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Te Deum ... 
Néhány nap mulva lezárul egy iskolai 

év ismét, hogy helyet adjon egy másiknak, 
egy újnak, melyet újult reményekkel várunk 
akkor is, ha a régi mérlege netán passzív
nak mutatkozna egy s más tekintetben. 

Az elmult esztendő a magyar köz
oktatás egy nehéz esztendeje volt. Hatal
mas, a messzi jövőre kiható reformok ki
sérleti éve, erőpróbája, melynek leszűrt 
eredményei most mutatkoznak először, az 
idei kapuzárás után. 

A magunkbabízással fogadott és jó 
lelkiismerettel teljesített új rendelkezések 
felett meditálhatunk és az abban engedé
lyezett keretek között kiegészíthetjOk egy 
évi tapasztalatainkkal azokat az eltilt is
Jai zaj utáni nyári csendben. 

A Péter-Pál körtili kaszariadó azon
ban kiemel benntinket e képzelt csendből, 
mert hiszen a tanitás szűntével csak egyik 
nyeregből szálltunk ki, a másikban annál 
szarosabban kell marokra fogni a kantárt, 
mert nekUnk van egy gazdasági mérle
gtink is, aminek szintén aktivnak kell 
lennie. 

A pedagógusgondok csökk_enésével 
emelkednek a gazdagondok és b1zony az 
aratás, cséplés, nyári talajelőkészítés ~t~; 
problémái lecsökkentik a "nagyvakác1ót 
párheti viszonylagos pihenővé. A rövid 

pihenő után is újult erővel indul meg a 
munka a jövő év érdekében, mert a szaros 
késztiltség csak akkor válik terhessé és 
csak akkor deprimál, ha erőfeszítései nyom
talanul vesznek a semmibe, ha eredményei 
- a nem is kivánt - elismerés helyett le
becsülésben részestilnek, ha a jogos és 
önzetlen óhajok meghallgatásra nem talál
nak. A közelmult eseményei ismét (és há
nyadszor? J megcsillogtatják a gazdasági 
szaktanítói kar előtt a jobb jövendő kilá
tásait és örök optimizmusánál fogva foko
zott energia fejlesztésre serken. E tanév 
végének eredményes befejezése és az év 
nehézségeinek sok tekintetben szerenesés 
leküzdése; a gazdasági szakoktatási tanács 
tftrgyalásainak reánk nézve kedvező hala
dása, melynek nyomán több régi kivánság 
teljesüthetése látszik valószínűnek ; az ál
lam költségvetésének parlamenti tárgyalása 
folyamán olyan szimptómák mutatkoztak, 
melyek remélni engedik osztályunk lénye
gesebben jobb dotalását, ami lehetövé teszi 
a rég óhajtott tanerőgyarapítás mellett is
koláink hiányainak pótlását, sőt új iskolák 
létesítését, a meglévők méltóbb ellátá
sát: mind. olyan momentumok, melyek 
fokozottabb mértékben késztetnek arra, hogy 
buzgő szívvel, bensőséges hittel mondjuk 
ez év végével "Te Deum laudamus". 

-p. 
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Gazdasági népiskolák 

a gyümölcstermelés szolgálatában. 
(Folytatás.) 

A gazdasági népiskolák müködési köre az 
iskola padjain túl a felnőttekre is kiterjed s a 
kapcsolat a gyümölcstermelökkel sohasem szfinhet 
meg. Faluhelyen, de városban is sokszor kihez is 
fordulna a gyümölcstermelő szaktanácsért, ha nem 
a gazdasági népiskolához, ahová hajdan ő is járt, 
gyermekei is örömmel járnak oda, ahol már az ő 
idejében is jól berendezett és kellően gondozott 
gyiimölcsös és faiskola állott. 

/skolánkíviili közérdeket szolgáló tevékenységre 
ime itt is nyílik alkalom, amikor egy táborba gyiijt
jük az iskolához tanácsért, utbaigazításért forduló 
gyiimiJlcstermelöket s megalakítjok az ő Egyesüle
tüket Csekély tagdij, hogy mindenki tagja lehessen! 
Minél kevesebb adminisztráció, hogy ne papír 
egyesület legyen ! Ezen egyesület kebelébe éppen 
tagjaink révén tudjuk megvalósítani a gyümölcsfa 
kártevők elleni idejébe végzett egységes permetezé
seket az egyesület által olcsóbban beszerzett anya
gokkal és tulajdonát képező gépekkeL 

Az Egyesületben tömörített tagjainknak az év 
minden szakában könnyebben segítségére lehetiink. 
Lombhullás után faápolási és télvégi permetezési 
gyakorlati tanfolyamokat rendezhetünk, melyeket 
kiegészíthetünk ill. alátámaszthatunk a gomba- és 
rovar kártevöknek vetitettképes előadásokon ill. 
tanfolyamokon való ismertetésével. A gyümölcsösök
ben kora tavasszal meginduló munkákkal egyide
jilleg rendezhetjük az oltási-átoltási-gyakorlati tan· 
folyamunkat, tavaszi permetezési bemutatóinkat s 
ezzel kapcsolatosan ott a helyszinén adhatunk a 
hozzánkfordulóknak gyakorlati tanácsokat és utba
igazitásokat. 

Nagyon tanulságosak és kedveltek az úgy
nevezett "J!yiimiilcsös bejdrdsok" ezekkel a kirándu
lások kellemességeit, hasznos ismeretek nyujtásával 
kapcsoljuk egybe. Gyümölcsérés idején tervszerííen 
elöre megállapított időben (leginkább vasár- és 
ünnepnapok délutánjai alkalmasok erre) felkeresstik 
termesztőinket a gyümölcsöseikben. Mennyi kérdés, 
mennyi megbeszélni való merül fel ilyenkor, amelyre 

mind-mind feleletet és tanácsot kell adni! A sok 
érdeklődés és szeretetteljes kapcsolat pedig, amely 
megnyilatkozik, még a teljesen ismeretlen embereket 
is közel hozza egymáshoz. Közvetlenül cserélhetik 
ki egymás között egy és ugyanazon tárgyra vonatkozó 
megfigyeléseiket és véleményeiket Mennyi anyag, 
alapos megfigyelés és egyszerfi, de tapasztalatokon 
nyugvó józan következtelés szokott egy-egy ilyen 
alkalomkor összegyülni. A résztvevők sokszor észre 
sem veszik, hogy szórakozásszerííen a délutánt 
kellemesen töltve sok új ismerettel gyarapították a 
tudásukat. 

A nyár folyamán a helyes szedés, a kellc3 
osztályozás és csomagolás minél szélesebb rétegek
ben való terjesztése és elsajátítása végett gyümölcs
csomagoló tanfolyamokat rendezünk. Igyekezzünk 
az értékesítés megkönnyítése érdekében oly fontos 
és nélkülözhetetlen egységes osztályozást és csoma. 
golást a köztudatban vinni és ezen tanfolyamok 
megrendezésével azt megvalósítani. 

De nagy feladat vár iskaláinkra a gyümölcs 
értékesítésének és feldolgozásának megszervezésénél 
is. jóval a gyümölcsérés előtt néhány gyílmölcs 
export cég figyeimét hívjuk fel a községünkben 
mutatkozó felesleg, szállításra alkalmas gyíimölcs
nek átvételére. Tömeg, jó árúért a kereskedő soha
sem sajnálja a fáradságot. Avagy kapcsolódjunk 
bele a Hangya Gyümölcsértékesítő Szövetkezetébe, 
mely már a mult évben is több helyen segítségére 
volt a termelőknek az értékesítésben. Nagyobb 
gyümölcstermő vidékeken érdemes a Gyilmölcster
melők Egyesilletével karöltve, csekély ilzletrész 
jegyzések mellett az Értékesítő Szövetkezetet is 
megalakítani, mely jó ilzleti irányitás mellett nem
csak az értékesilés gondjaitól szabadítaná meg a 
termelőket, de a sokszoros közvetítő kereskedelem 
kikapcsolásával a jogosan megillető nagyobb ha
szonhoz - az üzleti részesedéshez is - hozzá
jutathatnA őket. 

A nyers gyümölcsnek ·- kíilönösen bőven 

termő esztendökben - a jobb és könnyebb érté-



1937. junlus hó. MEZÓGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 

kesítését közös feldolgozásával mozditllatjuk e/ö. A 
közös feldolgoztatásnak: lekvárfözésnek, aszalásnak, 
szeszfőzésnek, folyékonygyümölcs készítésének stb. 
nemcsak az a nagy előnye, hogy a krmelönek 
kevesebb a gondja, de az elöállitási költségeknél 
is lényeges megtakaritást érhetnek el, a kész árt'i 
pedig egyöntetfisége és tömege mellett hamarabb 
talál vevöre. 

