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Gazdasági irányú továbbképzők. 
A régi szervezetű és elnevezésű ismétlö

iskolák helyébe lépő továbbképző nép
iskolák általános és gazdasági irányú cél
kitűzésűek aszerint, hogy nagy átlagban 
milyen foglalkozású szülők gyermekei lá
togatják azokat. Gazdasági irányúaknak 
jelöltettek meg a törvény szelleme szerint 
az iskolák mintegy 80 százalékban, de 
ezeknek csak egy töredéke működik ilyen 
minőségben, mert a fenntartó hatóságok 
nem rendelkeznek azokkal az anyagi esz
közökkel, amelyek lehetövé tennék az ez 
irányban való zavartalan és eredményes 
munkásságot. Az államhatalom csupán segé
lyezi ez iskolákat, terheinek zömét a köz
ségekre hárítja. E kétgazda-rendszer és a 
községek anyagi tehetetlensége még a gaz
dasági irányúaknak induló továbbképzőket 
is részben visszafejlesztette általános irá
nyúakká, de a megmaradottak is csak 
hellyel-közzel felelhetnek meg eredeti cél
kitűzésüknek. Legtöbb gazdasági irányú 
továbbképzőnek gyakorlóterülete a tanító 
kertje, aminek átengedése a tanító részéről 
áldozatot jelent inkább, mint (kívülről látszó) 
hasznot, pedig gyakran éri szemrehányás 
az ingyen munkaerö miatt. Igen csekély 
azon iskolák száma, melyek önálló gyakorló
területtel rendelkeznek ez is legtöbbször 
az iskolától távolabb esik, amikor is a gya
korlatra fordítható idő nagy részét emészti 
fel a ki- és bevonulás. Nem csekély azon 
iskolák száma, melyek egyáltalán nem ren: 
delkeznek gyakorlóterülettel, még a fenti 

értelemben sem. A gyakorlati munkáknál 
használandó kézi eszközök és anyagok 
elégtelen volta problematikussá teszi még 
a csekély létszámú osztályok foglalkoztatását 
is. Egy-két ásó - kapa -- gereblyével ki is 
merül a leltár, gyümölcsfa kezeléshez a 
legritkább esetben található megfelelő esz
köz. Egyes helyeken otthonról hozzák a 
növendékek az eszközöket, nem kis bosz
szúságára a szülőknek azok rongálása, el
kallódása miatt, amikor a tanító is gyakran 
kerül obligóba és szerepe itt igazán nem 
irigyeini való. 

A gyakorlati oktatás ilyen körülmények 
között leküzdhetetlen akadályok előtt áll, 
jelentöségét elveszti szülö és növendék előtt, 
azt felesleges idörablásnak, abban csak a 
gyermekerőnek a háztól való céltalan el
vonását látják. 

Nem sokkal vigasztalább a helyzet az 
iskolák elméleti oktatásánál sem. Minimális 
anyagi segítség hiányában az itt felhaszná
landó szemJéltető eszközök nélkül folyik a 
száraz tanítás és csak kivételesen a tanitó 
szorgalmából, áldozatkészségébő!, lelemé
nyességéből színesedik az meg egy-egy 
tanítási egységnéL Nagy általánosságban 
a szemiéitető eszközök tekintetében is 
ugyanaz a mérték mint a kézi eszközöknéL 
A gazdasági továbbképzök tanítói vagy 
gazdasági tanfolyami bizonyítvány, vagy 
tanfelügyelői jogosítvány alapján taníthatnak. 
A tanítóképzőkben ma már négy éven 
keresztül legtöbbször bőséges gazdasági 
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anyagot vesznek át, azt még a tanfolyamo
kon ez iskolatipusra koncentrálják, átszürik, 
kibövítik és így zavartalanul folyhatna e 
tekintetben a tanítás. De a gazdasági taní
tók 50 százaléka sem végzett tanfolyamot, 
a tanítóképzök régi tanterve nem nyujtotta 
a megfelelő gazdasági tárgyi tudást és bi
zony az elméleti eredmény is így messze 
mögötte marad az elüirányzottnak. 

A gazdasági népoktarás e terrenumán 
is gyökeres változásnak kell előállani, hogy 
a kitűzött cél - egy agrár államban iga
zán nemes cél - eléressék. 

Rendelkezzék minden gazdasági irányú 
továbbképző különálló gyakorlóterülettel ; 
költségvetésben évröl-évre történjék gon
doskodás a fokozatos felszerelésről úgy 
kézi-, mint szemiéitető eszközök tekinteté
ben ; a tanítóképzőintézetek gazdaságtani 
tananyaga alkalmazkodjék a gazdasági 
továbbképző tanítójának igényeihez ; csak 
tanfolyamot végzett tanító müködhessék az 
iskoláknál : mindezek után a legalsóbb
fokú gazdasági népoktatás a kivánt me
derbe kerülhet. - p. -

··-···· , A l k . , ,, 
,,sze e c1o es egy kis statisztika. 

Havonkint rendszeresen felhangzik a zokszó 
szerény lapocskánk hasábjain. Hol ez, hol az fáj, 
de mindég akad seb, mely éppen sajog. Ugyan
akkor a többi sem szünteti be gyötrését, csak a 
nagyobb kín r.émileg tompítja, háttérbe szoritja 
azokat. Ez azonban a lényegen nem változtat, mert 
hisz több betegség is kínozhat egyszerre valakit 
és a betegségek is könnyen húzodhatnak egyik 
testrészrel a másikra, de mig a fájdalom okát meg 
nem szfintettuk, addig a test egészséges nem lesz. 

Ha emberi betegségről van szó, orvoshoz 
fordulunk, ki a beteget megvizsgálja és a szimptó
mák után következtet a baj okára. Ezután minden 
igyekezetével arra törekszik, hogy az előidéző okot 
megszííntesse és a beteget mielöbb talpraállítsa. 
Ez a dolog természetes rendje. 

Nekünk is vannak fájdalmaink, melyeket oly 
gyakran hánytorgatunk A fájdalom jelzi, hogy va
lami nincs rendben, hogy betegek vagyunk. Mind
nyájan. "Az egész család." Ez még csak sulyos
bítja a helyzetet. "Szelekcióhan" szenvedünk. Most 
ez sajog legjobban. Tiinetci i!=meretesek előttünk, 

hisz már márciusi és áprilisi lapunkban ketten is 
leírták. Pa:1aszkodtak. Pedig mindketten a régi 
harcosok közé tartoznak, kik a kemény tüzekben 
már megacélosodtak. És még öket is megtámadja 
a kór, holott ugyancsak sok vihart kiállottak. És 
védekeznek ellene, keresik az orvost és az orvos
ságot. Küzdenek ellene az utolsó leheletükig, mert 
érzik, hogy szükség van reájuk, mert hívatásuk 
magaslatán állanak, mert nem vesztik el szemük 
elöl a szent célt, melyet a kötelesség rájuk ruhá-

zott, mert fanatistái az ügynek. Hát mégis miért 
teszik ezt? Hisz ezzel csak azt a hátralévő "pár 
esztendőt" nehezítik meg, melyet ha még betegen 
is, de végig kell élniök. Értünk, mindnyájunkért, 
a "családért" és annak jövőbeni munkájáért, hogy 
az sikeresebb legyen, célját jobban megközelithesse. 
Elsősorban a magyar föld igazi fiaiért és általuk, 
rajtuk keresztül jogutódaikért Értünk fiatalokért, 
az ifjabb generációért 

Ne vegye tőlem senki rossznéven, hogy töb
bek nevében szólok és fejezem ki hálás köszöne
temet a régi harcosoknak, kik küzdöttek érdeke
inkben. És ne vegyék megterhelésnek ők sem, ha 
kérem öket, hogy továbbra is támogassanak ben
nünket, egyengessék útjainkat, hogy majdan ne 
ugyanazt a rögös útat kelljen végigjárva nyugovóra 
térnCnk, mely nekik jutott osztályrészül. Mert hisz 
ami nekik fáj, úgy vélem és érzem, nekünk is hú
sunkba vág, annál is inkább, mert mi még az út 
elején vagyunk és máris előreveti árnyékát az a 
sok tövis, mely oly gyakran sebezte meg eddig is 
a közötte járókat,mig a rózsák másoknak nyiltak. 

De minek folytassam. Érezzük mindnyájan a 
bajokat. Helyette inkább megkisérlern a két utolsó 
lapunkban felvetett szelekció szükségességét egy 
kis statisztika segitségével alátámasztani. 

Rövid pályafutásom al~.tt volt olyan szeren
csém, hogy a mintegy 15 városi iskolánk küzül 
hármat teljes részleteiben megísmerhettem. Adato
kat gyüjtöttem, statisztikát készitet:em azokból, s 
mivel lapunk az elmult hónapokban intenzíven 
foglalkozott a kérdéssel, úgy vélem aktuális a do-
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log, ezért előveszem a tarisznyámból. Átadom a 
köznek, hogy boncolgassák - ha ugyan arra ér
demesnek tartják -- és esetleg némileg meggyőz
zem azokat, kik a szelekció szUkségességét még 
ma sem hajlandók elismerni. Igen. Meggyőzni 
szerelném őket, mert tudom, hogy célunkat elérni 
csak akkor fogjuk, ha összefogva, azt mindnyájan 
akarjuk és állásfoglalásunk hézagmentes fronto! 
képez. 

Ezeknél a városban működö gazda~ági nép
iskoláknál - legyen az gazdasági gócpontban is, 
mint ahol adataimat gyt:jtöttem - elengedhetetlen 
a szdekció kérdésének megoldása. KUiönben az 
iskola célttévesztett irányba halad, hivatásának nem 
felelhet meg, sőt - kemény a szó, de ki kell 
mondani - éppen azok részére vész el teljesen, 
akikért lett. De csak addig, mig innét az ide nem 
való elem, mely tulajdonképpen kiszorította a hi
vatottakat, el nem távolittatik. 

