillér, mely
ből 31"601 P 12 fillér tanügyi, 49.8~6 P 58 fillér 
gazdasági vagyon. Tisztajövedelem 1360 P 94 fil
lér volt az elmult évben. 

Az iskolánál müködtek ezideig: Rácz Károly, 
Horkay István, Csépe Antal, Szabó István, Kováts 
jolán, Vassné Salánky Irma, Torontáli jános,~Kiss 
Anna, Balogh Lajos, Németh Béla, Szentirmay 
józsef, Kenéz Sarolta, Balatoni Béla, Várnai Ilona, 
Gámán Rózsi, Bedross Ilona,· Rátkar Amália. 

jelenleg az iskola igazgatója Vass jános, 
munkatársa Bartókné Sedross Ilona gazd. szak

tanítónő. 

--------------------------------------~------------------
- A faluszöetség külföldi gazdaifjusági 

cserakciója. A nagysikerű német és olasz gazda
ifjusági csereakciót Dániával kibövitve az idén is 
megrendezi a Faluszövetség, amely többhónapos 
tartózkodásra gazdaifjakat visz ki Olasz-, Dán- és 
Németországba, ahol uradalmak, kisgazdaságok, 
gyümölcsfeldolgozó szövetkezetek, kertészetek és 
szölővidékeken családtagként lesznek elhelyezve, 
jelentkezhet minden 18 évnél idősebb, lehetőleg 

önálló gazdasággal biró, vagy gazdasági szakis
kolát végzett gazdaifju. A csereakció költsége 225 
P, a Dániába utazók 50 pengővel többöt fizetnek. 
Ebben az összegben benntfoglaltatnak a zsebpénl 
kivételével az összes költségek. A gazdaifjusági 
csereakciókat Teölgyes István dr. igazgató és 
Szekeres László dr. főtitkár vezeti. jelentkezni le
het február hó végéig a Faluszövetségnél (Buda
pest, V., Báthory utca 24.), ahol az összes szük
séges felvilágosításokat megadják. 

- Igás és hasznosfogatok szépség. 
versenye a Mezögazdasági Kiállitáson. Máris 
igen nagy érdeklődés nyilvánul meg a március 
17-én megnyíló Országos Mezögazdasági Kiállítás 
fogatversenyei iránt, amelyeknek egyik legérdeke
sebb száma lesz az igás- és üzleti fogatok szépség
versenye. Ezen a szépségversenyen részt vehetnek 
a teherárút fuvarozók, gyáripari és egyéb. válla
latok, a mezőgazdasági üzemek igás fogatai, szóval 
minden nem luxus jellegű hasznosfogat A ren
dezőség igen értékes tiszteletdíjakat tűzött ki a 
verseny díjazására, ennek is bizonnyal része van 
abban, hogy igen sok érdeklődő fordult a kiál
lítást rendező OMGE-hez bejeleníve részvételi 
szándékát. A kiállilás rendező5ége ezúton is fel
hívja a fogatversenyen résztvenni szándékozókat, 
hogy mielőbb jelentkezzenek. Az érdeklődöknek 

részletes tájékoztatást szivesen küld a rendező

bizottság. 
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Székésfehérvár. 
1. Szarvasmarhatenyésztésből 

11. Sertéstenyésztésből 
111. Barofitartás és tenyésztésből 
IV. Terményekből 
Eladható készletek, anyagok értéke 

Tiszta haszon : 6925·19 P. 

Dunaföldvár. 
Bevételek: 

Szarvasmarha és lótenyésztésből 
Baromfitenyésztésből 
Mezőgazdasági termények eladásából 
Kerti és szőlőbeli termények eladásából 
Különféle és vegyesekből 

7033•08 p 
255940 .. 
1333·55 " 
1858·25 • 
4102·19 .. 

1397·76 p 
237 60 .. 
162•18 " 

1201 •92 .. 
6·- .. 