Végül kiállítások rendezésével nemcsak nagy 
propagandát csinálhatunk a gyiimölcstermelésnek 
de a termelök és látogatók a fajtáknak kö~vetle~ 
megismerése által rendkívül sok pomologiai isme 
retre tesznek szert. Úgy a helyi vevöknek, mint a 

vidéki kereskedöknek pedig módot nyujtunk arra, 
hogy a termelöktől közvetlenül szerezhessék be 
szükségletüket. 

A gazdascigi szaktanító.wignak úgy az iskolti
ban, mint az iskolcin kMil remikMifi sok mód é . ..; 
alkalom kínálkozik, llogy szolgdlatot legy'!n az 
utóbbi években oly szép fejfödésnek indult magyar 
gyiimülcsterme/ésnek. Ezen a téren még (f!ell sok 
szép és llcilás feladat vár rl'lÍilk, me/yek11ek megol
dáscival nemcsak a lakosság érdekcit szolgálnánk, 
lianem iskoldink iránt a gyiimii/cstermclök és ked
velök nagy táborának ragaszkodcísát és szereleiét 
is biztosítani ludmink. Matós 

---··----
Mire legyen tekintettel a szülő 

gyermeke 
"Tiszteld a gyermeket, zárt levél a lelke, 
Csak az lsten tudja noi van írva benne? 
A dicsők, a hősök s mind a legnagyobbak, 
Egykoron együgyü kisgyermekek voltak. 
Tiszteld a gyermeket!" 

Minden gyermek Slületésekor a lelki kész
ségeknek végtelen sorát hozza magával. Hogy 
azután késöbb jó vagy rossz lesz-e, szüleinek sok 
örömet vagy bánatot okoz-e és a társadalomban 
megállja-e a helyét, hasznos polgára lesz-e a 
hazának, az természetesen attól függ, hogy a lelki 
készségek milyen irányban fejlödnek ki a lelkében. 

Tudjuk jól, hogy minden gyermek lelkéért a 
jó és rossz állandó harcban áll egymással. Hogy 
e harcban melyik győz, a jó vagy a rossz, az 
fOgg a neveléstlll és a környezettől. A nevelésnek 
és a környezetnek a dolga, hogy ami jót a termé
szet csiraként a gyermek lelkébe helyezett, azt ki
fejlessze, a rosszat pedig kiirtsa. 

Minden gyermek már születése pillanatától 
kezdve a sztilöi gondolkodás középpontjába kerül. 
Ennek pedig mi a következménye minden család
ban ? Nem más, mint a gyermekkel való folytonos 
törődés és a szülöknek az a törekvése, hogy min
dent a gyermek javára igyekszenek tenni. Nem 
elegendő azonban a gyermekkel ösztönszerüleg 
foglalkozni, szükséges. hogy a sziilönek a gyer
mekkel való foglalkozása mindig tudatos legyen 

nevelésénél. 
s tudja az a szülö mit miért tesz. Mindig arra 
kell gondolni, hogy vajjon az milyen hatással van 
a gyermekére. Ha igy cselekszik, lassan kifejlődik 
benne a felelősség tudata, amely a fejlett szillöi 
gondolkodásba kell hogy uralkodó legyen. 

Szükséges továbbá, hogy a szülök nevelésé
ben meglegyen a vezető gondolat, mert enélkül 
egy szülö sem tud helyesen eljárni s ha bár gyer
mekének mindig a javát akarja, akarata ellenére 
sokszor helytelenül cselekszik. 

A gyermeket szorosabban vett környezetében 
és másutt is állandóan érik hatások s ezek kiilön
bözö alakitást visznek végbe az ö lelkében. A 
szül<'ínek mint nevelőnek arra kell törekedni, h_ogy 
ezeket a hatásokat, amelyeknek az alakiló ereje 
nagy, kedvezően befolyásolja s ezáltal is gyer
mekének a legkedvezöbb nevelését biztosítsa. De 
kérdés, melyik szülö képes erre ? Csak az, aki 
gyermekével nem ösztönszeríileg foglalkozik, ha
nem tudatosan, akinek a nevelésében van vezető 

gondolat és felelösségének tudatában van. Különö
sen addig fontos a sz ülöknek a hatásokat kedvezően 
befolyásolni, míg az egyéniség ki nem fejlődik. 

Mivel a családi élet már maga is nevelés, 
ott mindennek a gyermekre való hatás tudatában 
kell történni. Azok a hatások, amelyek a család
ban a szülöktöl erednek, lehetőleg ne önkénytele-
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nek, hanem szándékosak legyenek, mert ezek 
összessége már maga nevelés. A család lehet ép 
és csonka. Ha a család csonka, vagyis az egyik 
házastárs meghalt, a nevelésnek másféle vonásai 
fejlödnek ki. Ha az özvegy, vagy periig olyan anya, 
aki el\'ált férjétől uj házasságot köt s ebből a 
házasságból gyermeke születik, vagy esetleg a 
férjnek is vannak elözö házasságból gyermekei, 
minden adott esetben más és más lesz a családi 
nevelés, illetve a család szerkezete szerint a családi 
nevelés más és más alakjával állunk szemben. 

Nagyon rossz hatással van a gyermekre, ha 
a szülők elváltan, vagy külön élnek, még abban 
az esetben is. ha mindkét szülő szereti a gyer
mekét, mert ellenfelek s nemcsak saját ellenfelüket 
látják egymásban, hanem a gyermek ellenségét is. 
Az ilyen szülőknél hiányzik a példaadás, alkalmi 
és rendszeres oktatás, amelynek jelentősége nagy. 

Bármilyen is legyen a család szerkezete, 
bárhogy is élnek a szülők, a felelősség tudatának 
uralkodónak kell lenni minden szülönél. Alakitani 
kell önmagukat, hogy a nevelésre méltók legyenek. 
A higgadt meggondolás, alkalmazk,odási képesség, 
céltudatosság és következetesség kell hogy vezes
sen minden szülőt gyermeke nevelésénéL A neve
lői munka, amit a szülök végeznek lehetőleg egy
öntetű legyen. Ne akarjon mást az anya mint az 
apa. Tudjanak mértéket tartani a szeretet és a 
szigoruság között. Nem szabad szélsöségekbe es
niök, mert amilyen káros az egyik véglet, ugyan
olyan káros a másik is. 

A gyermek közvetlen környezetéhez tartoznak 
a nagyszülök, ha a családban élnek. Ebben az 
esetben a szülöknek vigyázni kell, hogy a nagy
szülök jószívűségükkel unokáik iránt érzett nagy
fokú szeretetükkcl, folytonos becézgetésükkel és 
kényeztetésükkel unokáik nevelését káros irányba 
ne tereljék. Tapasztalatom szerint a nagyszülök 
hajlamosak erre. Hány sz ülőtől hallottam : 
"jaj a n agymama elrontja ezeket a gyereke ket, 
annyira szereti öket." S zé p dolog a sz eretet és 
igen jó hatással van a gyermekre. ha szülök és a 
nagyszülők között egyetértés van, de szükséges, 
hogy a nagyszülök a szütök munkájának tudatos 
támogatásával igyekezzenek a nevelésben segíteni. 

A testvérek segítenek a szülőknek a nevelés
ben, mert egymáson kezdenek emberismeretet 
szerezní és az idösebb testvérek a fiatalabbakat 
szintén óvják a káros hatásoktól, a rossz barátok
tól s ezáltal nekik csak javukat akarják. 

Nagyon kell a szalőknek arra is vigyázni, 
hogy a házi alkalmazottak, cselédek stb. az ö 
nevelői munkájuk eredményét gyermekükre gya
korolt hatásukkal le ne rombolják. Néha jószán
dékúak azok a hatások, melyek a gyermeket érik 
a házi alkalmazottak részéről s ilyenkor kedvező 

a hatás, de sokszor rossz szándékuak - bosszu 
stb. - és éppen ezért nem lehet eléggé vigyázni 
a szülőknek. 

Nem szabad a rokonoktól és ismerösöktől 

eredő kedvező hatásokat sem figyelmen kívül 
hagyni, mert ezeknek a hatása is igen jelentős 

lehet. 

Az iskolai rendszeres nevelés igen nagy 
jelentőségíí. A tanító, tanár egyénisége az iskola 
szelleme mind nagy szerepet játszik a gyermek 
életében. Nagyon fontos a szülői, illetve a családi 
és iskolai nevelés egyöntetűsége, amit csak a 
szülők biztosíthatnak. A gyermek mindent elmond 
ami az iskolában történik s ezt a szülőnek nagy 
érdeklődéssei kell hallgatni, illetve fogadni.. Igen 
káros hatással van a gyermekre, ha a szülők el
ítélő megjegyzést tesznek az iskolára vagy a taní
tóra. A szülök gondoljanak arra, hogy az iskola 
tudja mit miért csinál. 