Lehetséges-e és egészséges állapotnak tart
hatjuk-e az alant közölt rövid statisztikát, mely 
késztilt egy 38 ezer lakóssal rendelkező, mezö
gazdasági gócpontot képező (a határ 40 ezer kat. 
hold) alföldi város gazdasági népiskola növendé
keiről? Hogy lehetséges, az sajnos tény, mert 
adataimért felelösséget válJatok. De hogy nem 
egészséges állapot az is igaz és hogy ezért ki a 
felelős, azt én nem keresem. 

Lássuk azonban, hogy miként is állunk! 
(A táblázatot a 4-ik oldalon közöljUk.) 
Ha valaki ezen számoszlopokat alaposan át

vizsgálja és nem tud a rideg számoktól megsza
badulni, nem tud a dolgok mélyére látni, határo
zottan, de meggondolatlanul kimondhatja ezen 
iskola felett a halálos itéletet : ennek létjogosult
sága nincsen. Könnyelműség lenne azonban töiUnk, 
kik ismerjUk a helyzetet, mint kertész a fáját és 
egy beteg hajtás miatt a fát tövestől dobatnánk ki 
gyUmölcsösUnkböl. 

Magam is elismerem, hogy a fenti kimutatás 
kétélű fegyver. Az egyik éle húsunkba vág és ez 
fáj, a másik pedig védelmez bennünket és fgy 
ennek oltalma alá kényszerUIUnk. Szerény soraim
rnal az előbbit tompítani, mig utóbbit ha lehet 
némileg erősiteni szeretném. A tompításnak azonban 
előfeltétele a jóindulatú megértés és hogy ebben 
mennyiben lesz részem, azt még nem tudom. De 
nem akarok magam elé vágni s ezért foglalkozzunk 
először behatóbban a számok által feltűntetett szo
morú valósággal és csak azután térjUnk át az 

azokkal ellentétben látszó létjogosultságra. 
Elörebocsájtom, hogy városi iskaláink sze

riotem csak a szelekció bevezetésével gyógyíthatók 
meg sulyos betegségUkböl. Mert mint a fenti ki
mutatásból kitűnik - és biztos vagyok benne 
hogy a többi városi iskolánál is hasonló a helyzet 
- a növendékeknek több mint fele nem ide való. 
670 beirt növendék közül 136, tehát az egésznek 
21 %-a, kifutó, szolga, cseléd, rikkancs stb. Ez az 
egyik fő bomlasztó elem itt. Ezek számára már 
ezen az alapon falrahányt borsó a gazctasági tár
gyak oktatása. Másodsorban pedig ezek szUiei 
kivétel nélkUI semminemű vonatkozásban nem 
állanak a földmiveléssel. A növendékek szUieinek 
csak 43%-a van kapcsolatban a földdel. De ebben 
bennfoglaltatik az a ll %-ot kitevő földmíves nap
számos is, kiknek művelése alatt álló földterillet 
egyenként a 0.60 kat holdat nem haladja meg és 
ennek is 98%-a bérlet. Még fgy is 570fo-ra rug 
azoknak a száma, kiknek a földhöz semmi közUk. 
Ez esetben ez igy van. De önkéntelenill felvetődik 

a kérdés, hogy miként lehetséges ez ? Hisz ezeket 
az iskolákat a földmives és kisgazda társadalom 
gyermekeinek szervezték és ma is ezek szalgáta
tába áll ott, ahol az állapotok egészségesek. jelen
leg azonban az a helyzet, hogy az általános nép
oktatási törvény által ide kényszerített, de nem ide 
való elem, kiszorította örökéből a hivatottakat Ezen 
kijelentésemet nem a levegöböl szedtem, mert bi
zonyítani is tudom az iskola székhelyén élö kis
gazdáknak gyakran előtörö szavaival, melyeket 
vizsgák, kiállítások és látogatások alkalmával tesz
nek, mondván : "Annyi szép és hasznos dolgot 
látunk és hallunk itt mindenegyes alkalommal, hogy 
örömmel kUidenénk ide gyermekeinket iskolába és 
látjuk, hogy ez lenne nekik a legmegfelelöbb hely, 
hol tanulhatnak, ha - és itt következik a mi tra
gédiáok - nem lenne az a mindenféle elem itt 
egyiltt, mely többet árt, mint az iskola sokoldalú 
jósága mellett is használ." Ezt nem egyszer, mond
hatnám, sokszor kellett hallanunk. Fájdalom ! És, 
hogy milyen ez az elem, annak illusztrálására majd 
még alant hozok néhány szemelvényt. 

Ha azonban kissé felengednének ezen a téren 
is azok a már arnugy is szitává Jött paragrafusok, 
egy kis hatályonkivillhelyezéssel, vagy egy rende
lettel a szelekció útján egy kis levegőhöz juttatna 
bennilnhet, hogy megszűnne ez a fullasztó allapot, 
mindjárt egészséges lenne az egész szervezet és 
általa egy társadalmi réteg. 
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__ . ~ ·• "Az t~ti~~~rt i"?i~<iégy •. .J~?~f'tibgy · hivjak ·azt 
az orvqs~. ~~i ~eJ:tJ.lilfi_ke~ e_ttöt} beh~gsegtől meg
szabadft, }~J~- it: rrioc~~rból ··~~~~·et A Ié,nyeg az, 
h9gr. segttse_geí hozzon ! Es en tudom; ' hogy a 
gyógyíhís e'rdeUében ·\ett ·tátado-zásért a gyógyu(t 
nem lenne hálátlan. Tudta kötelességét betegen, 
két~iéresé'n' fogja ·teljesíteni, ha egészséges lesz. 
Nem lesznek üresek a tantermek akkor sem, ha 
·az -iaz '5'1°/u•- 'nemkivánatos,. ré~z "tö.rpltetik innét, 
·mert ·ez öntll-aga után f~gja, V4l~lni; -hogy a k_özéJl
fokú1•i'Skolákba' és 'tanyai, to\(áQI)kép~ö~b.e m~rekUtt 
földiníves·:és loisga~da:-:gye.r:mek. a saját js~oláját 

elfoglalja! Talán nem .tesz fel~sleges m.egeJll-!Henel'll 
azt 'semi hogy. ezekeb a~ elmene\(;ült~ket is fel ke
restem. Az· ugya.nttt. míi_köd.ö!.kö~é.pfokú .. jskolák 
·alsó négy, os~t~\Yában .leltem.weg. számszerint 164 
olyan-tanulót, k,i~ .k.i_z&rólagosan_ földmívesek _ ~ 
-kisgazdák gyer,me,l.<ei: ~~ , ~~lnP.v,e,. s~ü_l_ei.~ _ örökébe 
akarnak" lépni.,. E;z~ ,is~9t!~kl?ét b~!r.~~k'?~ott 803 
növendéknek.,ők,,;~t~.u~ 2~ 0/o-;M, te.!iz!~ ~1·. _Kérdem 
llJQSt\ m4r, _t;z ~ ~6~ jöven~Ö gazda hol fog része
sülni gazdasági oktatásban ? És hol fog ebben 
részesülni az a sok tanyára költöző gazda-gyermek, 
kik a tanyai tbvábbképzöben gyakorolják hetenkint 
egyszer a számolás és olvasás művészetét, mert 
ott más irányba nem igen foglalkoznak velilk. 
Ezekből idővel önmagától k.iegészítettne az iskola 
tanulólétszáma mintegy 4-500-ra, kiket azután 
tényleg' lehetne : az. iskola célkitQzés~:inek me~fe
lelő népies gazdasági szakoktatásban részesí~rit. 

E-z aá önmagától v.aló n()vendéklétszám-szaporodás 
azonban. c.s~k.~~kor ,fog létrejönni, ha az 'iskolának 
megl.e~z .. fl~ ~zt ~~~~után vo~ó tekintélye és sulya. 
Szelekció nélkül és a mai' egyébb viszonyok kö_:
~~Öft azÓ~IJan jei.· csak utópia. Majd. ha már nem 
csak l:Jéipíron: ·teszílnk e !ismerve mint fontos szak
oktatási-' inté'Zmény•: és· ez-t Aem magunknak· keU 
hanfsu~yoznunk, , h~em. a, gyakorlat mindennél 
jobban beigazolja, _akkor érjtik el ezt. 

Mikor.. a szelekci~t sürgetjUk ne gondoljon 
senki . ar~ a, . 'it ogy . talán önös Údek szól -belöUlnk. 
Távolr6I sein.' Ennek sokkal mélyebb talajba nyúl
natt a giöketei. Nem ·a könnyebb munkát, hane!" 
a 'jbbb ·-e·redntényt-·ker-essük .. lnditó.okának eredö]e 
há11om_ komponensböl tevődik össze, niefyet rövi
deu., a~ ltQY~tke~ö. mon_datokba . f9glalhatunk. 1 • .Jf.,. 
jú~ágbari. a nemzet jövője. 2. A nevelésnek •. .ez .. a 
I~gnehe~bbb · ldhsiak-a. 3.' Életviszonyokhoz alkat,. 
mazkodó gyakorlati oktatás és nevelés vezet ered
ményre. Ezeket a régi igazságokat el kell fogadnunk, 

.mert már. az" i~ Ó .'beib.)ol\~. R~sz1~fi~ejté<g~~ésére 
m'ost qem térhetek ki," de'l~ ·i<eli''Y:i~gd:íiemi, hogy 
ezek szeltemében' 'ren'de!(~un~át ébbe'ri ésrJ iöbbi 
hasonló iskolában végeihi'~~lh leHét. 'tehM·a.'sze
Iekció elkerülhetetlen szílkségle'1e "es követelménye 
ezen iskoláknak · és •ném ~yéni tiMubíciókr, mint 
egyesek téves felfogásból minösitik. :n:•rl ll· 