Összes bevétel 3006·46 P 
Kiadás 2 606 O 1 " 

Pénztári nyereség 399·45 P 

Zárómérleg : 
Átengedések 25·- P 
Vagyonrnérleg szerint 366·59 " 
Pénztári mérleg szerint 399·45 " 

Tiszta jövedelem 781"04 P 

Mezőgazdasági terület 14 kat. hold saját, 5 
kat. hold bérlet, kertészet szőlő 3 kat. hold. Ösz
szesen 22 kat. hold. 

Holdankénti tisztajövedelem 36 P. 

Berettyóújfalu. 
Bevételek: 

Szarvasmarha és Iótenyésztésből 
Sertés és baromfitenyésztésből 
Mezőgazdasági terményekből 
Kerti terményekből 
Vegyesekből 

Összesen 
Tiszta jövedelem 
Mezőgazdasági terület 33 kh. 
Kertészeti terület 3 kh. 
Tisztajövedelem kh.· ként 
Tőkekamatozás 

Gyoma. 

1792·14 p 
1277.46 .. 
585 38 .. 

4040·39 " 
1249•74 " 

8945•11 p 
269919 p 
1418 O-öl 
637 .. 

72•40 p 
4•68 p 

Kat. holdankénti termés buzából J4·SO q 
nrpából 15 50 q 
Zabból J 5 ·so q 
Lenből 1400~n.-ölön 10 28 q 
Tengeri csöves 28 90 q 
Rozs 902 q 
Repce 5 40 q 

A 20 kh. tisztajövedelme 1171·83 P volt, 
melyböl l kh.-ra esik 61·66 pengő. 

Abony. 

Abony 23 holdas gazdasága 1936. évben 
tisztán 26J6·8J P-t jövedelmezett, ami 114"08 P 
holdankénti tisztajövedelemnek felel meg. A vagyon
rnérleg szerint a vagyongyarapodás értéke 2050·50, 
a pénztári nyereség 450·69, az átengedések értéke 
115·62 P. 

Bevétel: 

SzarvasmarhatenyésztésböJ 1063·82 P 
Sertés és baromfitenyésztésből 203460 " 
Mezőgazdasági terményekből 1248.78 " 
Kertészeiből (fai sk., gyüm. és konyhakert) J 204·86 " 
Vegyesekből 78·64 " 

Összesen 5630·70 P 
Áltagtermések : buzából 1298 kg., árpából 

J 179 kg., tengeriből 3070 kg., burgonyából 
9030 kg. 

Békéscsaba. 

Gazdasági bevétel : 

SzarvasmarhatenyésztésböJ 1693·47 P 
Baromfitenyésztésből 128 ·12 " 
Mezőgazdasági terményekből 149·82 " 
Kerti és faiskolai terményekből 280Cr21 " ----·----Összesen 4771·62 P 

Tiszta jövedelem 
Holdankénti tiszta jövedelem 

1423·64 p 
233·33 .. 

A gazdaságba fektetett töke kamatozása 

Derecske. 
Gazdasági bevétel : 

Szarvasmarha és lótenyésztésből 
Sertés és baromfitenyésztésböJ 
Mezögazdasági termények eladásából 
Kert és faiskolai termények eladásából 
Különféle bevételekből 

Összesen 

Összes kiadás 

1094 49 p 
614'12 .. 
129'- .. 

2114·32 .. 
250·23 .. 

420216 p 
3433•63 .. 

Pénztári nyereség 768·53 P 

Gyarapodás 
Tisztajövedelem 

Vagyonrnérleg: 

Kat. holdankénti tisztajövedelem 
A töke kamatozása 

672"40 p 
1737·78 .. 