Segítsenek a szülők gyermekeiknek kifogás
talan s megfelelő barátokat keresni, ha a gyer
mekük által választott barát szerintük nem meg
felelő. Nem szabad azonban a gyermekükre olyan 
gyermek barátságát ráerőszakolni, aki csak nekik 
tetszik, aki csak nekik megfelelő, hanem mindig 
azt kell nézni s olyan barátot kell keresni, akit 
gyermekük is szivesen fogad barátjának s lehetö
leg vele egykorú. Fontosnak tartom a megfelelő 

barát megválasztását, mert azok és a tanulótársak 
hatása bonyolult és igen jelentős. Sokszor egy 
tanulótárs vagy barát válik a gyermek jó vagy 
rossz szellemévé. Épen ezért éber figyelemmel 
kisérje minden szíilő milyen gyermekének a ba
rátja, vagy barátai s milyen hatással van, illetve 
vannak azok rá. 

Ugyanolyan gonddal válassza ki a szillö a 
gyermekének olvasmányait is, mint barátait. Kil
lönösen óvni kell a gyermeket a szennyirodalom
tól, mert az mindig olyan elérhetetlen vágyakat 
ébreszt a gyermek lelkében, amelyeknek kielégí
tése, elérése csak tiltott úton történhet. 

A szinház és a mozi korán foglalkoztatja a 
gyermek képzeletét A gyors, kényelmes és szóra-
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koztató tanulásnak épúgy lehet eszköze · t _ 
. t"' . t es er 1esz oJe, mm a rossznak. Ezt mutat1·a az h 
·· t lk b' ó · ' ogy a t1a a oru tr sag elé került gyermekek 70 szá-
zaléka szenvedélyes mozilátogató. Lehet mond · 
l . ó. . . am, 
wgy a mozt nást vagyakat, érzelmeket és in-
dulatokat tud kiváltani a gyermekből. Épen ezért 
cs~k. olyan dara? megnézéséf engedjék meg a 
szíilök gyermeketknek, amit meg lehet nekik nézni 
anél~íil, ho~y az rossz hatással lenne rájuk és 
azt 1s lehetoleg a szíilökkel egyíitt, hogy a Játot
takat megbeszélhessék. 

Gyermekél egy szíilő sem alakíthatja kénye
kedve szerínt de mindent el kell követnie, ha 

azt akarja, hogy gyermekéből ember, a társada
dalomnak hasznos polgára legyen. Sohasem sza
llad kibúvót keresni egy szillönek sem a nevelés 
fe~előssége alól, mert késöbb azt nagyon meg
ban~.latja. A jó nevelés fárasztó és sok idiit igénybe
v~vo ~mnkával jár, de mindenesetre megéri a 
faradsagot. Azonban sok szereletet és tUreimet ki
ván a szíilöktöl. Az a szUiö aki tisztában van a 
nevelés fontosságával, a felelösségének tudatá
ban van, az nem sajnál időt, fáradságot, hanem 
'.1agy. g~nddal és mégnagyobb éberséggel irányítja 
es vegz1 gyermekének nevelését. 

Oaál Károly. 

~~~~~~~~--~------~~~~~~~~ 

HIREK 

Tantervi ujitások. 
. . . Mint ismeretes, az önálló gazdasági népisko

lak UJ tenterve most van előkészületben és tárgyalás 
alatt. E munkálatok során igen érdekesen alakul 
ki e fontos iskolaféleség helyesebb célkitíizése• 
tanítási- és nevelési anyaga. jogviszonya és sok 
más, lényegbevágó szervezeti kérdése. 

Habár korainak látszik az új szervezési- és 
tantervi munkálatokról részleteket közölni, mert 
azoknak a tételei végrehajtásukig még sokat vál
tozhatnak és módosulhatnak, mégis úgy véljíik, 
helyesen járunk el, ha legalább főbb vonásokban 
némi tájékoztc.tásf adunk új tanterviink főbb irány
elveirőL 

F. évi május 14-én dr. Czettler Jenő elnök
lele alatt már az Országos Közokt Tanács albizott-
sága is behatóan foglalkozott az új tanterv- és 
végrehajtási utasításávaL Egész napos tárgyalása 
során kidomborodott az előadói dolgozat helyes 
szerkezete, felépítése és más iskolákkal való kivá
natos kapcsolata. Igen helyeselhető, hogy egyes 
tárgyköröket és tantárgyakat az eddigi 2-3 osztályra 
való megosztás helyett lehetőleg egy osztályra tesz 
át. Pl. a szarvasmarhatenyésztés és tejkezelés 
tervezet szerint a I. oszt. t~nanyaga lesz. A fate
nyésztés és ápolás tudnivalóit, vagyis a régi tanterv 
3 éves anyagát a fiúk 1.-11. osztályába helyezte. 
Csecsemőápolás csakis a lll. leányosztály anyaga 
lesz stb. 

Amiként tehát várható is volt, a tanítandó 
anyag elrendezésében és osztálybeosztásában cél
szeríí ujitások lesznek. Az ilynemű átcsoportosítás 
a m~glevö tankönyvek használatát is megváltoztatja 
és megköveteli majd az eddigiek átdolgozását, a 
lll. oszt. könyveknek pedig már az új tanterv 
alapján való összeállítását is. 

A tanítási idő tartamában az eddigi heti 5, 
illetve l O órai oktatás természetszerilleg továbbra 
is megmarad, mert fontos szociális érdekek indo
kolják és támogatják annak eddigi rendszerét. Az 
órakeretek és az egyes tárgykörökre fordítandó 
időbeosztás is jórészt a régi marad. 

A részletes tantervi utasítás kíilön fejezeteket 
szentel a nevelési anyag kiemelésére. E tekintetben 
az t'1j tantervi utasítás mondhatni úttörő munkát 
végez és egyedillállónak igérkezik. Iskolánk szer
vezeti szabályzata, tanterve és tantervi utasítása 
minden más iskoláétól fíiggetleníil kíilön kötetben 
fog valósziníileg már 1938 évben megjelenni és 
az L osztályra vonatkozólag az 1938-39 tanévben 
érvénybe is lépni. A gazd. irányú továbbképző 
népiskolák szervezeti és tantervi utasítására ezek 
szerint csak késöbb kerülhet a sor. 

Érdekes és figyelemreméltó elvi döntések, 
valamint megállapítások is történtek a tárgyalások 
során, amelyek alkalmasak lesznek az intézmény 
korszerU fejlesztésére és kiépítésére. Igy többek 
közölt : az iskola nevének igen helyesen "Mezó
gazdasági Népisko/á"-ra való változtatása, a tanulők 
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nek, hanem szándékosak legyenek, mert ezek 
összessége már maga nevelés. A család lehet ép 
és csonka. Ha a család csonka, vagyis az egyik 
házastárs meghalt, a nevelésnek másféle vonásai 
fejlödnek kí. Ha az özvegy, vagy peclig olyan anya, 
aki elvált férjétől uj házasságot köt s ebből a 
házasságból gyermeke születik, vagy esetleg a 
férjnek is vannak előző házasságból gyermekei, 
minden adott esetben más és más lesz a családi 
nevelés, illetve a család szerkezete szerint a családi 
nevelés más és más alakjával állunk szemben. 

Nagyon rossz hatással van a gyermekre, ha 
a szülök elváltan, vagy külön élnek, még abban 
az esetben is. ha mindkét szülö szereti a gyer
mekét, mert ellenfelek s nemcsak saját ellenfelüket 
Játják egymásban, hanem a gyermek ellenségét is. 
Az ilyen szülöknél hiányzik a példaadás, alkalmi 
és rendszeres oktatás, amelynek jelentősége nagy. 

Bármilyen is legyen a család szerkezete, 
bárhogy is élnek a szülök, a felelősség tudatának 
uralkodónak kell lenni minden szülönél. Alakitani 
kell önmagukat, hogy a nevelésre méltók legyenek. 
A higgadt meggondolás, alkalmazk.odási képesség, 
céltudatosság és következetesség kell hogy vezes
sen minden szülöt gyermeke nevelésénéL A neve
lői munka, amit a szülök végeznek lehetőleg egy
öntetű legyen. Ne akarjon mást az anya mint az 
apa. Tudjanak mértéket tartani a szeretet és a 
szigoruság között. Nem szabad szélsőségekbe es
niök, mert amilyen káros az egyik véglet, ugyan
olyan káros a másik is. 

A gyermek közvetlen környezetéhez tartoznak 
a nagyszülök, ha a családban élnek. Ebben az 
esetben a szülöknek vigyázni kell, hogy a nagy
szülök jószívüségükkel unokáik iránt érzett nagy
fokú szeretetükkel. folytonos becézgetésükkel és 
kényeztetésükkel unokáik nevelését káros irányba 
ne terel.iék. Tapasztalatom szerint a nagyszülök 
hajlamasa k erre. Hány szülötöl hallottam : 
"jaj a n agymama elrontja ezeket a gyereke ket, 
annyira szereti öket." S zé p dolog a szeretet és 
igen jó hatással van a gyermekre. ha szülök és a 
nagyszülők közölt egyetértés van, de szükséges, 
hogy a nagyszülök a szülők munkájának tudatos 
támogatásával igyekezzenek a nevelésben segíteni. 

A testvérek segítenek a szülöknek a nevelés
ben, mert egymáson kezdenek emberismeretet 
szerezni és az idősebb testvérek a fiatalabbakat 
szintén óvják a káros hatásoktól, a rossz barátok
tól s ezáltal nekik csak javukat akarják. 

Nagyon kell a szülöknek arra is vigyázni, 
hogy a házi alkalmazottak, cselédek stb. az ö 
nevelői munkájuk eredményét gyermekükre gya
korolt hatásukkal le ne rombolják. Néha jószán
dékúak azok a hatások, melyek a gyermeket érik 
a házi alkalmazottak részéről s ilyenkor kedvező 

a hatás, de sokszor rossz szándékuak - hosszu 
stb. - és éppen ezért nem lehet eléggé vigyázn i 
a szülőknek. 

Nem szabad a rokonoktól és ismerc3söktől 

eredő kedvező hatásokat sem figyelmen kívül 
hagyni, mert ezeknek a hatása is igen jelentős 

lehet. 
Az iskolai rendszeres nevelés igen nagy 

jelentöségíí. A tanító, tanár egyénisége az iskola 
szelleme mind nagy szerepet játszik a gyermek 
életében. Nagyon fontos a szülői, illetve a családi 
és iskolai nevelés egyöntetíísége, amit csak a 
szülök biztosíthatnak. A gyermek mindent elmond 
ami az iskolában történik s ezt a szülönek nagy 
érdeklődéssei kell hallgatni, illetve fogadni.. Igen 
káros hatással van a gyermekre, ha a szülök el
ítélő megjegyzést tesznek az iskolára vagy a taní
tóra. A szülök gondoljanak arra, hogy az iskola 
tudja mit miért csinál. 

Segítsenek a szülök gyermekeiknek kifogás
talan s megfelelő barátokat keresni, ha a gyer
mekük által választott barát szerintük nem meg
felelő. Nem szabad azonban a gyermekükre olyan 
gyermek barátságát ráerőszakolni, aki csak nekik 
tetszik, aki csak nekik megfelelő, hanem mindig 
azt kell nézni s olyan barátot kell keresni, akit 
gyermekük is szivesen fogad barátjának s lehetö
leg vele egykorú. Fontosnak tartom a megfelelő 

barát megválasztását, mert azok és a tanulótársak 
hatása bonyolult és igen jelentős. Sokszor egy 
tanulótárs vagy barát válik a gyermek jó vagy 
rossz szellemévé. Épen ezért éber figyelemmel 
kisérje minden sziilö milyen gyermekének a ba
rátja, vagy barátai s milyen hatással van, illetve 
vannak azok rá. 

Ugyanolyan gonddal válassza ki a szülö a 
gyermekének olvasmányait is, mint barátait. Kil
lönösen óvni kell a gyermeket a szennyirodalom
tól, mert az mindig olyan elérhetetlen vágyakat 
ébreszt a gyermek lelkében, amelyeknek kielégí
tése, elérése csak tiltott ttton történhet. 

A szinház és a mozi korán foglalkoztatja a 
gyermek képzeletét. A gyors, kényelmes és szóra-
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koztató tanulásnak ép(tgy lehet eszköze · t _ 
. tő' . t es er Jesz Je, mm a rossznak. Ezt mutatJ'a az h 
·· t lk b' ó · ' ogy a tta a oru tr sag elé került gyermekek 70 szá-
zaléka szenvedélyes mozilátogató. Lehet mond · 
h . ó 'á . am, 
ogy a mozt n st vágyakat, érzelmeket és in-

dttlatokat tud kiváltani a gyermekből. Épen ezért 
cs~kH olyan dara? megnézését engedjék meg a 
szulok gyermekeiknek, amit meg lehet nekik nézni 
anél~ül, ho~y az rossz hatással lenne rájuk és 
azt 1s lehetoleg a szatökkel együtt, hogy a Játot
takat megbeszélhessék. 

Gyermekél egy szülő sem alakíthatja kénye
kedve szerínt de mindent el kell követnie, ha 

azt akarja, hogy gyermekéböJ ember, a társada
dalomnak hasznos polgára legyen. Sohasem sza
bad kibt'tvót keresni egy szUiönek sem a nevelés 
fe~elössége alól, mert később azt nagyon meg
ban~.latja. A. jó nevelés fárasztó és sok idiit igénybe
v~vo ~unkaval jár, de mindenesetre megéri a 
faradsagot. Azonban sok szereletet és toreimet ki
ván a sziilöktöl. Az a szülö aki tisztában van a 
nevelés fontosságával, a felelősségének tudatá
ban van, az nem sajnál időt, fáradságot, hanem 
1.1agy. g~nddal és mégnagyobb éberséggel irányitja 
es vegzt gyermekének nevelését. 

Oaál Károly. 