A számoktól egy kissé eltávolodtunk már, 
ezért térjünk vissza és vessünk még egy pillantást 
a kimutatásra. 286 család kezelésében van ösz
szesen 1514 kat. hold föld. Tehát .az iskola is 

. • . • . . . • • ' ·_' ·.t • ) ) •• , ~ l' . l ~ ll• ', • , 

majdan ekkqra: t~.r_u~~w~~,e_ ~y~k~r~1: _k_ö~yetvr;~rf?~Iya~t, 
ha ·növenqék~I_,sz.~_I.?JI.~ ör,ö~.:el~~ lép,~~~· ~f,Y csalad 
által m~gmunlqi!~ }~ld .. át~_ag :.~ .. ~~,'fa:~: , ~of d_. Igy 
,mindannyit ~ö~~~b~ftq~9s~~~- ·,Y~héVul() -:~o:t !:"ég ez 
is I.emQr~soh~dik .. ~:.~5 .. ~at~·,.nqr~v~·'r. t1~ a .6P ,holdat 
.kitevő berle~t;t !~.s~a"1ttJ_~k. .f.~ ·: ,~1z?~X n~m1 sok. 
Legalább is. n~~ ~n~.f~rr rl]}:r,tt, 1 ai.TH~?9Yil ~ár~átnánk 

,·egy 40 ez~~-~a~ .. ~~Jpa~ ~)tevó,,paj~~p~l,',t~dva azt 
.hogy ott .~agy •. ~Lkö;z~pq}rt~~ eg~pll~I~n '.n~ncsen. 
És vajon pogy_ Ieh~\!Je ,ez~.~ j~ví,~~ni'J.,Mí~ent le
hetne a határ na,,~yo~b része't 'az is~ola .. é.rdekkörébe 
vonni? A felelef;erré1 is''' a 'szelekció'· Ugyanazon 
elv alapján, ahogy;"'~ • a· :szWök fogalkozásánál 
Ievezettem, a más iskoláb~. ~~f'\f:l.Or9Itak és a tanya-
világ meghódítás~v?!: ..... r;, ,_ . ,, :·., 

Azonban, hogy se~w,i ~UW. ~aradjo~ és n"émi 
képet nyujtsak a nemkivá1(1~~.o~ e!~mek mmemusé
géről a fentebb beígért neliliny s~emelvényt is rö
viden ide iktatom. Minden váloga\ás nélkül, csak 
éppen n'éhá"ny ·liptist-' trlutarb'k :be, ami•eS!Zembe jut, 
tn ert ·ahna'náchbatr nem.g,tljliöttem össze őket. Ezek 
olyan intimitások egy iskola lflÖ~r.endékeiről~· melyet 
azt hiszem rajtunk kívül álló emberek - ha mé~ 
jó fantáziájuak ;is ..,...-,.nem.; ig,~. f~gq~~ .D)~gérteni 
és elhinni, d·e mi,:.-kik_ .benne ~~~~nk,., t\ldJ~k, hogy 
nem is annyira ritka.je-leg~t\g~~·~;~ő~,.mo~dhatnárn 
mindennapiak..· .. ..:r .. ···.: , :• -~ ::T1• 

lratl(ozáskör: ;_;_ 'Mikor' :~I!Uiettél 1 ,: '• 
- Ne·m·'rüdöm! (Értesifőfe',.ni'n'cs.) 
- Hogy lehet az, hogy ekk'orá '·gyerek nem 

tudja mikor született ? 
- Én még akkor pirinkÓ' voltam 
- Meg ·rog"ottt'kérdi!riri 1'&:f~sanyádat. 

- Nekem ninctH!é:iesady!m: •(Lelenc gyerek.) 
•n --:J· ,..: .• ·-·~ ·l,1 11 ·~ )' "' '1~.-. ~ p:~ , • 

~SŐQ~ ki sUJ, J'IODV neve.t. Se~. tü~Ja lelfOl 

és fogalma "si'rlés, 'hö~''3i4 'i'.' b:· t ffi~tíhyi tehet 
És én ezt oktatom a vetésforgó betartására, az 
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átörökftés tanára stb. Kisegítő iskolában, vagy a 
gyógypedagógusoknál egyaráht jól megfelelne. Ezt 
a tipust minden osztályban megtalálni néhány pél
dányban. Ez még nem is olyan rossz fajta. mert 
általában jóindulatúak. 

Egy másik. - lntőt kaptam, pedig még csak 
egy hónapja jöttem haza a javítóból. (Hivatalból 
lett beírva.) 

- És mondd csak kik vannak még ott ide
valók? 

Elsorol hatot-nyolcat. És egy szálig az iskola 
növendékei, ha idősebb, akkor volt növendék. Ez 
a fajia már valamivel veszedelmesebb elemhez tar
tozik. Számtalanszor jöttek hozzám szíllök, kik 
könyörögtek, hogy adjak nekik útbaigazítást, mert 
szerelnék a gyermeknket javítóba vitetni. Megpró
bálták, ve nem sikerillt. Talán már ide is protekció 
kell. Nem tudom. A tény, hogy ma is boldogítanak. 
De ez még mindég nem a legrosszabb, mert it t 
még a szillőben megvan a jóindulat. A szillővel 
nincs is baj, de annál több mindkettőnknek a 
gyermekével. Ilyen is akad bőven. 

Óra alatt a gyerek elalszik. Felköltöm. 

- Miért aludtál el ? 

- Azért mert az éjszaka mulatságon muzsi-
káltam. (Fáraó nemzetség.) 

- Mennyit kerestél ? 
- Tíz fíllért. 
- Hát nem jobb volna, ha elmennél nappal 

dolgozni ? Többet keresnél és éjszaka aludhatnáL 
- Úrnak és cigánynak szilletni kell, azok 

nem dolgoznak l 

Lám ennek már kialakult világnézete van ! 
Közben én birkózom a növények életjelenségeivel. 
De a morénak sokkal nagyobb sikere volt mint 
nekem, ez természetes. Azonban a 3x4-nél már ez 
is megáll, de a padsor sakktábláhóz hasonlit ha 
nagy hidegben mind feljön melegedni. 

Oltásmódok gyakorlása. -- Mindenki hozott 
bicskát? 

Kórus : - Igen. 
Kis idő mulva az egyik pityereg. - Mi bajod ? 
- Elveszett a bicskám. 
Azonnal átvedleni detektívnek l Razzia, valla

tás l A szomszéd marad egyedíil gyanúba. Hosszas 
kutatás után a kedves szomszéd folyosón lévő té-

likabátjából előkerill a bicska. Tagadás végkime
ríllésig. Nem én tettem, más tette stb .... Végén 
töredelmes vallomás. Erkölcsi prédikáció. Látomá
sok: börtön, akasztófa stb. . . Közben azonban 
nem csak az oltásmódok, de a műtrágyák is el
tolódtak egy héttel. A gyerek anyás. 

-- A közetkező héten elhozod édesanyádat. 
- Igen. 
Már szemben is állanak egymással. És a 

gyerek ismét letagadja a lopást. Előzőleg azonban 
meggyőződtem, hogy máskor is lopott és többízben 
hazudott. Ennek ellenére az anyja nekem támad 
és a gyereket veszi pártfogásába. Itt már a sziilö 
is hibás, mert a bűnös gyermeke mellé szegődik. 
Párhuzamos osztályok lévén, ezen a héten három 
bicska veszett el. Igy csak az vigasztalt, hogy nem 
egyedill maradtam el az anyaggal. 

Következetesen hazudott a gyerek. A magam 
munkáját nem tartottam elégségesnek, mert hisz 
tudvalevő, hogy csak heti két félnap vannak kézben 
a gyerekek. És egyébként is jó a sznlőkkel a kap
csolatot fenntartani. Irtam az apjának. 

- Aláiratod édesapáddal és visszahozod. 
- Igen. 
Egy hét mulva. A gyerek lapít. 

- Hol az aláírás ? 

- Édesapám azt mondta, hogy ilyen bolond-
ságot nem ír alá. 

Ez a köszönet és hála megnyilvánulásának 
egyik módja nálunk. Azonban a dolgot ennyiben 
hagyni nem lehet. Igazgatói citáció. Az apa végre 
eljön. Hosszas fejtegetés után beismeri tévedését 
és közben olyan családi körülmények kerülnek 
napvilágra, melyek a nyomdafestéket nem birják 
ki. Ez már az a fajta, mely a mocsár fenekén 
fetreng, de sajnos ez sincs egyedül. 

Folytathatnám, mert még maradt bőven, de 
igazán nem célom, hogy minden egyes esetet le
írjak, mert akkor cikk helyett néhány kötet születne. 
Csak még annyit, hogy e:r.en iskola bejárata felett 
nagy betűkkel ékeskedik a felirat: "Önálló gazda
sági népiskola". Hát biz az, önálló. Helyesebben 
egyedillálló, mert úgy hozzávetőlegesen gondolom 
hasonló iskolát nem igen találhatunk szerte ez 
országban. A népiskola címére is rászolgál illen-
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Kiskunhalas az Alföld szivében fekvő ősrégi 
kunváros. A mult évben jubilálta 500 éves városi 
létét. Határa 112.000 kat. hold, vagyis e tekin
letben az ország ötödik városa. Nagy mezögaz
dasági kulturközpont, Lakóinak száma 31.000, akik 
túlnyomó részben mezögazdasággal foglalkoznak. 
A gazdák legnagyob része tanyákon lakik. Az 
óriási határ futóhomok részein évente rohamosan 
szaporodik a szölő, gyíimölcs és erdötelepítés. Kíi
lönösen nagy fejlődés van a gyíimölcstermelés 
terén. A város a legtöbb gyíimölcsöt exportáló 
városok között szerepel s e téren nagy jövő előtt 

áll. 
A mezőgazdasági fejlődés céljából szervezte 

a város az önálló gazdasági népiskolát, mely 1913. 
évben nyílt meg. 