48·95 .. 
2•49% 
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HIREK 

- Eötvös emlékünnep. A Magyarországi 
Tanítók Eötvös-alapja február 2-án, a Magyar 
Tudományos Akadémia üléstermében 65 évre 
visszanyuló hagyományaihoz híven, ismételten hó
dolt a nagy és felejthetetlen első vallás- és köz
oktatásilgyi miniszter, Eötvös József báró emlé
kének. A kegyeletes ünnepségen megjelent Eötvös 
Ilona és Rolanda bárónő, Inkey József báró, az 
Eötvös- család képviseletében. Ott láttuk a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről 
Wlassics Gyula báró h. államtitkárt, Kósa Kálmán 
dr., Hertelendy Jenő dr. és Boroczky Elemér dr. 
min. tanácsosokat és Drozdy Gyulát, a Néptanítók 
Lapja szerkesztőjét. A budapesti tankerületi fő
igazgatóság részéről Boldiss Dezső dr. tanügyi 
tanácsost, a székesfővárosi kir. tanfelügyelőség 
képviseletében Hegedils István tanUgyi tanácsost 
és Böngérfi Kálmán dr. tanügyi titkárt, a pest
megyei kir. tanfelügyelőség részéről dr. Papp
Szilágyi Viktor és Csontai Győző tanügyi titkárokat 
Az enneplő közönség sorából feljegyeztük még 
Bárány Gerő dr. és Pogány Frigyes dr. állam
titkárokat, Mosdóssy Imre min. tanácsos és Pa
dányi Andor ny. kir. 'anfelügyelőket, Kehrer Ká
roly tanügyi fötanácsost, Havas István ny. polg. 
isk. szakfelilgyelőt, a Petőfi Társaság fötitkárát, 
Várady józsef áll. tanítóképzőint tanárt, a budai 
tanítóképző növendékei élén. Részt vettek az ün
nepségen még sokan a székesfőváros és környék 
tanítótestületeinek képviseletében és az iskolaügy 
iránt érdeklődő közönség körébőL Teljes számmal 
jelen volt az Eötvös-alap elnöksége, Rákos István 
kir. tanásos, elnök, Galla Endre és Moldoványi 
Gábor alelnökök vezetésével. A Himnusz elhang
zása után Rákos István elnök üdvözölte a meg
jelent ünneplő közönséget. Voinovich Géza, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, mélyen
járó tanulmányban méltatta Eötvös józzsef báró!, 
mint költöt, iról, müvelődéspolitikust, államböl
cselöt, külpolitikust s rámutatott nemes emberi 
tulajdonságaira is. Majd a Budapesti Férfi Dal
Egylel Dötsch Zoltán karnagy vezényletével ma
gyar szivekböl fakadt dallal szinesitette az ünnep
séget lontai Margit szinakadémiai növendék, a 
Péterfy Sándor Leányotthon lakója, Sajó Sándor 

Tanítók ünnepén c. versének mélyen átérzett elő

adásával keltett nagy hatást. A lélekemelő ünnep
ség a Hiszekegy hangjaival zárult. 

- A mezögazdasági kiállitás csoportos 
látogatóinak elszállásolása. Az országos mezö
gazdaság: kiállítást minden évben tömegesen ke
resik fel vidékről és a szomszédos államokból ta
nulmányi csoportok. Ezeknek elszállásolása érde
kében a rendezőbizottság érintkezésbe lépett Buda
pest Székesfőváros Idegenforgalmi HívatalávaL Az 
Idegenforgalmi Hivatal ezévben is készséggel vál
la!ta a kiállítás látogatóinak pályaudvari kirendelt
ségei utján való fogadását és olcsó, csoportos el
szállásolását. Vidéki iskolák, gazdasági akadémiák, 
szakiskl'lák és tanfolyamok tanulóifjuságából álló 
csoportoknak elszállásolására diákszállókban van 
hely biztositva. A diákszállók mind lepedővel, 

takaróval és párnával ellátott ágyakkal vannak 
felszerelve. A diákszállókban igényelt helyek biz
tosítására vonatkozóan a bejelentéseket legkésöbb 
március 10- ig kell az Idegenforgalmi Hívatatnak 
megküldeni. A szállás a diákszállókban naponként 
és személyenként 40 fillérhe kerül, ezenkivül sze
mélyenként a tartózkodás egész tartamára 60 fillér 
mosatási díj fizendö. 