~~~~~~~~--,------~~~~---~--~--~~~~ 

HIREK 

Tantervi ujitások. 
. . . Mint ismeretes, az önálló gazdasági népisko

lak UJ tenterve most van előkészülethen és tárgyalás 
alatt. E munkálatok során igen érdekesen alakul 
ki e fontos iskolaféleség helyesebb célkilíizése• 
tanítási- és nevelési anyaga. jogviszonya és sok 
más, lényegbevágó szervezeti kérdése. 

Habár korainak látszik az új szervezési- és 
tantervi munkálatokról részleteket közölni, mert 
azoknak a tételei végrehajtásukig még sokat vál
tozhatnak és módosulhatnak, mégis úgy véljük, 
helyesen járunk el, ha legalább főbb vonásokban 
némi tájékoztc.tásf adunk új tantervünk főbb irány
elveiröl. 

F. évi május 14-én dr. Czettler Jenő elnök
lele alatt már az Országos Közokt. Tanács albizott-
sága is behatóan foglalkozott az új tanterv- és 
végrehajtási utasításávaL Egész napos tárgyalása 
során kidomborodott az előadói dolgozat helyes 
szerkezete, felépítése és más iskolákkal való kivá
natos kapcsolata. Igen helyeselhető, hogy egyes 
tárgyköröket és tantárgyakat az eddigi 2-3 osztályra 
való megosztás helyett lehetőleg egy osztályra tesz 
át. Pl. a szarvasmarhatenyésztés és tejkezelés 
tervezet szerint a l. oszt. t~nanyaga lesz. A fate
nyésztés és ápolás tudnivalóit, vagyis a régi tanterv 
3 éves anyagát a fiúk 1.-11. osztályába helyezte. 
Csecsemőápolás csakis a lll. leányosztály anyaga 
lesz stb. 

Amiként tehát várható is volt, a tanítandó 
anyag elrendezésében és osztálybeosztásában cél
szeríí ujitások lesznek. Az ilynemfi átcsoportosítás 
a m~glevö tankönyvek használatát is megváltoztatja 
és megköveteli majd az eddigiek átdolgozását, a 
III. oszt. könyveknek pedig már az új tanterv 
alapján való összeállítását is. 

A tanítási idö tartamában az eddigi heti 5, 
illetve I O órai oktatás természetszerüleg továbbra 
is megmarad, mert fontos szociális érdekek indo
kolják és támogatják annak eddigi rendszerét. Az 
órakeretek és az egyes tárgykörökre fordítandó 
időbeosztás is jórészt a régi marad. 

A részletes tantervi utasítás külön fejezeteket 
szentel a nevelési anyag kiemelésére. E tekintetben 
az új tantervi utasítás mondhatni úttörő munkát 
végez és egyedülállónak igérkezik. Iskolánk szer
vezeti szabályzata, tanterve és tantervi utasítása 
minden más iskoláétól függetlenül kíllön kötetben 
fog valószinílleg már 1938 évben megjelenni és 
az l. osztályra vonatkozólag az 1938-39 tanévben 
érvénybe is lépni. A gazd. irányú továbbképző 
népiskolák szervezeti és tantervi utasítására ezek 
szerint csak késöbb kerülhet a sor. 