Az iskola helyén 20 kat. holdnyi területen 
"Városi Mintakert" volt, mely a mult század 60-as 
évei óta a nemes gyilmölcsfa esemeléket és szölő
fajtákat terjesztette. Ezen területből a város közön
sége 18. kaL hold és 1507 négyszögölet átenge
dett a gazdasági népiskola gyakorlóteríilete:céljára 
s kötelezte magát a szükséges épületek felépítésére, 
továbbá az élő és holt leltár beszerzésére. 

Az iskola gyakorlóteröle szerenesés helyen 
van, a város központjától cea l km-nyire., a vas
úti állomás közvetlen szomszédságában. Mel
lette halad a Budapest-Belgrádi vasuti fővonal 

és a Kiskunhalas-Kiskunfélegyházi Máv. vasút
vonal, s közbeveszi a Kiskunhalas-Szegedi és 
Kiskunhalas-Kiskunfélegyházi mííút. 

A terület legnagyobb része a közepesnél 
jobb, többé-kevésbé barna, általában jóindulatú 
homok. Kisebb része valamivel világosabb és 
gyengébb természetíí. Általában azonban minden 
mezögazdasági növény termelésére alkalmas. Gyü
mölcsnek és szölönek kiváló. A területén a mezö
gazdaság és kertészet minden ága helyet foglal. 

A város azzal a kikötéssel engedte át az 
iskola céljára a területet, hogy eleinte mint szölö 
és gyümölcsös tartandó fenn s csak az elvénült 
gyümölcs és szölötáblák fokozatos kiirtásával fej
lesztené mezögazdasági irányúvá. Ez az állapot 
az iskola 19. évében következett be, amikor a 
szölö és gyümölcs teljes elvénülése és kiirtása 
után 1932-ben teljesen új területi beosztást kapott 
a gyakorlóterület 

Cselédlakós, magtór, gépszin, raktór, sertésfiaztat6. Hóztartósi konyha. 
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Az iskola Bonyhád-szimmenthali szarvasmarhái. 

Az 1932-ben megkezdett új üzemrendszerű 
telepítések a jövő évben teljesen befejeződnek. A 
szölő ez évben már teljesen termőképessé vált. 
Az újtelepitésíí gyümölcsös azonban még nem 
teren1. A telepitési programból tulajdonképen már 
csak fél kat. holdas gyümölcsös telepítése van 
vissza. 

Jól sikerült 2 kat. hold szőlő és 2 kat. hold 
újtelepitésíí gyümölcsös is szolgálja az gyakorlati 
oktatást. A törzsterület 18 kat. hold és 1507 négy
szögöl. Ezenkivül a várostól használatba kapott 
az iskola az eredeti területtel közvetlen szomszé
dos 6 kat. hold és 258 négyszögöles területet. 
Ez utóbbi a fogat kihasználása és a takarmány 
szügséglet fedezése szempontjából igen nagy előny 
az iskolára. 
A gyakorlóterület. jelenlegi beosztása a következő: 
Beltelek 2 kat. hold 482 n. öl. 
Gyümölcsös 2 " 295 " 
Szől& " 1376 " 
Faiskola " 1045 " 
Füzes " 335 " 
Konyhakert " 395 " 
Szántó 9 " 670 " 
Illetmény földek " 800 " 
Nyilvános park " " 
Müvelés alatt nem " 909 " 

Összesen: 18 kat. hold 1507 n. öl 
Bérelt terület 6 " 258 " 

Összes terület 26 kat. hold 175 n. öl. 

A terület legutóbbi öt évi tisztajövedelmi 

kimutatása: 

1932. évben 464 p 02 fill. 
1933. • 1325 p 33 

"' " 
1934. 

" 
1933 p 63 

" 
1935. 

" 
3283 p 83 

" 1936. 
" 

3085 p 13 
" 

Az iskola 20 esztendeig nem rendelkezett meg
felelő épületekkel, a régi mintakerti épületek ideig
lenesen átalakított formái átmenettleg is kényel
metlenül szolgálták céljukat. Szakiskolához mél
tóak nem voltak sem az épületek, sem az el
rendezés. 

1932-ben megkezdődött a major épületeinek 
újra építése egymás után épültek a magtár, gép
szín, raktár, cselédlakás, sertésfiaztató, tengeri
góré, háztartási konyha és kamra, igazgatói lakás 
és mellékhelyiségek. 

Régi, rozoga, sötét és minden tekintetben 
kényelmetlen és alkalmatlan volt a vincellér lakás
ból alakított igazgatói lakás. Újjáépítése már a 
mult évben elhatároztatott. Jelenleg már lebontott 
állapotban van s a jóváhagyott terv és költség
vetés alapján a jövő hónapban megkezdődik a 
teljesen új, korszerü és higénikus igazgató lakás 
építése és minden remény meg van arra, hogy 
még a folyó évben beköltözésre alkalmas lesz. 
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Az iskola anyakancái. 

Az iskola tantermei alacsony nádas házban 
vannak, melyek Inkább stobának, mlnt tanterem 
nek felelnek meg. i<ícsiny ablakokkal, szabadba
nylló ajtókkaL Egyik legfontosabb fejlesztési prog
ram tehát rendes tantermeket, szertárt és irodát 
magabafoglaló épület emelése. Ez régi óhaj és 
minden jel arra muíat, hogy jövő esztendőben az 
iskola-épités megvalósuL 

A tanuJók legnagyobb része a szegényebb 
néposztályból valók. A gazdák, akiknek érdekében 
szerveztetett az iskola, még mindig kevesen íratják 
be a gyermekeiket. Szinte járványszerű, hogy 
tehetösebb gazdák középiskolába íratják a fiaikat. 
Ezzel a képzettséggel indulnak az életnek és saját 
gazdaságuk vezetésére. Nagyon sok az átfutó nö
vendék, akik tanév közben a tanyákról a városba 
és a városból a tanyákra vándorolnak. 

A téli félévben mindig uagyobb a létszám 
mint a nyári félévben, mert áprilistól kezdve a 
fiúk közöl sokan elszegödnek a tanyákra. A ta
nulók k(JJönben rendesen járnak iskolába, úgy 
hogy igazolatlan mulasztás kevés van. 

A tanuJók legutóbbi ötévi statisztikája : 

1631-32 
1932-33 
1933-34 
1934-36 
J 935-36 

Beiratkozott A vizsgán jelen volt 
fiu leány fiu leány 
93 129 41 51 

116 159 38 88 
124 181 52 105 
155 216 74 150 
160 221 92 148 

A bnulók gyakorlati oktatására a mezö
gatdaság minden ágábJn bőséges alkalom nyílik. 
A tanuJók résztvesznek a gyakorlóterület időszaki 

munkálataiban. Vannak olyan tetnlény~k, melyek 
munkálatait teljesen a tanuJók végzik. 

Időszakonkint fözö, szabás-varrás, kosárfonó 
tanfolyamot is rendez az iskola a növendékek ré
szére. 

Az iskola elsö igazgatója és szervezöje Vásár
helyi Sándor okl. gazda volt, aki 18 esztendeig 
fáradhatatlan buzgalommal dolgozott az iskola 
fejlesztése érdekében. Bár az iskola felvirágoztatása 
érdekében kifejtett munkássága sokszor akadá
lyokban ütközött még sem csüggedett el, hanem 
fanatikusan dolgozott úgy az iskolában, mint az 
iskolán kívül. Édemes munkásságát a város gazda
társadalma elismeréssel honorálta. 

Az iskola jelenlegi fantestülete : 
l. Horváth Ferenc igazgató, a biológiai 

szaktárgyakból képesitett okl. tanár. 1931. év óta 
vezeti az iskola ügyeit. Nehéz és fáradságos 
munkával igyekszik megvalósítani az iskola fej
lesztésének tökéletes befejezését. 

2. Ambrusné Zádory Anna rendes gazdasági 
szaktanitónö. 

3. Szendy István okl. ~azda óradíjas h. 
gazd. szaktanító. 

Az iskolánál hosszabb-rövidebb ideig mü
ködtek a következő tanerők : Kamenszky Béla, 

• 
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Pozsár julia, néhai Nagy j. Béla, Holvayné Smot
zer Margit, néhai vitéz Vadnay Károly, O. Egán 
Aloizia, Klenner Blanka, Nagy Aranka, Kuptics 
Anna, Cseke Zoltán, Szilágyiné Hampó Erzsébet. 

A tantestület tevékeny munkásságot fejt ki 
az iskolán kivül is. Télen a népművelési elő

adások keretében a gazdasági szakelőadá~okat 

Horváth Ferenc igazgató és Szendy István gazd. 
szaktanító tartják s e célból a határ 20-30 km
nyire fekvő tanyai iskoláinál is gyakran megjelen
nek, ahol nem ritka eset, hogy 100-200 főnyi 

hallgatóság vesz részt az előadásokon. 

Minden gazdatársadalmi megmozdulásban és 
szervezkedésben kiveszi a részét a tantestület. 
Kiskunhalas megyei város a mult év szeptember 
havában rendezett jubiláris kiállilás mezőgazdasági 
csoportjának tervezésére és megrendezésére Hor
váth Ferenc gazdasági isk. igazgatót kérle fel, 

• aki a reálgimnázium összes helyiségét zsúfolásig 
megtöltö mezőgazdasági anyaghalmazban sora
koztatta fel Kiskunhalas és vidéke mezögazdasági 
termékeit. A kiállitást megnyitó Marschall Ferenc 
földművelésügyi államntitkár kijelentése szeríni vi
déki viszonylatban ez a kilillitás egyik legnagyobb 
mezőgazdasági kiállítás volt, amelynek 10.000 
látogatója volt. 

Az iskola ezen kiállításon mezőgazdasági 

terményekkel vett részt. Országos hírű szaktekin
télyekből összeállitott bíráló bizottság itélete alap
ján az iskola a kiállitott mezögazdasági termé
nyekért nagyarany érmet kapott. 