- Kisgazgafogat szépségverseny is lesz 
az országos mezögazdasági kiállitáson. Az 
országos mezögazdasági 'kiállítás rendezösége régi 
kedves tervét valósifja meg ebben az évben igen 
nagyszabásunak igérkezö kisgazdafogat szépség
verseny rendezésével. A kisgazdafogat szépség
versenyen résztvevők részére a rendezőség nagy 
kedvezményeket nyujt, amennyiben elhelyezésük
ről ingyen gondoskodik, ezenfelül pedig a lovak 
és kocsik szállítási költségeinek jelentős részét a 
földmüvelésilgyi minisztérium megértö támogatása 
folytán magára vállalja. A kisgazdafogatversenyen 
résztvevő fogatok március 21-én, vasárnap dél
előtt nagyszabásu felvonuJáson is résztvesznek, 
amelyen máris mintegy 20 kisgazdafogat meg
jelenésére lehet számitani. A kiállítás rendezö~ége 
részvételi jelentkezéseket még elfogad. 
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- Féláru utazási kedvezmény a mczö
gazdasági kiállitásra. A m. kir. kereskedelem
iigyi min!sztérium az OMGE kérésére a március 
!7-22.: napjain tartandó. országos mezögazdasági 
kiállitás:megtekintésére a felutazó közönség ré
szére 50°/u-os kedvezményt biztositott a m kir. 
államvasutakon és a kezelésében lévő helyiérdekü 
vasutakon.(Ugyanezt a kedvezményt megadták az 
(1nálló igazgatással biró hazai vasutak és hajózási 
vállalatok is. A kedvezményes utazásra jogosító 
igazolvány ára a MÁV és az összes többi közle
kedési társulatok vonalaira szólóan egységesen 
t·30 P. Az igazolványt ennek az összegnek posta
bélyegben való beküldése ellenében, az igénybe
vevő nevének és a kiinduló állomásnak a köztése 
mellett, az országos mezögazdasági kiállitás ren
dezőbizottságától (Bud(l.pest, IX., Köztelek utca 8) 
kell igényelni, de beszererezhetök az igazoiványak 
az utazási irodák, gazdasági egyesületek, gazda
körök és szövetkezetek utján is. A kedvezményes 
utazásra jogosító igszolvány a Budapestre utazásra 
március 11-töl 22- ig, a visszautazásra március 
17-töl március 31· ig bezáróan érvényes és hasz
nálható; bármelyik kocsiosztályban feljogosit az 
50 százalékos kedvezményre. Az 50 százalékos 
kedvezményes utazás Iehetöségét tehát a husvétot 
Budapesten tölteni kívánók is élvezhetik, mert az 
ünnep után az igazolvány és az odautazási jegy 
birtokában díjmentesen utazhatnak haza. A kül
földi látogatók részére 9 állam vasutai szintén je
lentős utazási kedvezményeket engedélyeztek, a 
m. kir. külügyminisztérium pedig lehetövé tette, 
hogy vizum nélkül lehet március ll-től 22-ig 
1\\agyarországra utazni és azt utólag, a kiállitás 
szinhelyén 2·50 pengőért megszerezni. 

- Élet és tudomány találkozása. Miné 
j(Jbban élmélyedünk a BUVÁR februári számának 
olvasásában, annál erőteljesebben és meggyőzöb
ben csendül ki a sarok közül az az igazság, hogy 
a tudósok és mérnökök, természetbuvárok, orvo
suk és mezőgazdák minden kutatómunkája, min
den fáradozása érettünk van, ma élő emberekért 
és utódaink jobb jövendőjéért 

- Megtelnek a mezögazdasági kiállitá.~ 
összes istállói kiváló értékfi tenyészállatokkal. 
Közöltük már, hogy március 17-én megnyíló Or
szágos mezőga1dasági kiállitás tenyészállatcsoport
jába a bejelentési határidőig a kedvező várakozá
soknak megfelelő számban jelentettek be tenyész
állatokat A rendezőség az országszerte jelentkező 
nagyobb tenyészállatszükségletre való tekintettel 
a mult évinél nagyobb számban szabta meg a 
kiállítható állatok Iétszámát úgy, hogy a kiállitás 
összes istállói meg fognak telni az idén. A fel
hozott anyag nagy része a kiállitáson előrelát