Érdekes és figyelemreméltó elvi döntések, 
valamint megállapítások is történtek a tárgyalások 
során, amelyek alkalmasak lesznek az intézmény 
korszeríl fejlesztésére és kiépítésére. Igy többek 
között : az iskola nevének igen helyesen "Mezö
gazdasági Népiskolá"-ra való változtatása, a tanulők 
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szelektálásának megoldásaa, melyet egyelőre az új 
mezőgazdasági oktatási törvény megjelenéséig, az 
egyes iskolák a párhuzamositott osztályok utján 
már saját hatáskörükben is megoldhatr.ak. A 
gyakorlóterületeknek mintagazdasagokká való ki
fejlesztése, az iskolák számának szükségszera fel
emelése stb. Legfigyelemreméltóbb a mezőgazd. 

oktatásra vonatkozó törvény szükségessége és az 
erre irányuló munkálatok megkezdése. E törvény 
életbeléptetésével sok kérdésre és óhajra nyerünk 
majd megnyugtató rendelkezéseket 

A tárgyalások során kimélyült a többi gaz
das~gi iskolákkal és a földmüvelésügyi minisztéri
ummal való szivélyes viszony, az együttmunkálko 
dás, a kölcsönös támogatás, az erők egyesítésének 
ügye is, úgy, hogy e tekintetben is a legszebb 
reményekkel nézhetlink a jövő elé. 

Nevelési kérdések 
a szegedi tankerület iskolafelügyelői értekezletén. 
A szegedi tankerületnek az újabb 3. közleménye 
160 oldal terjedelemben tárgyalja azokat a leg
fontosaab pedagógiai kérdéseket, amelyek a f. 
évi értekezletén elhangzottak. 

A tárgyalásra kitQzött tételek elsősorban az 
iskolák tantestületeinek küldettek meg. A legtöbb 
tételt érdekessége folytán 40-- 50 tantestület is 
letárgyalta s erre vonatkozó elgondolását az elő
adóknak megküldötte. A sok és bőséges hozzá
szólás lényegét az előadók. ügyes feldolgozásban 
vitték az értekezlet elé, majd dr. Kisparti jános 
tankerületi kir. föigazgató könyv alakban is meg
jelentette azokat, hogy ezáltal minden nevelő és 
oktató számára hozzáférhetövé tegye a tankerület 
tanitóságának kialakult véleményét. 

Az elhangzott és megvitatott tételek a könyv 
hasábjain a következő sorrendben szerepeinek: 
l. A népiskola nevelőiskola. Mennyiben készít 
elő a tanítóképző az iskolában végzendő nevelő 
munkára? 2. Lelki élet a népiskolában. 3. Az 
igazgató teendöi a kezdő tanító továbbképzésében 
4. Az oktatás formái és tárgyi elemeinek össze
egyeztetése a népiskolában. 5. A népiskola és a 
szülöi ház viszonya. 6. A tanító és a falu szel
lemi és erkölcsi élete. 7. Végül különállóan irány
elvek a továbbképző iskolák látogatásában cima 
tétel. 

A megjelent könyv érdekességél emeli, hogy 
nemcsak a fenti tételek anyagát, de a hozzászólá
sokat és a kétnapos értekezlet jegyzőkönyvszera 

lefolyását is híven közlí. Az értekezleten dr. Kósa 
Kálmán miniszteri tanácsos, dr. Lotzka Alajos az 
Orsz. Közokt. Tanács ügyvezető igazgatója, a 
!ankerület tanfelügyelői és tanítóképző intézeteinek 
igazgatói is jelen voltak a 23 körzeti iskolafel
ügyelőn kívül, s hozzászólásaikkal jelentékenyen 
emelték a feldolgozott anyag változatosságát és 
gazdagságát. 

A mi iskaláink nevelői és oktatói munkáját 
is közelről érintik a fenti kérdések, ezért tanerő
inknek is igen hasznos, érdekes, egyben pedig 
nagyon tanulságos olvasmány a "Nevelésügyi Kér
dések" c. könyv, annál is inkább, mert a gazd. 
irányú továbbképző népiskolák felügyeleti kérdé
seit és a felügyeleti szervek kivánatos egységes 
működését is tartalmazza. 

A könyv bérmentes kílldéssel 1·60 pengő. 

A megrendeléseket Bérczi Lajos tanár Szeged, 
(Tanker. kir. főigazgatói hivatal) intézi. 

- Áthelyezés. Váraljay Vince szekszárdi 
gazd. szaktanítót a vallás- és közoktatásOgyi mi
niszter Kiskundorozsmára helyezte át és egyúttal 
az igazgatói teendők ellátásával is megbízta. 

- Tanulmányi út. A kecskeméti gazdasági 
szaktanítóképző hallgatósága május 21-én Szájbély 
józsef kertészeti tanintézeti rk. tanár és Schaffer 
Olga kir. gazdasági tanár vezetésével meg
látogatta a kiskunfélegyházi önálló gazdasági nép
iskolát. A 15 ifju hölgy és 15 férfi szaktanitó
jelölt a jövőbetekintő érdeklődéssei szemlélte az 
jskola tanOgyi épületcsoportját és berendezését. 
Különös figyelmet forditottak a bő gyüjtemény
tárra, ahol csaknem teljes képet alkottak a gaz
dasági népiskola tananyagáróL Egy leány és egy 
fiu osztályban tanítást hallgattak, egy leányosztályt 
gyakorlati foglalkozásban találtak, majd az iskola 
kerti telepét tekintették meg, ahol a 72 másfél 
négyszögöles parcelián folyó gabona kisérletet 
élénk érdeklődés mellett tanulmányozták a két 
tábla szőlőgyüjteménnyel együtt. A belsőség, fel
szerelés, mezőgazdasági terület és állatállomány 
részletes megtekintése után az iskolanővérek 
nagyobbarányú baromfitelepét keresték fel. 
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l S K O L Á l N K l S M E R T E T É S E. 
26. K l S U J S Z Á L L Á S. 

A 14.000 lakossal biró Kisujszállás volt 
egyike azoknak az alföldi városoknak, ahol az 
iinálló gazdasági népiskolák szervezését megelö
zöleg már nagyobb gyakorlóterülettel rendelkező 
"ismétlő-iskola" volt. Itt 1895-töl kezdéidőleg 12·5 
kat. holdas lernlet állt rendelkezésre gyakorlati 
oktatásra. E gyakorlóterUiet azonban az akkori 
szölötelepítési láz következtében csaknem teljes 
egészében szölövel telepíttetett be, söt nagyarányú 
szölöoltvány elöállítására és gyökereztetésére is 
berendezkedett,mintha Kisujszállásés vidékevalóban 
elsőrangú szölötermöhely lenne l Igy azután egyéb 
termesztési ágra, mint gyümölcsfanevelésre, gyü
mölcstermesztésre és konyhakertészeire alig maradt 
hely, mezögazdaságra pedig éppen semmi. 

Iskolafenntartó város ezen "szölötelepnek" 
elnevezett iskolai gyakorlóterületnek kezelésére 
külön szölészeti tanfolyamot végzett tanítót és 
vincellért alkalmazott. Előbbinek a telep kezelésén 
kívül feladata volt a tankötelesek gyakorlati ok
tatása is. 

191 O- ben a városi tanács és a községi iskola
székből alakult külön bizottsá2 javaslatára a város 

.----- -···--
1 

képviselőtestillete egyhangú határozatban kérle v. 
k. minisztériumot, hogy az önálló gazdasági nép
iskolát szervezze meg. E célra felajánlotta a 12·5 
kat. holdas szölötelepet és évi 1200 a. korona 
fenntartási hozzájárulást. Egyben kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a közeljövöben, de legfeljebb 
to éven belill az iskolát mezögazdasági irányúvá 
is ki fogja fejleszteni. Minisztérium elfogadván a 
város ajánlatát, az önálló gazdasági népiskola az 
1910-191 t. tanévben a telepen berendezett egy 
tanteremben megkezdette müködését. 

A világháború ezen iskola fejlödését is meg
akasztotta. A férfi tanerő bevonult, a gyakorló
terület szakszerű irányítás és megfelelő kezelés 
hiányában elsorvadt, az oltványszölö és vesszö
termő telep pusztulásnak indult. A megmaradt 
táblák késöbb kiöregedtek, a fenntartás nem volt 
gazdaságos s nagyrészben ezek is kitermeltettek 
úgy, hogy 1920-ban már alig egyharmad rész 
maradt meg. Háború alatt a felszabadult ilres teril
letek kisebb parcellákban egyeseknek konyhakerti 
célokra bérbe adattak. 

A háborúból visszakerült akkori igazgató 

LeánytanuJák gyakorlati foglalkozáaCI. 
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Tantermek. 