Szendy István gazd. szaktanító is kivette a 
részét a kiállítás szervezési és rendezési rnunká 
lataiból, s a kiállítás sikeri:t nagyban elősegitette. 

Munkájáért Kiskunh~las megyei város arany ok
levéllel tűntette ki. O szervczte meg pár hónap
pal ezelőtt a kiskunhalasi fiatal gazdák önképzö
gazdakiirét s mint annak elnöke, széleskörü mun
kásságát fejt ki. 

. , ~z i~kola gyors. fcjl<~dését nagyban elíiscgi
•ctle a varosnak 1111111 rskolafcnntariónak és a 
gondnokságnak megértö támogatása. Dr. Fekete 
Imr~ polgármester minden lehetőt elkövetett, hogy 
az Jskol_a zavartalan !níiködését biztosítsa. Nagyon 
sokat kös.~önhet .al: ISkola annak, hogy a város
r~ak_a mezn~azd_asag1 kulfura és fejlódés iránt páratlan 
crzckkel b1~ó .. cs az. önálló gazdasági népiskolát 
~agy~~becsülo polgarmesterc va!l. Adjon az lsten 
Js~olamkn~k. sok megértö támogatói, hogy minél 
elob? felv1rag~nva, 2;0ndtalanul szolgálhassák a 
mezogazdaság1 kultura fejlesztését. 

- Az Eötvös-alapról. Az Eötvös-alap 
husvétheti válaszimányi ülése nagyszámú vidéki 
fővárosi tag érdeklődése mellett folyt le a Tanítók 
Ferenc József Házában. Az ülésen Rákos István 
kir. tanácsos elnökölt. Megnyitó beszédében a 
magyar tanitóság legnagyobb önsegélyző intéz
ményének önzetlen támogatását kérle, majd meleg 
szavakkal emlékezett meg Maday Gyula dr. or
szággyűlési képviselő, az Orsz. Középiskolai Tanár
egyesület elnöke, a hazai oktatásügy érdemes 
munkása elhunytáróL Háros Antal főtitkár be
számolt az elnökségnek az egyesület anyagi, er
kölcsi erejének a fokozására irányuló törekvé
seiről, majd 59 új tag felvételét ajánlotta a választ
mánynak. Gundy Károly ellenőr az Eötvös-alap 
vagyoni állapotáról számolt he. A folyó költség 
vetési évben a bevétel eddig 33 ezer pengő, a 
kiadás pedig 25 ezer pengő volt. A bevétel ösz
szegél jelentékényen emelte a Kalász könyvkiadó 
vállalatnak a tiszta jövedelméből az Eötvös-alap
nak juttatott közel 14 ezer pengője. Különféle 
segélyekre 9775 P-t, a Tanítók Házaira közel 10 
ezer pengőt, ügyviteire pedig 3500 P-t fordított. 
Az Eötvös-alap vagyona közel 400 ezer pengő. 

A Tanítók Ferenc józsef Háza főiskolai internátus 
életéről Péterhídi józsef igazgató, a Péterfy Sán
dor Leányotthonról Gundy Károly és keszthelyi 
Rákos István Internátus és Üdülőházról lwsits 
Gyula, a helyi felügyelőbizottság elnöke tett jelen
tést. A három intézményben az Eötvös-alap 146 
tanítógyermek tanulási lehetőségél segíti elő. A 
gondozott ifjúság tanulmányi előmenetele általá
ban jó. A Tanítók Ferenc józsef Háza igazgatója, 
mint a multban, úgy az elkövetkező nyáron is 
tanulmányi ki1ándulásokat rendez a székesfőváros 
megismerésére feljövő vidéki tanítóság részére, a 
keszthelyi ház pedig minden korszerU kényelmet 
biztosító berendezkedéssei várja a balatoni üdü
lésre vágyó, vagy a hévízi gyógyulásra szoruló 
tagokat. Az utóbbi .intézet diákszállójában pedig 
a Balaton köríil utazó iskolai kiránduló csoportok 
nyernek kényelmes és olcsó szállást és ellátást. 
Csontai Gyöző az önscgélyzc} és családjóléti osz
tály mííködését ismertette. A tagok száma 265-tel 
szaporodott. A biztosított tőke össze a félmillió 
pengót meghaladja. Különösen Pe:;t, Fejér, Csong
rád, Veszprém és Zemplén vármegyék tanítósága 
mutat nagyobb érdeklédést az Eötvös-alap ez 
t."1jabb mozgalma iránt. 
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dően. Hogy pedig a gazdasági jel1.őt joggal viseli-e, 
azt én nem akarom elbirálni. Helyette az olvasóra 
bízom a döntést. Mégpedig az alant olvasható 
foglalkozások alapján: ujságárus, földmíves, nap
számos, gazdálkodó, asztalos, fuvaros, utcaseprő, 
földmíves, kőmííves, soffőr, lóápoló, postás, föld
míves, borbély, férfiszabó, kovács, zsibárus, favágó, 
zenész. Ez a statisztikai adataimat tartalmazó füze
tern egyik oldalának azon rubrikájával azonos 
másolat, metynek felirata ez a két szó : "szülö 
foglalkozása". 

Ilyen köríllmények küzött senki sem fog cso
dálkozni azon, mikor azt állitom, hogy bennem 
tulajdonképpen- és valószín fi, hogy többUnkben -
örökös harc folyik. Egymást gyilkolják belül a 
pedagógus, a gazda és a rendőr. S nem lehet talán 
azt sem rossznéven venni, ha néha elkeseredésUnk
ben panaszra nyilik szánk, mert hisz mi dolgozunk 
s munkánk eredményét csak ritkán láthatjuk meg 
és akkor sem teljes egészében, mert a célt, amit 
kitííz a hivatás és kötelesség, nem tudjuk elérni, 
az elbukik azon a kőfalon, melyet a vegyes elem 
épít elénk. 

Annak illusztrálására, hogy mennyi fáradtságot 
és energiát von et az a statisztikám ban szerepi ő 
57°/o eltávolitandó azoktól, kik számára a gazdasági 
tudomány életszükségletet jelent, szabadjon még
egyszer a számokhoz nyutnom. Ha ezen iskolában 
egy tanuló számára nyujtott gazdasági tárgyak 
óráinak számát évi 180-nak vesszük, akkor a 286 
gazdagyerek kap összesen 5148 oktatási órát és 
ugyanakkor a 384-et kitevő vegyes társadalomnak 
jut 6912 ugyanabból, amit soha e földi életben 
hasznosítani nem fog. 

Ilyen aláfestés után álljunk meg egy pilla
natra. Tegytik fel a kérdést, hogy ezek szerint van e 
létjogosultsrga ezen városi helyen működö gazda
sági népiskoláknak és mint szakoktatási tényezök 
egyáltalán számításba jöhetnek-e ? A nem éppen 
hizelgő kép dacára is határozott igennel kell felel
nünk. Igenne!, mégpedig azért, mert ha esetleg ma 
nem is esnek teljes sutyukkal számításba és ren
deltetésUknek nem is felelhetnek meg teljes mér
tékben, ennek okai rajtuk kivtil állóak, az ezek 
által előidézett hibákat és hiányosságokat ki kell 
kUszöbölni, vissza kell őket állitani eredeti hely
zetUkbe, melyre szánva voltak, mert ezt a szUkség 
így követeli. 

Ne csak a jelen puszta tényeit vizsgálju~, 
hanem tekintsünk kissé előre és nézzUnk jobb~·a 
is, balra is. Mi nem adhatunk a 12- 15 év ko.r
határai közölt befejezett gazdasági oktatást, de ala
pot igenis nyujthatunk, ugy azoknak kik majd;~n 
erre saját erejükből akarnak építeni, mint azoknak 
kik más szakintézményekben tanulmányaikat fllll
tatni akarják. A hangsuly pedig az utolsó szón van, 
hogy "akarják." Mert mint a multból látjuk a filld
míves nép és a kisgazda szakoktatása legtöbbr.zör 
ezen a szón szenvedett hajótörést. Ha majd a min
dennapi oktatás és az érettebb korban szUk:oöég· 
szerüen fellépő bármilyen fáju továbbképzés kt'lzötti 
szakadékol sikerült a gazdasági népiskolának ókta
tásával áthidalnia - úgy vélem - akkO\i fog 
hivatása magaslatán állani. 

Községekben mfiködö iskoláink ezt már na
gyon megközelítették. De hol vannak ettől ~ váro
~iak? Bármily távol, mi nem csUggedhetun~! Mert 
hív az a 286 jó magyar gazda gyermek, mely el
válik a többitől, mint az olaj a víztöl. Mert hiv az 
a csekély 901 hold magyar föld, mely 28~ család
nak ad jól kiérdemelt mindennapi kenyeret. Ök 
kiáltanak felénk, mert nem akarnak elhagyatottak 
lenni. Bár magunk azok vagyunk. 

Ez kényszerít, hogy helyUnkön maradjunk és 
tartsunk ki addig amig megérkezik a m·i vezetönk 
és megmentönk is. Mert minden rendti és rangú 
társaságnak akadt már istápolója, csak mi marad
tunk árvák. Még nem tartotta senki erdemesnek, 
hogy tehetségével és erejével ennek a gárdának az 
élére álljon, még nem akadt ember ki a mi érde
keinkért síkra szállott volna, pedig pokoli tűz volt, 
mit eddig kiállott. 

De mi tovább !s álljuk és várjuk! 
H. 