hatóan jól fog értékesülni, mert a legkiválóbb 
fenyészetek és a fejlettebb köztenyésztési körzetek 
az előző évinél is jobb minöségfi állatokat jelen
tettek be és azokért nagyobb értékükhöz mérten 
igen méltányos árakat szabtak. Maga a rendező
ség is céltudatos irányítással csak elsőrendfi anyag
nak a felhozatalát engedi meg a kiállitásra és e 
tekinletben évröl-évre fokozódó követelmé.tyeket 
támaszt. Ennek folytán· az OMGE kiállitásán még 
a kevésbbé tájékozott gazdák is bátran vásárol
hatnak jó áron tenyészállatokat, mert itt csak 
olyan minőségfi állatokat szerezhetnek be, amelyek 
mindenképen megfelelnek a fokozott kivánságok
nak is. Igy az idei kiállitás a tervszerfien irá
nyított tenyésztő munka szép gyümzlcseit fogja 
bemutatni, amelyre méltán büszkék lehetnek nem
csak e munka részesei, hanem az egész ország is. 

Kiskunfélegyházi l 
iskolánál 

ezidöszerint 5hópapos tisztvérfi, pedigrés 

b e r k shire tenyészkanok 

kaphatók. - Elfogad az iskola május 
elejel sz á lll tá sr a 

választott 
mindkét nembeli maiaera előjegyzéseket 
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A szerkesztö postája. 

H. l. Nádudvar! A tévedés nyilvánvaló. 

Egyszerű elírás következménye, ami diktálás al

kalmával 4 és 7 rokonhangzásából keletkezett. A 

hivatalos nyilvántartáson közlésUnk nem változtat. 

Elnézést kérünk. 

L. l. dr. T.-né Monor! Megnyugtató vá

laszt, esetleg rektifikálás~ ügyosztályunknál nyer

hetnek. Lehet, hogy két évszám felcserélődött, de 

az is lehet, hogy komoly alapja van a feljegyzés

nek. Az általunk használt lista és a lap adatai 

egyezőek. 

B. M. Köröstarcsa! Azt hiszem közlerné

nye sok helyen élénk érdeklődési kelt, ha nem is 

tartozik szorosan a mezögazdaság körébe, a föld

del áll kapcsolatban és mint ilyen, figyelemre méltó. 

További fejleményekről rövid hireket kérílnk. 

Érdeklődök r Aláírás nélküli cikkek a szer

kesztő tollából kerültek elő. Hogy a további két

ségeket kiküszöböljük, ugyanezek : "-p." jelzés

sel láttatnak el. Egyéb cikkeket névvel (nem ál

névvel) jelzetten köztünk és ettől csak igen kivé

telesen, indokolt esetben térünk el, de felvilágo
sítással nem szolgálunk, csak a sajtótörvény betűi 
szerint. 

K. Turkever Szomorú szimptomák. Az út 

végén (ami már csak pár lépés) nagy szakadékol 

látok. A nagyfokú indolencia a saját ügyeinkkel 

szemben semmivel sem magyarázható, nem ment

hetéS. Ugy látszik, halál ellen sehol sincs orvosság ! 
A legutóbbi időkig még kitarlóknak mutatkozók is 

lassan feladják a harcot. Tempora mutantur ... ! 

Kiskunhalas r Májusi számunkban követke

zik iskolaismertetéseink során az áprilisi Félegy

háza után. Az előző számokban adott üzenetek 

figyeimét kérem ! 