ügybuzgalommal látott a gyakorlóterület és iskola 
rendbehozásához, amiben iskolafenntartó város is 
jóakaratúlag támogatta. Befejezést nyert a háború 
alatt megkezdett munkaterem építése. 1922-23. 
évben felépült az igazgatói lakás, de a tulajdon
képeni fejlődés mégis csak 1925-ben vette kez
detét, amikor az iskola kertészeti jellegének meg
felelőleg, de a jelentkező szükséglet kielégíthetése 
szempontjából is beállíttatott a 2 kat. holdas 
gyümölcs- és gazdasági faiskola, majd kezdetét 
vette a szőlőfelújítás és bevezettetett a kerti vető

magtermesztés. 1926-ban iskolafenntartó határozott 
kivánságára beállíttatott a virág- és díszkertészet, 
1927-ben pedig a kertmunkásképzés és 1929 ben 
megkezdődött a 4 és 3h kat. holdas gyümölcsös 
betelepítése, amivel az iskola kertészeti iránya 
teljes kidomborodást nyert. 1931-32. években az 
egész gyakorlóterület a már meglévő, de erősen 

felkopaszodó gleditschia élősövényen belül sodrony 
kerítéssel vétetett körül. 

Közben a tanuJók Iétszáma folytonosan emel
kedett, szükségessé vált a munkateremnek tan
tcremmé való berendezése, majd 1927-ben a 
harmadik tanterem, tantestületi szoba és iroda 
felépítése, 1926-ban a régi igazgatói szükség
lakásból háztartási konyha és ebédlő alakíttatott 
s az 12 személyre főző-, étkező edényekkel és 
egyéb szükségesekkel felszereltetett A tantermi 
felszerelések és berendezések kiegészíttettek, vászon
és szőnyegszövőgépek, varrógépek és szabási 

kellékek s a háziipari oktatáshoz szükségesek be
szereztettek. Mindezek mellett azzal, hogy a 
gyakorlóterület is kertészeti jellegének megfelelő 

gépekkel, eszközökkel és tanulószerszámokkal az 
évek során a szükségletnek teljesen megfelelő 

mértékben felszereltelett, gazdag tantestületi- ifjú
sági és segély könyvtár létesíttetett, az elméleti 
oktatás szemléltetővé tételét pedig a tantestület 
által gyüjtött sokezer színes kép, taneszköz, mag-, 
model- és egyéb gyüjtemény lehetövé tette : ezen 
iskola egyike lett a legjobban felszereJt ískolá
inknak. 

Amikor pedig 1933. évben az iskola saját 
jövedelméből megvette a szomszédságbcm lévő, 

Mária Terézia körut 76. számu 849 négyzetöles 
házastelket, amelyen egy 3 szobás lakás fürdő

szoba, konyha, kamra, pince, egy külön épületben 
szoba-konyhás cselédlakás és magtár, egy másik 
épületben istálló, szerszámkamra, kocsi és gépszín, 
végill egy 10 méteres tengerigóré van, továbbá, 
amikor 1934. évben e lakáshoz szintén az iskola 
saját erejéből mosókonyhát, sertés és baromfi
ólat épített, 1935-ben pedig a magtárt és annak 
padtását termények befoganására és eltartására 
átalakítatta és berendezte, majd amikor 1936-ban 
zárt méhest épített s az összes mezögaLdasági 
gépeket és eszközöket (egyes és kettős eke, három
tagú vasborona, fogatos Planet junior kapálóeke, 
vetőgép, Iógereblye, répa- és szecskavágó, mor
zsológép, Kalmár-rosta, darálógép, tizedes mérleg, 
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Igazgatói lakás. 

igás kocsi, 2 lóra szerszám, ponyvák és zsákok 
stb.) beszerezte, ezzel nemcsak egy minden kivá
naimat kielégitő szaktanítói lakáshoz juttatta az 
isk o la fenn tartó t, de a mezőgazdasági kiegészítés 
egyik fő akadályát is eltüntette. 

Ugyanis arra való tekintettel, hogy Kisúj
szállás közlakosságának túlnyomó része, mintegy 
80 %-a az őstermelésnek mezőgazdasági s azzal 
karöltve az állattenyésztési ágát űzi és abból él, 
a kertészet pedig igen alárendelt mellékfoglalkozás, 
s így az iskolára utalt kisgazda és földműves 

gyermekek legfőbb érdeke azt követeli, hogy az 
iskolai tanítás elmélete és gyakorlata elsősorban 

éppen a mezőgazdaságot és állattenyésztést karolja 
fel, az iskola vezetősége mindenkor arra törekedett, 
hogy ezirányú oktatást biztosító és azt valóban 
értékessé tevő mezőgazdasági kiegészítés mielőbb 
megtörténjék. Erre nézve már 1922. és 1923. évek
ben, legutóbb pedig 1933. és 1934. években tör
téntek tárgyalások. Előbb az iskolától távolabb 
30 kat holdat, majd 1933. évben az iskola köze
lében fekvő iskolai alapvagyon földekből 20 holdat 
ajánlott fel az iskolafenntartó város. Sajnos. az 
iskola kezelésébe történő átadás előtt mindig elő
került az a bizonyos szalmaszál, melyben elbotlott 
az ügy. Most tehát, a szervezés óta elmult 26 év 
után is ott van az iskola, hogy megfelelő mező
gazdasági gyakorlóterOiet hiányában fő hivatását, 
nagyszámú tanulóinak az okszerü mezőgazdaság 
űzésére és a céltudatos állattenyésztés módjára 

irányuló oktatását gyakorlati úton még mindig 
nem valósithatja meg. Mert bár van az iskolának 
teljes mezőgat.dasági gép- és eszközfelszerelése, 
vannak megfelelő mezőgazdasági épületei, sőt 

1926 óta megvan a mezőgazdaság jóváhagyott 
üzemterve is, csak mezőgazdasági területe nincsen, 
mert másrészről az iskolafenntartó szigorúan őr

ködik afelett, nehogy a mostani kertészeti terűlet
ből csak egy hold is mezőgazdaságilag használ
tassék ki! 

A most már 13 kat. holdas ke1tészeti terűlet 
Kisújszállás megyei város déli részén, az utolsó 
házsor után, a központtól 1'2 km., a vasúti állo· 
mástól 2 km.-nyire a Turkevébe vezető megyei 
müút baloldalán egytagban, szabálytalan négy
szöget alkotva fekszik. Észak felől az utolsó ház
sor kerítéseivel, három oldalról pedig gleditschia 
élősövénnyel, azon belül sodronykerítéssel van 
állati és emberi kártételektől elég jól megvédve. 
Talaja iszaposodásra hajlamos, mély rétcgíí, fekete 
kötött agyag, helyenként szikfoltokkal. jelenlegi 
beosztása: 

1. Faiskola t kh. 400 O· öl, 
2. Gyümölcsös 3 " 1400 " 
3. Szölő t " 570 " 
4. Konyhakert " 200 " 
5. Virág- és díszkertészei " 1300 " 
6. Kerti vetőmagtermesztő 4 " 530 " 
7. llletm~nyföldek " 800 " 
8. Belsőség, ut és árok - " 1249 " 

Összesen 13 kh. 49 O-öl. 
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l. A faiskola gyümölcs- és gazdasági fa
nevelésre szolgál. Az eredetileg 2 kat. holdat 
elfogtaló faiskolát l ~34. évtől kezdve a lecsökkent 
kereslet miatt apasztani kellett a jelenlegi területre. 
Gyümölcsfa oltványokból a helyben jól bevált s 
a pomológiai bizottság által e vidékre ajánlott 
gyümölcsnemek és fajták szaporfttattak s azok 
nemcsak szakszerfi kezelésben, hanem rendszeres 
permetezésben és egyéb ápolásban is részesíllnek 
s így a faiskola teljesen betegségmentes. Fenn
állása óta az iskolafenntartóval egyetértve a ház
helyhez juttatott hadirokkantaknak-és egyéb szegény· 
sorsú lakosoknak mintegy 6000 drb. gyilmölcsfa, 
utcákra leendő ültetésre pedig 1560 drb. akácfa 
osztatott ki díjmentesen, az iskola szorgalmas 
tanulói tanévenként gyilmölcsfa jutalomban része
sülnek, mely eljárásokkal az iskola nagyban hozzá
járul a helyi gyilmölcstermesztés fellendítéséhez. 

2. Az iskola kertészeti jellege s a jeientkezett 
helyi szükséglet kívánatossá tette, hogy a szölö 
kipusztulása folytán felszabadult terület egyrésze 
gyümölcsös telepítésére fordíttassék. Az e célra 
kijelölt terület 4 kh. 1485 n.-öl, melynek betele
pítése 1929. év öszén vette kezdetét. Eddig már 
3 kh. 1400 n.-öl van beültelve részint vadra 
oltott félmagas törzsfi, részint doucin és birsre 
nemesített törpe fákkal. A föfák egymástóli távol
sága 9·38 m., a közteseké a föfáktél és egymástól 
is 4 69 m. Circa 25-26 év mulva a kiiermett és 
kiöregedett törpefák kivágatnak s helyet adnak a 
föfák terjeszkedésének. Gyümölcsös kétharmada 
már termőben van. Közei részint gyümölcsbokrok
kal (egres, ribizkc), részint konyhakerti és mag
termő növényekkel vannak kihasználva. 