- Kitüntetés. Kiskunhalas m. város 500 
éves jubileuma alkalmával nagy.arányú kiállítás 
keretében tervezett és rendezett mezögazdasági 
csoport körül végzett érdemes munkásságáért a 
kultuszminiszter Horvát/z Ferenc haJasi igazgató 
kartársunkat magas elismerésben részesítette. -
Ugyancsak szép elismerésben részesült Andor 
Ferenc jászladányi igazgató a földművelésügyi 

minisztérium részéről az ezüstkalászos gazdák ön
képzököri tömörítése és a kitünő eredménnyel 
végződő téli gazdasági tanfol;am szervl!zése é~ 

vezetése körUii munkásságáért. 
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A ga~dasági szaktanítós~gnak a gazqálkodás 
c~; y ik ágán ál seijJ .. ~)líl\k . annyi, hálás alkalom a 
kt'lzremüködésre .és ,irányitásra, .. mint a gyümölc~
te.·mesztésn.él.: faluhelyen, de városokban is kevés 
ol)'an porta van, ahol gyümölcsfát ne találnánk, 
mer-t a gyümölcs egyikét-másikát az ember ap
raja -nagyja szereti. Azt mondhatnám, hogy a leg
nag~:obb tömegeket megmozgató foglalközcis -
amit legtöbben nem is kenyérkeresetből, hanem 
kedv~elésböl űznek -:- a gyüm(;)lcskertészet, Amint 
a földműves ember, napi nef1éz mezőgazdasági 
munkdja m~llett szivesen szakit időt a gyümölcsqs
kert rendbehozására, ép úgy az iparos, kereskedő 
és tisztvi;elő ember örömmel használja fel azt a 
néhány , .)rácsk4t - amit elfoglaltsága megenged, 
- a ke• tben tenni-venni, gyönyörködni és fel
üdülni. 

Azt hiszem mindannyian tapasztíilhattuk, 
hogy a gyümölcst~rmesztési órákon mílyen közel 
férközhetü.nk a mi serdülő Uanulóink lelkéhez. 
Milyen sztvesen .v~sznt::k részt a gyümölcsösben 
a gyakorla~i. muqkákoo, mennyire ér<~ekli és le
köti figyelmüket a mutatkozó eredmény. 

Lássuk· sörjában mlt ·is tehetünk a gyümölcs
termesztés ft:jlesztése érdekében ? 

A :ieielsŐ~· .. iiogy. 'méi(·a-· ·néhány. holdas 
gyakorlóterülettel ren~~~~~ő iskolánál is l(tesít:.. 
sünk minta törzsgyümölcsöst, melyben nem sokféle, 
hanem csakis a mi vidékünkön jól díszlő, bőven
termő piacképes gyümölcsfajokból ill. fajták661 
ültetünk ki néhányat anyafának. Létesítésével 
kettős a célunk : egyrészt úgy a telepítési, mint 
minden egyéb gyümölcsh:rmesztési munka be
JllUtatásán~! miatául szolgálhasson, nemcsak a 
növe11dékeinkne\ de a felnötteknek is. Másrészt 
szemző és oltóg. ~~yat nyerhessünk faiskoláink ré.; 
szére ·és a hozz .•kfordulóknak nemes, odavaló 
fajták terjesztése ...,egett szolgálhassunk is. 

Nem kevésb: fontos a helyi kivánalmaknak 
ill. szükségletnek :negfelelö faiskola beállítása. 
A faiskola Jétesítéslvel is kettős célt szolgálhatunk. 
Mi sem természetese. 'L,~mint a fák iránti szereletet , 

~ : .'; · ~J r ·. : : 1 ·: ( ; , ~ . • _. • • 

már a csemete, oltvány nevelésénél, megkeideni 
azáltal, hogy tanulóink a faiskola minden mun
kájában résztvegyenek. 'Al ·oltványok eladásával 
pedig szolgálatában állunk a tömeg:' .gyümölcs
termesztés gondolatának, mert nemcsak hirdetjük, 
de terjesztjük is· 'azokat a ··fajfakat,': áme'l'y'ek azon 
vidék ·'égnajlati~';. tiilaj-''es pra'Ci vis'tonyain·ak leg-
jobban''lliegfelelrH!k. · : .• _ · 1':" .;· • • ••· ... , .... • 

... ~ f~.i~~Ria i~J~~\t~~~F~:~ ~}.<?:r~·;g?n~?~~ö?nunk 
keJl meg(f;!.lelö, miQ,ő.s~gű ~~Jpeni}YlségQ yad~·seme
tékröl, l de o eni ti,qiáj~h. mag .vagy csemeték útján, 
hane.m oö;vend,~~eiqk!; ,~s,ef}_é~J~;I,~·~ttt;k ~F~ítségével 
jelöljük ki a· határban, esetleg erd_Ö,kben azokat 
az eröteljes, edzett és termékeny vadjdkat, amelyek
nek a' magját megszedetve .. 'és idejében elvetve, 
már a 'icflndulás'nál jól vetjük meg az ... ágyat a 
nemes gyümölcsfáknak. Ha nem találhatók al
kalmas vadfák: a ·:határban~·:· úgy .. ültessünk ki 
néhányat·· anyafliHa:k• gyakórlóterttletlink mesgyéjére, 
·vagy útmenti' ".gotfáhak;i~:söt' a· oitöusgyömölcsös 
széleibe is ·tehetjük:''·· J "l !t .• :,~ 'i .. 

' l~kolálnkba.n ~' 'gyümÖlcstérrnesifés~ mind a 
.három. osztály .ban' ~d:né!e.ti~g. -é~; ''gY.ako'rJalilag is 
tanítjuk. Az elméÚti oktalák/' amikor 1 csal( tehetjük 
a gyümölcsösben, faiskoiá~an ~~iliutatás8-at kap
csolatosan végezzük, 111~g a, t~lj . ,idöben is -
beszorulva a tantermekbe - ne száraz is.merete
ket nyujtsunk, hanem füsze.ré.~v~:-· ~z~mléltetéssel. 

A gyam~lcsteatrriészféS· :minden··órájának anya
gához kön'nyeh' tudjuk:: iF··legtöbbsiör· ·magunk 
készítette szémléU'etésf esz:WUzMtet és · -a·nyagokat 
összehozni'. E'z'ekhek eg)~· j6rés~ét mint pl· a Növény
védelem·· és Kertés-zer s'íaklapók: ·kiadásában meg
jeleríő színes' pómÖiógiéil'rovar.~o• éS' gombakártevők 
képei( továb ba 'a' 1 gyümölcsf~f 1: h·asznos 1 ·és káros 
rovarainak ·gyojfe'mén'y'ét : stb. · fant'ermeihkben ki
függesztve állandóan· tanttieink értfeklódése körébe 
állítj uk. Vet'ítettk~pes · elóüdásokkDI még ·éJénkebbé, 
szemJéltető bbé tehetjük tárgyunkat. ·~ki ··csak egy
szer is megpróbálkozott színes diapozitivekkel 
előadást tartani, az sohasem felejti el a hatását 
annak, amelyet az érdeklődés, fegyelmezés, meg-
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riigzítés sth. szempontjából a tanulóknál kiváltott. dos tisztogatásával és helyre rakásával véget ér 
(Vetitögépe~et .. ~öl~sön kaphatunk ~; Várm, ,Nép-. az óra. A gyakorlati munka sohasem keltse a 
müvelési bizottságától, .. diapozitiveket- -pe<Hg ... a ... tanulókban a napszám munka érzését, tehát az 
V km;, ViapoziUK·J~~Iqspn~öj~.töl, BudéJpest, t-l old u., 
vagy a Kert.ész~ti Tanint~z~tt,ö,l NélgyQolqogasszony 
utja• 45.) :; :i·.-· 4 .~;;· •\·1·.i ·, '·'· .. . . 

·Ös2!i és. nylirt-:- gyakorlati órákon .a gyümöl
csösöen· ést:faiskolában~ idós.aerü-m.unkákon vesznek.· 
részf··tanülóinkn Egy .. r gyakorlati .óra .lefolyása a 
kövefke!t!ö : :'Szerszámok kiosztása, .. a mun~a cél
jának :és keresdülviteléR'ek rövid. ismertetése, be-. 
mutatása!f•A tanulúk. vég.zik :a, munkát, miközben 
az elöfordéló hiányos és rossz kivitelre nemcsak 
reá1'1\utaflink~ hanem ;...., . la~ an;; végezve,. hogy a 
hibéfió tanuló ·jobban: 1 megfigy~lhe~e -. ismétet
ten be is mutatjuk. A munka kellő.·. elsajátítása 
után •rövid 1megemlékezés annak .mutatkozó hasz
náról ill>ered:ményércll. Majd: a.. szerszái1Klk gon-

"J 'J,~· ... . . 

sohasem lehet fárasztó robot, hanem mindenkor 
jókedvvel végzett öntudatos munka . . 

Még a téli háziipari tanfolyami órátnkra is 
bevilletünk gyümölcstermesztéssei kapcsolatos a"ya
got: pl. gyümölcsszedő és szállitókosarak, · · ládák, 
Iétrák továbbá mesterséges fészekodvak, ablak~ éc; 
duc madáretetök készltése, ezek kihelyezése ill. 
felallítása iskolai vagy nyilvános kertekbe, pai'
kokba. ,Osztályonként egylittes gondoskodás. tél! 
időben a madarak etetéséről és védelméről. Ma
darak és fák napjának megtartása stb. mindannyi 
alkalom, mely szoros vonatkozásban áll a gyümölcs
termesztéssel. 

(Folytatom) Matós ·István 
'J • 

, . ' . 