-------------------------------------------------~-------------
A főpénztár közleményei 

Tartozósi kivonat 
1937. évi február 19-i zárlattaL Az első szám az v. Csapóné W. P. 18.- 18.-
eddigi, a második a jelenlegi tartozás összege. Cseke Zoltá!l 12.- 12.-
Kérem a m. tisztelt tagokat, sziveskedjenek a dr. Csicsákné Sz. M. 68.34 68.34 

tartozást pontosan törleszteni. Csongor Teréz 2.- 2.-
Deák Katalin 67.95 67.95 

Alexy Pál 188.33 p 188.33 p Ö'Egán Al01zia 63.20 63.20 
Andor Ferenc 6.45 6.45 dr. Égelőné Z. M. 15.60 15.60 
Balatony Béla 12.- Farkas Gyula 2.-
Balogh Mária 1.- 1.- Fábián j. Miklós 162.41 162.41 
Bartókné B. I. 5.- 5.- Fáth Imre 7.- 7.-
Báthor Margit 6.- 6.- Ferencz józsef 2- 2.-
Belle Lajos 20.45 20.45 Gámán Rózsi 8.- 8.-
Belléné N. A. 72.19 72.19 Győrffy Géza 33.60 33.60 
Biró Antal 49.05 49.05 özv. Györkösné P. R. 1.- 1.-
Biró Teréz 9.- 9.- Gyurkiczáné L. M. 4.- 2.-
Boros Mihály 3.- 3.-- Helyes Erzsébet 9.- 9.-
Bors Ignác 143.76 143.76 Holvayné S. M. 29·60 29.60 
Bölönyné K. P. 12.- 6.- dr. Horváthné K. F. 35.61 35.61 
Buday Gusztáv 8.30 6.30 lgonda jános 12.- 12.-
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Ilonczay Mária 

Juhász Ilona 

juhász józsef 

Kádár Kálmán 

Kápolnay józsef 

Károlyi László 

Klenner Blanka 

Kocziánné Bachó Anna 

Koryáryné O. A. 

Korompayné N. l. 
Kövesdyné K. l. 
Krafcsik Gábor 

Kristófné P. M. 

Kuruczné D. E. 

Laky István 

László Béla 

Lévay Hona 

Mayherr Mária 

v. Mártha Gábor 

v. Mártháné P. l. 
Márton Lajos 

Medveczkyné Sz. l. 
Mezey Imre 

Molnárné K. P. 

Miklósné R. M. 
Nagy Károly 

Nádaskayné P. j. 

Nagy Bella 

Nagy Sándor 

Nárayné H. E. 

Németh Réla 

Paár Miklós 

Paárné F. P. 

Patay Ferenc 

özv. Pápayné F. j. 

Petrovszkyné N. l. 
Péterffy Katalin 

Ráczné Gy. J. 
Sebők Sándor 

Sebökné K. K. 

Sembery Imre 
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Siha józsef 

Sirnek Irén 

Simó Anna 

Somlayné Z. E. 

Somlay Kálmán 

dr. Somosné Sz. j. 

Schértáné K. M. 

Z. Szabó László 

Szabó Sándor 

Szalay Rózsa 

Szentirmay Kálmán 

Szijjné N. M. 

Ticska Izabella 

dr. Topálné K. T. 

Torontáli jános 

Tuboly jenő 

Varga Edith 

Vass jános 

Várady Katalin 

Váradyné Gaál Teréz 

Várnay Ilona 

Vásárhelyi Sándor 

Végh józsef 

Véghné M. K. 
Vigh Franciska 

Westsik Károly 

dr. Winterné V. M. 

Würtzné R. K. 
Zádory Anna 
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v. Zentay Rezső 24.18 24.18 

Az 1937. évi elötizetést a következő önálló 

gazdasági népiskolák nem k(l)dték meg : Cegléd, 

Derecsl(e, Fegyvernek, Hatvan, Heves, Kaba, Ka

locsa, Kiskunhalas, Kunmadaras, Lajosmizse, Me

zöberény, Mezőtur, Nagybajom, Nádudvar, Nyír

bátor, Szeghalom, Székesfehérvár,Szo1nok, Tóváros. 

Kiállitási csarnok javítására a következő ado

mányok érkeztek be az önálló gazdasági népis

kolák részéről : Kisújszállás 20, Moson 10, Békés 

6, Kiskundorozsma 20, Kiskunfélegyháza 30 P. 

Turkeve, 1937. február 19. 

Vrannay Kálmán sk. egy. fc5pénztáros. 

Vesszősi józsef nyomdai mfiintézet Kiskunfélegyháza 915. 
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