3. Kisujszállás 36.000 kat. holdas határának 
lalaja csaknem teljes egészében erősen kötött, 
nehéz fekete agyag, váltakozva nagyobb terje
delma szikesekkel. A szölő nagyobb mérvíi tele
pitésére tehát egyáltalában nem alkalmas. Van 
ugyan közvetleniil a város mellett három helyen 
"szölöskert", de azok terillete összesen sem ha
ladja meg a 70-80 kat. holdat, minélfogva a 
helyi viszonyok semmiképpen sem indokolták a 
12 holdas iskolai szölő kipusztulása után való 
felújítást A régi szölöböl még meglévő herbemont 
és rizling, valamint az 1200 n.-öl új telepítésa 
csemegeszölő teljesen elegendő a vonatkozó gya
korlati oktatás és példaadás céljaira. 

4. A konyhakert 200 n.-öles terillete tanul
mányi célt ~zolgál, tömegtermesztésre a faiskola 
pihenő táblái és a gyilmölcsös közei adnak bő 
teret. 

5. A virág és díszkerlészet 1926-ik évben 
állíttatott be s az évek során egyik legjövedel
mezöbb üzemággá fejlesztetett úgy, hogy jelenleg 
az ezirányú oktatást és a helyi, valamint a közeli 
környék szükségleteit egy 50 méter hoszL't .U" 
a Jakba·n épitett 170 n.-méter alapterületű növény
ház, egy 100 n.-méter alapterílletfi Chrysanthénum
blokk, 96 nm. alapterületű 64 ablakos melegágy 
sorozat, 200 n.-öl terilletfi rózsatelep és rózsaiskola, 
600 n.-öles díszfa és diszcserje nevelő és 400 n.
öles virágtelep szolgálja. Iskolának e téren való 
tevékenykedését az iskolafenntartó város is mihamar 

· igénybevette. 1927-ben megbizta az isko,lát a már 
meglévő 9 kat. holdas "Erzsébet-liget" kezelésével 
és felújjításával, majd a városháza körüli 3 kat. 
holdas park és a város egyéb középülete ablakai
nak virággal való díszftésével. E megbízásában 
végezte az iskola a város föterének és csatlakozó 
utcáknak fásítását is. 

A virágkerlészet s általában az egész gya
korlóterület vízszükségletét az 1928· ban készült 
166 m. mélyfúrású kútból nyeri, amely azonban 
csak 5 méternyire a földszíne alá löki fel a vizet, 
onnan kézierővel kell felemelni a földszínére épített 
64 hl-es vízgyüjtö medencébe. 

6. Bár az iskolafenntartó város a sze.rvezt's
kor vállalt kötelezettségét, a mezögazdasági terü
lettel való kiegészítést mindeddig nem teljesítette, 
mégis tántoríthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy 
a meglévő gyakorlóte. ületen csak kertészeti ágak 
fizessenek, az iskolának tehát mindig nagy gondot 
adott a szölö kipusztulásával felszabadult s évröl
évre nagyobbodó szabadföld mikénti kihasználása, 
mert a már beállított kertészeti üzemágak további 
és aránytalan kiterjesztését sem a tanulmányi cél, 
sem a helyi viszonyok, sem a gazdaságosság nem 
indokolták. Eme körülmény késztette a mostani 
vezetöséget a kerti és virágmagtermesztés nagyobb 
arányú felkarolására. Hármas célt óhajtott elérni. 
Elsösorban azt, hogy az iskola tanulói gyakor
latilag megismerkedhessenek a kerti magtermesztés 
eljárásaival, másodsorban, hogy a közlakosságnak 
követendő példát mutasson és harmadsorban, hogy 
a szabad terilletek gazdaságosan használtassanak 
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ki. Hogy a cél rnennyiben éretett el, igazolja pl. 
az, hogy 1927· ben egy hold ugorkarnag termesztés 
22 q buza akkori árának megfelelő tiszta hasznot 
adott s hogy ma már Kisujszálláson közel 150 
holdon termesztenek kisgazdák különféle kerti 
magot. Az iskola neves külföldi (koppenhágai, 
quedl inburgi, berlini, ascherslebeni stb ), késöbb 
hazai magkereskedöknek terrnesztett és termeszt 
előre megállapított bevásárlási ár rnellett ugorka, 
fözeléktök, bab borsó, saláta, retek, carotta, hollandi 
hagyma, borsika konyhakerti, továbbá aster, an
tirrhinurn, phlox, portulaca stb. virágmagot De 
teJ rneszt saiát rezsiben is az itteni helyi szükkéglet 
kielégítésére, arnivel a tanítási cél mellett számba
jövő jövedelmet is biztosit. Csak 1927-1931 
közötti 5 év alaH ilyen címen 926·30 pengő be
vételhez jutott az iskola. 

Kertrnunkásképzés. Hogy az iskolánál szerez
Iletö kertészeti ismeretek az életbe kikeriilő nö
vendékeknek majdan ne csak rnellékfoglalkozásra 
és kisegítő keresetre nyujtson módot, hanem fő. 

kereseti lehetőséget is biztosítson, 1927-ben be
vezette a kertrnunkásképzést. Három évre terjedő 
ciklusokban elméleti, fóként azonban gyakorlati 
alapon 2-4, ezen iskola három évfolyamát el
végzett egyénnek nyujt a kertészet rninden ágában 
olyan kiképzést, amely képessé teszi azokat szőlő, 
gyümölcsös okszerű megmunkálására és karban
tartására, kerti magtermesztésre és egyéb irányt"t 
kertészkedésre. Eddig 8 ilyen egyént képzett ki 
az iskola, akik mint megbecsült kertmunkások 
helyezkedtek el, vagy önállóan folytatnak kertész
kedés!. jelenleg három van képzés alatt. 

Az iskola kertészeti jellegénél fogva nagyobb 
állatok tenyésztésével nem foglalkozhatik. A fogatos 
talajmunkákat és fuvarozásokat bérelt igákkal kész
pénzért végezteti. A kézi munkákat l állandó 
kertmunkás a tanulókkal és az ideszaki napszá-

kívüliek részére J gyiimölcsfaoltási-, 3 gyümölcs
védelmi és 2 gyiimülcstermesztési tanfolyamot 
tartott, 1929. évben 27 tanítónő részére gazda
sági tanfolyam rendeztetett. 

1925-ig kettő-, 1927-ig három, azóta négy 
tanerő mííködik az tskolánál. Az épületek száma 
16, ebből 9 tanügyi és 7 gazdasági épület. Az 
iskolai összes vagyonérték 1936. év végén 
76.246·80 P volt, melyből tantigyi 46.234 51 P, 
gazdasági 30.030·29 P. 

Az iskolai kertgazdaság az utolsó 10 év alatt 
a következő tiszta jövedelmet eredményezte: 

1927. évben 4582·86 P 
1928. 8 3625•85 " 
1929. " 5766·36 " 
1930. 4443·64 " 
1931. " 257..,·93 " 
1932. " 2553·75 " 
1933. " 1975 76 " 
1934. " 909·61 " 
1935. " 1762•01 " 
1936. " 1745•86 " 

Tiz évi átlagban tehát évenként 2994·25 P-t, 
amely a 13 holdas gyakorlóterület egy-egy holdjára 
230·35 P tiszta jövedelemnek felel meg. Eme 
jövedelemből 21·080 72 pengót fordított az iskol~ 
gazdasági és tanügyi beruházásokra, a többtt 
pedig a tanügyi szükségletek fedezésére. 

Ezen iskolánál müködtek a multban hosszabb
rövidebb ideig: Márton Lajos, Szabó Sándor, 
Marczi Tivadar, Náray Ferenc, Somlyai Kálmán, 
Hegedüs Tibor, Buday Gusztáv, Szilágyiné Han~p~ 
Erzsébet Nárayné Horváth Erzsébet, dr. Fedorane 
Bertalan' Margit és Ticska Izabella. jelenlegi igaz
gató Pataky Sándor, munk~st~r~ai . Bi.hary Lajos, 
Várady Katalin és Váradyne Gaal l erez. 

mosokkal végzi. (!;.---------------" 
Az alsóközponti önállá gazdasági 
iskolánál egy darab létszámfeletti, 

tailiszta emdeni ounár eladO. 
Igen szép példány, 

tenyészképességéért szavatolás. 