E l E t· 
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Komáromiak találkozója. 
H uswnöt"éV; · az-· id ö' h'ógy: 'eij~r ,11 cserebogá'r, 

sárga cserebogár ! 
Szeretettel felhívom a figyelmeleket kedves 

öregre hajló korodhoz tartotóvá ·tes-z/ ez pezsdít j 
fel. ,elsfuüsödö véredet s tudva van, hogy a jó 
kedély 'megnyujtja az életet. 

kartársaim, barátaim, kik 1912. évben Komárom- Huszonötév távlatában, - gyarló voltamnál 
ban együtt voltunk kisérleti nyulak, -hogy csak fogva, - én csak a szépre és kedvesre emlék
húsztól-huszonötig kellemes a tánc,~~~uszol}öttöl szetDt! Le_!~i szükséget érzek, hogy mielött meg
harmincig az ember arcán el következik a ·ránc· · halntk, had lássuk egymást egy rövid napon és 
és azután mindig közeledik a sánc! .. S~nQ~ ,. 11 beszélgessünk egymásközt magunkról - magunk-
min~YYfAan •• ,az. ~J1óbpi~Q~i .. '":~~Y.~rk .i már kö- nak. 
zele~b Ií,•rffl:~RQlrnap .. ;~lm~.f:i.~ .t(jfán~ m,1pden. =.a.~- ·Ne ·legyenek aggodalmaid s közbevetett ellen
bició, ,pm,~,k,,ke·~Y, • ..-.~feqmény,,}~~t~l~klkt~I a \nz, véleményed! Ne vesd közbe azt kedvesem, hogy 
dic.~9ség;~,·,f11yidp.fál~:?.~'B1 ~~: .~f.~·- .. a~ . egé~zs_~g; az évenkénti gyűléseken. láthatjuk egymást és 
mi~~~!l.~l~pr~:nt.A n~m .. ! w~ra~ .egy~ ö a SZJ~ank- ' tal41kozhatunk .. ~az, ~e ott az i•Jö kevés és nem 
ben 8r_~~.~t 1 Ji~la~ko~L 1 ~mt~~e~néL ,, f.z. l~sz h1~atva a miénk. , . . 
a ~~qJegce, :~.~r~~6,~n ~u~~r.9g~~. ~Iye_zett maláta- ~em a sablonos -hi~i~pÚag •1yugtázott szokásos 
és Frank-fél~· ~~kóriáb.41 í'cé~zolt 3 fillér.értékü ká- találkozóra '!{ondolok, 'hari'em ol: anra és arra, amikor 
véd.~~J~:~~~·~6~;;,w;.~k:~~it' :v~,~~~~~-n'·'nyugdíjnak rég hem látott· testvérek találll ;nak - Nem lesz 
nev~~~~t~z t ~. 1 .l!\~g~~1 : •. sz,~p~~Mb~l. m.ert .más 'görögtaz; tömjén'füst, diszeine Jálasztás-. 
ne~ .. i~li~.,,ffiár ·:-~~kpr. ,M~~J ~gY.~.~ ~y~mor~avat 
term~~ va~y y~nr..i?~ásp~ 1~sz1 alu~m 11e~ tudsz · Atra gondoltam, hogy az annak idején kötött 
t öle,! P!:.:~~. ;~.~o}HP 1 ~.eT~~9.P.~~ ... a flé~t~lkon em lé- ·megállapodást drágaHazánk szomorú sorsa nyomán, 
kek~.~, .. ~tw~ffi< ~ k?fáf~~J.: k.ét es~te~dö , kedy_es drága, Anyaintézetünk elvesztése miatti gyászként 
emlé~eit, ~l'li~~li~fl.Jlllé~F,~ .. ~~. !etn,J,é~z~~ed<;fé , váhk,. nem kivántátok talán érvér.yre juttatni s azért 
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nem buzgólkodtatok eddig ez irányban. Az elvesztett 
Anyaintézetnek s önmagunknak tartozunk a meg
valósitással ! 

Indíttatva attól a nemesveretű szerelettől 

amelyett szerénységemre pazaroltatok annak idején, 
kérem kedves véleményeteket, hogy ió volna-e az 
idöpont az őszi egyesületi ülést megelőző napon, 
az általatok jónak látott helyen megejtve, gondolom 
a f. J. Tanítók Házában találkoznánk, a benső
séges, meghitt baráti összejövetelre. - Vagy más 
helyen ; a lényeg nem :Jz, hanem a viszontlátás ! 

Ne maradjon otthon senki ! Aki tnd a nem 
mindenki által tudottakról, baráti úton hívja meg, 
hiszen nagyrabecsült lapunkat nem mindenki ol
vassa. 

Kedves válaszotokban jelezzétek nekem, ki 
levelez és ki hívja meg az Asztalos Lojzit? Az 
öreg "Nászt" Molnár Gézát? Ki tudja a Kiss 
István eimét? Prekoppal ki áll összeköttetésben ? 
Ki tud valamit Mandich Marinról? Molnir Matyit 
majd én meghívom. 

Igen kedves volna, hogyha aki teheti, fele
ségestől jönne, söt a "családokból" is hozna 
mutatót, hadd látnánk, ki hogyan sáfárkodott a 

. reábízottakkal ! 

Kérve-kérlek ne vond ki magad ! Program 
nincs, szabály nincs, amit a szív és a szeretet 
diktál az a fő. -- Az emlékezésen kívül a kedves 
tárgyi emlékeket is hozzátok magatokkal. Legalább 
egy bivalycsont gombot a bárói felöltőrőL Sajnos 
a ft:kete kofert nincs aki elhozná. Porkoláb jóska 
lakatjának igen ön·endenénk, sok kedves huncut
ság emlékét váltaná ki l Szabó Sándor vázlat
könyvet okvetlen hozza el, de nem amit most 
fogcsikorgatva írsz, hanem amit kedves derűvel 

rajzolgattál rólunk. Riedelmeyer el ne feledd magad
hoz venni a költeményt "Huba" ökörről és a 
Kelner teóriáról. 

jólesik hinnem, hogyha lsten életilnknek 
kedvez és megtartándjá, októberben szeretettel 
ölelhetjük egymást. - Irjatok egy lapon válaszu! 
nekem időt és módot, igent vagy nemet, esetleg 
a kiterjesztésre vonatkozólag is, a tőletek meg
szokolt bölcsességgel és őszinteséggel. Én pedig 
ha á-t mondtam, a b-t is bízván vállalom s a 
szeptemberi számban közlöm a közös megállapodás 
eredményét. 

Addig is a régi szeretettel köszönt és ölel 
Debrecen, ll. Rothermere u. 10 alatt lakó, - amit 
ha itt jársz. el ne kerülj - szerető pajtásod: 

Molnár Sándort • 

------------------------------------------------------------HIREK 
- Oyászhir. Biró Antal röszkei igazgató 

kartársunkat és családját nagy veszteség érte 
Zoltán fiuk váratlan elhunytával, akit 22 éves ko
rában ragadott el a halál. Adja meg nekik a 
Mindenható a vigasztalódás kegyelmét. 

- Uj tanerö. Oradíjas h. gazdasági szak
tanítónői megbízást kapott a kiskunfélegyházi is
kolánál Béky Gabriella okl. gazdasági szaktanítónő, 

- Helyreigazitás! Mult számunkban kö
zölt kiállítási beszámolónkban az O. M. G. E· 
bírálatának eredményeként a kitüntetett iskolákat 
1., ll. és lll. soroJással hoztuk, ami tévedésen ala
pult, mert utólagosan vett értesillésünk szeríni a 
felsorolt három iskola egyenlő értékű elismerésben 
részesült. 

- A "Néptanitók Lapja" iskoláink ki
állitásáról. "Önálló gazdasági népiskolák pavil
lonja a mezögazdasági kiállitáson. A hezárult Or
szágos mezőgazdasági kiállftás és vásár hazánk 
mezőgazdaságának ismételten oly nagyarányú fej
lődését igazolta, amely világviszonylatban is a 
legnagyobb teljesitménynek nevezhető. A kiállított 
anyag káprázatos változatossága mellett is a köz
figyelem minduntalan a szakoktatási intézmények 
felé irányult. Nagy sikernhet nyilván annak kö
szönhetik, hogy a kiállítók között immár negyedik 
esztendeje a Gazdasági Szaktanitók Országos 
Egyesületének rendezésében ott láthattuk a vallás
közoktatásOgyi minisztérium fennhatósága alatt 
működö önálló gazdasági népiskolákat is killön 
kiállítási csarnokban. Nagynevű kultuszminiszterilnk 
kultúrprogramjába vette azt is, hogy segítségére 
kell sietni a népnek : a földdel, növénnyel és ál-
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lattal val? küzdelmében. Az 52 gazdasági nép
iskola mmd ezt a célt szolgálja. Igy a szatymazi
bemutatta a kiállításon a tanulók által készitett 
gyümölcsfabetegségek és kártevők gyüjteményét, a 
gyümölcs feldolgozását és a kíilönbözö konzerveket 
A komádi kimutatta, hogy 187 törpe- és kisbir
!okos gy ü mölcsösét permetezte és az 1936. évben 
18 206 liter permetlevet használt fel. "Johatnán"-al
mája különlegesség. A debreceni IL iskola a szak
szerű méhészetét igazolta. A kenyérsütés! apró 
magyaros babákkal illusztrálta. A mosononi a 
selyemhernyó tenyésztését tűntette fel, míg a 
berettyóújfalui az iskola jövedelmező gazdálkodá
sának okát adja. A monori pedagógiai modell
jeivel a munkáltató iskolát tárta elénk, amely régi 
pedagógiai rendszerek helyett az észokokan ala
pulókkal dolgozik. Elve a donum didaktikum a 

' módszeres készség. Pedagógiai cél itt : a sukcesszió 
és a szimultaneitás, a követés és együttesség a 
tanításban. Minél több világos szemléletet, viwális 
ingereket nyujt. A gyermek cselekvési vágyát, 
utánzási ösztönét elégíti ki. Minden gyermek osz
tályok szerínt, elkülönítve maga kutat, megfigyel, 
rögzíti az anyagot és levonja munkájának ered
ményét. A hajdúszoboszlói, mezőtúri, nagykörüi, 
gyöngyösi stb. is mind igyekezetének legjavár 
nyujtotta. Az 1936. évben alapítolt "Pignicky" 
vándord!jat, a hatalmas e züstserleget a szatymazi 
nyerte, azonkívül dicsérő oklevelet a debreceni ll., 
elismerő oklevelet pedig a mosoni kaptak. Az itt 
felhalmozott pedagógiai agrárkincsek tehát fennen 
hirdetik a nagyvilág előtt, hogy a magyar iskolák 
Európa legjobb iskolái közé tartoznak és az Innen 
kikerült ifjak igyekezetükkel, kitartásukkal, szellemi 
és jellembeli kiválóságukkal, fizikai felkészültsé~ 
gükkel egykor a külföld égboltjára minél többször 
fogják varázsolni gyönyörű címerünket a kettös
keresztet és a hármashalmot." 

- A monori pedagógiai szeminárium 
és a gazdasági népiskola kiállitása. Április 

10-én a monori járás tanitósága pedagógiai sze

mináriumra gyült össze. A zsufolásig megtelt róm. 

kath. Legényegylet székházának disztermében vi

téz Barnabás István vezető kir· tanfelügyelő meg
nyitó szavai után Károlyi László gazd. isk. igazgató 

alaposan felépített : "A többtermelés lehetöségdi 

Monor és környékén" c. ismertetésével világosan 

feltárta a járás tanítói előtt az önálló gazdasági 

népiskola szervezetét és az iskola eddigi gazdál
kodásának eredményeit, amelyért mind a kir. Tan
felügyelő, mind a jelenlévők összessége elismeré
süket nyilvánították. A szcminárium célkitüzése 
teljesen gazdasági irányu volt. Károlyi igazgató 
clöadása után el. isk. mintatanitás következett. 

Sramkó Kálmán pilisi igazgató tanító: "Miért tart
juk a szarvasmarhát • c. tanitása után Belle Lajosné 
monori gazd. szaktanítónő vezeile jól fegyelmezett 
növendékeit a hallgalóság elé. A tanítás tárgya: 

"A mesterséges fölözés" volt. Az egész tanítási 
idö alatt feszült érdeklődés nyilvánult meg, a hall
gatóság legnagyobb része elölt még ismerellen 
tanitási egység iránt. Bámulatha ejtő volt a növen
dékek elözö is111ereteinek alapossága, amelyhez 

kapcsolta a következő ismereteket és csodálatot 

keltett, hogy az ő általuk "ismétlősöknek" ismert 
növendékekkel mit lehet elérni. A tanítás végettével 
a tapsvihar és gratuláló szavak között mindenki
nek egybehangzó véleménye az volt, hogy minden 
községben szükséges volna önálló gazdasági nép

iskola. A szeminárium és a közebéd utág a monori 
Magtenyésztő telepet tekintelle meg a járás tanitó
sága. majd átvonult az önálló gazdasági népisko

lába, ahol megnézte annak gazdag kiállítását. Ezen 

szerepeitek az Orsz. Mezögazd. kiállításon az OMGE 

l díjat nyert "Munka iskolája" c. szemiéitető te
repasztalok, a sok szép és változatos női kézimunka 
és a gazdaság munkálkodásának eddigi eredmé

nyei (tengeri fajta kisértet, gabona, takarmányter
melés) stb. Ez után az iskola igazgatója vendégü! 

látta a társaságo!. 

- A Buvár áprilisi számában Budapest 

jövendőbeli nemzeti parkját mutatja be irásban és 

képekben. Szöveg és kép pompásan egésziti ki 
egymást, nem utólsó sorban ennek köszönheti 

széleskörü népszerüségét. Az áprilisi számba többek 
közölt ir a szociális embergondozás magyarországi 
eredményeiről, az ország ivóvizellátásáról. A Buvár 

tudományos cikkei ebben a számban is tanulságos 

szórakozást nyájtanak. 
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Osztrák-magyar diákcsere mozgalom. 
A Verhand der Ungarnfreunde (Bécsi Magyarba
rátok Szövetsége, Wien l. Karntnerring 3.), amely 
már négy éve folytalja ebbeli müködését megkezdte 
ezidei, a közjót szolgáló önfeláldozó munkáját az 
osztrák-magyar diákcsere mozgalom terén, amely 
abból áll, hogy a nyári szünidőre mindkétnembeli 
diákot utal be vendéglátó magyar pajtásaikhoz, 
főleg abból a célból, hogy az osztrák diákság 
magyar pajtásait a német nyelvre megtanitsa. A 
Verhand der Ungarnfreunde lehetövé tette, hogy 
ezt a Vt!ndéglátást a magyar diákság Ausztriában 
heutalt pajtásaiknál karácsonykor és husvétkor 
viszonoz:1assa. A Verhand der Ungarnfreunde ezen 
a téren elért, közmegelégedést és elismerést biró 
tevékenysége nemcsak az osztrák érdekeket védi, 
hanem elsősorban tekintettel van a magyarság és 
a magyar vendéglátó közönség követelményeire és 
fösulyt helyez ezeknek jogos és helyes elintézésére. 
A cseremozgalom iránt érdeklődő i. t. Olvasóink 
forduljanak közvetlenül a Verhand der Ungarnfre
undehoz (Wien l. Karntnerring 3.) ahol minden 
felvilágosítast megadnak és a szükséges nyomtat
ványokat megküldik. 

- A munkásvisszonyok alakulása a 
Tiszajobbpartján. A kizárólag agrárjellegü tisza
jobbparti köz~égekben tapasztalható nagyfoku téli 
munkanélküliség csak igen kis mértékben csökkent 
a tavasz beálltával, amennyiben az állandó esőzés 
és az árvizek alig tették lehetövé a gazdasági 
munkákat. A falusi munkások nagytömege tehát 
tétienségre van kárhoztatva, kivéve azokat a vidé
keket, amelyek a bányák, ipartelepek körzetébe 
esnek. Amig azonban a gyárak változatlanul kielé
gitő számu munkáskezet foglalkoztatnak, a bányák 
egyes helyeken csökkentették üzemüket és a mun
kások egyrészét elbocsájtották, ami csak kedvezőt
lenül befolyásolta a luiságosan csapadékos időjá
rás miatt arnugy is hátrányos munkásviszonyokat. 
A sommás munkások nagyrésze márciusban leszer
ződött a Tiszajobbpartján és a megállapitott mun
kabérek általában közel állnak ahhoz az összeghez, 
amelyet a sommás munkások a mai buza ár tekin
tetbevételével kielégíthetőnek ismernének el. A 
szőlőtermő vidékeken a munkások egyrésze a szi)
lőkarók elkészítésénél tudott elhelyezkedni. Általá
nosságban tehát a mult évi gyP.nge termés, a téli 
munkanélküliség és a kenyérmagvak vásárlására 
szoruló réteg szempontjából terhet jelentő huzaár 

emelkedés mellett, az állandó esőzés csak sulyos
bitotta a tiszajobbparti munkástömegek helyzetét 
és ezért még fokozotabban var. szükség az állami 
és törvényhatósági közmunkák mielőbbi megindí
tására, amit a Kamara ismételten kért a kormány
zathoz intézett felterjesztésében, továbbá a várme
gyék alispánjaihoz és a kulturmérnöki hivatalhoz 
az adott esetek kapcsán a tények alapján intézett 
megkeresései ben. 

A szerkesztö postája. 
M. l. Békés l Elsőt köszönettel véve várjuk a má

sodikat és számításba vettük a harmadikat jelzett időre. 

O. E. Kolozsvár! A "Gazda" két száma (ápr. márc.) 
érkezett csupán. Sajnáljuk az elsö kettót is szeretnénk 
pótlólag megkapni. Reméljlik lapunk pontos és kézbe kerül. 

L. l. Monor l A "Köztelek" 25-26. számábn meg
jelent beszámoló és illetékes hely adatai alapján történt a 
rektifikálás. A mult évi sorszámozva vo't (bár fordítva 
nyert közlést) és ennek nyomán történt az idei. 

K. T. Debrecen l Soroknak örültünk, mert abból 
lapunk iránti érdeklódést látunk. jövőben is készséggel 
foglalkozunk adott esetekben ezekkel és hasonló ügyekkeL 
Esetleges fejleményekről szóló híradásokat köszönettel 
vennénk. Tiszteletünk ! 

Kisújszállás l júniusi számunkhoz kérjük időben 
és terjedelemben az ismertetést. júliusban Komádi kerül 
sorra. 

Borsodi l A Tiszajobbparti Mezögazdasági ~amara 
élénk tevékenységet fejt · ki a földbérlök szervezésében 
valamint az árvízkárosultak ügyének felkarolásánál. Feb~ 
ruári szán.unk hírei között hoztunk is erre vonatkozóakat. 

P. Kecskemét! Tudomásunk szerlnt szervezés alatt 
áll. ~ecskeméten egy önálló gazdasági népiskola, ami való
szmuleg a konzervgyárral szemban levő fiútovábbképző 
nagyobb gyakorlóterületén nyerne elhelyezést és hivatva 
volna egyesiteni a mintegy 1000 tanulólétszámú és ezidő 
sze~int. k~löo müködö leány és fiú továbbképzöt, melyek 
edd1g IS JÓ szervezettel gazdasági irányúak voltak. Nem 
gondolná~k az?nban, hogy ez a jövendő iskola egyúttal a 
gazdasagtképzo gyakorlójaként szerepelne, mert a két pont 
4-5 km. távolságra van egymástól. Erre a c~lra szeriotünk 
a Méheslapos-i elemi népiskolával kapcsolatos gazdasági 
irányú továbbképző volna a legalkalmasabb - megfelelő 
áts~ervezéssel - egyrészt mert összefüggö telken fekszik 
az mtézettel, ~ásrészt a város délkeleti részéböJ megfelelő 
tanulólétszám ts alakulhatna, akiknek nem kellene a város 
északnyugati o~dalán tervezett, messzeesö iskolát látogatni. 
Kecskemét elbuna két önálló gazdasági népiskolát és azok 
felállitása indokolt is volna. 

Vesszősi józsef nyomdai müintézet Kiskunfélegyháza 986. 
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