A beiskolázott tanuJók tanévenkénti átlagos 
száma 460 Az l. fiú és l. leány osztályok mindig 
párhuzamosak, sokszor a ll. osztályok is. Az 
osztályonkénti heti 10 órás rendes oktatáson kivül 
különféle tanfolyamokon vesznek részt a növendékek. 
Az utolsó 10 év alatt az iskola saját tanutói 
részére 9 kosárfonó, 4 seprőkötő-, 3 kefekötő-, 4 
csuhéjfeldolgozó-, 9 szabás-varrási-, ll vászon-

szövö-, 9 szönyegszövő- és 8 háztajtási-, iskolán ""-·--------------'}/ 
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- A buza és rozs vetőmag önsegélye
zési célra való tárolása. Sajnos, megszakott 
dolog a Tisza jobb partján, hogy a nehéz gazdasági 
helyzetet a gyakran ismétlődő sulyos elemi károk 
okozta károsodások is sulyosbbitják. Ezek a károk 
leginkább azok számára teremtenek sokszor elvi
selsetetlen helyzetet, akik a védelemre és támoga
tásra leginkább rá vannak szorulva: a kisexisten
ciákra. A Tisza jobbparti Mezögazdasági Kamara 
mélyen ~térezve az agrártársadalom nehéz helyzetét, 
minden igyekezetével arra törekszik, hogy segítsé
gére legyen kerülete gazdaközönségének. Az a tény, 
hogy az elmult években a különbözö elemi károk, 
legutóbb pl. jég és esőkárok okozta inség idején 
az állam zzűkös anyagi viszonyai miatt nem sike
rült csupán a 20 holdon aluli jég és fagykárosuli 
gazdákat vetőmagellátásban részesíteni, indokolttá 
teszik, hogy hasonló bajokat a gazdatársadalom 
önerejéböJ fakadó akcióval lehessen kivédeni. A 
Tiszajobbparti Mezögazdasági Kamara elgondolása 
szerint minden községben - jól megszervezett 
gyüjtés útján - elsősorban buzából és rozsból 
vetőmag pótlás és beszerzés céljaira készlelet és 
kenyérmagtartalékokat kell tárolni. Kimutatásba kell 
venni községenkint azokat a buza, rozs, esetleg 
árpafeleslegeket, amelyeket felajánlás alapján min
den gazda nélkülözni tud, tekintetbe véve a leg
kisebb tartalékmagot is. Nagy jelentőségű szociálís 
probléma oldódna meg azáltal, hogy a közadako
zásból összeadott tartalék vető és kenyérmag céljait 
szolgáló gabonanemű télen vagy kora tavasszal az 
arra rászoruló, önhibáján kívül ellátatlan, de ga
ranciaképes gazdáknak és mezögazdasági munká
soknak természetbeni visszafizetésre 10-20% kamat 
méllett újabb betakarásig szétosztatnék. A természet
beni kamat azt a célt szolgálná, hogy ebben az önse
gélyezésen alakuló akcióban szivesen részt venne 
a gazda, aki amellett, hogy bajbajutott társain 
segíthetne, ha a kamat idővel úgy felgyül, vissza 
is kaphatná ebből kölcsönadott gabonafelesJegét 
és akkor már a kamatokból begyülö tartalékmagból 
lehetne állandósítani az akciót. A gabona tárolására 
legalkalmasabbak az egyházak gadonaraktárai len
nének, ahol ilyen nincs, ott a lakosság számához 
mérten terménygyüjtö raktárról kellene a kisebb
nagyobb birtokosoknak gondoskodni. Az összegyilj
tölt gabonamennyiség tűz elleni biztosítását ugyan
csak a természetbeni kamatból lehetne - annak 
kismérva felhasználásával - fedezni. 

- A Falu-Oazdaszövetség visszautasitja 
a szövetkezetellenes támadásokat. A Fdlu
Gazdaszövetség elnöki tanácsa foglalkozott a szövet
kezetek - különösen a Hangya és OMTI< - ellen 
intézett legutóbbi támadásokkaL Az elnöki tanács 
egyöntetű állásfoglalással utasította vissza a falusi 
társadalom nevében ezeket a támadásokat és 
egyszersmind örömmel üdvözölte a Hangyá-t a 
kamillatermelök érdekeinek megvédéseért, továbbá 
az OMTK-t abból az alkalomból, hogy 710 tej
szövetkczetével máris elérte Nagymagyarország 
tejszövetkezeteinek számát. A Falu-Gazdaszövetség 
reméli, hogy a kormány, valamint a falvak törvény
hozói és vezetöi mindkét szövetkezetet továbbra 
is erkölcsi támogatásukban fogják részesíteni. 

- A patkolási ismeretek fejlesztéséröl. 
A Tiszajobbparti Mezögazdasági Kamara feliratban 
fordult a honvédelmi és iparagyi miniszterhez, hogy 
a mestervizsgához kötött kovácsmesteri vizsgánál 
nagy gond forditassék a vizsgára jelentkező patko
Jási szakismereteinek elbirálására. Kivánatos volna 
a jövőben a vármegyék székhelyein minden évben 
megrendezni a patkoló tanfolyamokat. A rendes 
katonai szolgálatot teljesítő kovács, vagy gépész
ipart gyakorló egyének számára ezen patkolótan
folyamok elvégzése kötelezövé tétessék, mert kellő 
kiképzés eselén minden remény megvan arra, hogy 
a jelenlegi szaktudás hiányából eredő károk nem 
veszélyeztetnék a gazdákat 

- felekezeti tanitók akciója. A gödrei 
esperes kerület tanítói köre 1937. május t 1.-én 
tartott gyülésén kimondotta, hogy a kath. tanitó
ságnak minden erejével teljes értékü munka vég
zésére kell törekednie. Ennek ellenében azonban 
teljes összegíí és jogorvoslati lehetőséggel is biz
tosítandó illetményre tart igényt. Kivánja ezért a 
termény és kántor illetmények igazságos rendezé
sét és egész illetményét a közigazgatási bíróság 
jogvédelme alá való helyezését, amint ezt - a 
felekezeti tanitóság kivételével, - az összes többi 
köztisztviselö számára a törvény megállapitja. Fel
kéri az ország összes kath. tanitóegyesületeit, hogy 
ezt a kérdést ilyen formában mindaddig minden 
egyes gyűlések tárgysorozatába felvenni szives
kedjenek, amíg az megfelelő megoldást nem nyer. 
Azonkívül felkéri az összes érdekelteket e kérés 
teljesitésének szorgalmazására. 
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- A vetések állása a felvidéken. Az öszi 
vetések közill általában a korábban vetettek jók, 
mig a későbbi vetések gyengébbek és hiányosak, 
egyes vidékeken, föként Nógrád megyében a rozs 
gyenge. Öszi buzában és árpában több helyen 
észlelhető a vetések sárgulása, kíllönösen Nógrád
han. Az öszi vetések nagyobbrészt erősen gazosak, 
rovarok közül a drótféreg, futrinka okoz gyakrabban 
károkat. Számottevő gabonalégy kárról csupán két 
helyről érkezett jelentés. Nógrádban az öszi veté
sekben nagyobb kiterjedésa vidékeken jelentős az 
egérkár. Lucerna és lóhere általában jó, bár szór
ványosan ezekben is található egérkár. A tavaszi 
vetések köztil az idejében elvetett zab, árpa, lucerna, 
répa vetések jók. Csupán egyes elöntött területeken 
nem lehetett ezen korai tavaszi növényekból vetni. 
A tavaszi vetések idejébeni elvégzését, majd azok
nak kikelését károsan befolyásolta az ösz folyamán 
elmaradott szántások miatti késedelem és az a 
köríllmény, hogy tavasszal főként a rendkívüli 
esőzések s részben az áradások miatt csak elkésve 
lehetett a vetési munkálatokat megkezdeni. A föld 
elmunkálása az idő előrehaladottsága miatt igen 
sok esetsen csak nedves állapotban volt kivihető. 

A jelenlegi talajállapot az őszieknél különösen 
szinte kivétel nélkül : cserepes, tömődött. Legtöbb 
helyen már is esőt kiván. Általában az elemi ká
roktól nem sujtott, nem vadvizes területeken a 
tavaszi vetések jók. Néhány helyen előfordul, hogy 
vetetlen és szántatlan még a föld (cea 5-6%-ban) 
melynek oka az, hogy a víz még mindig néhány 
helyen kUiönösen a lapályos területeken elöntve 
vagy túl nedvesen tartja a földeket. A répa a leg
több helyen már kikeit s elszórtan már a répabogár 
is okozott károkat. jelentések vannak arról is, hogy 
az őszi kalászosok kipusztulása miatt néhány he
lyen kölest és lucernát vetettek. 

- Magyar miiszaki alkotások Olasz
országban. - Örök dicsősége marad a magyar 
müszaki tudásnak és munkának, hogy a távolsági 
forgalomban olasz földön közlekedő első villamos 
mozdonyok és a villamos motorral hajtott nagy 

termes személykocsik hazánkban készültek. A több 
mint félszázados magyar-olasz elektrotechnikai 
kapcsolatoknak rendkivül érdekes cikket szentel 
a BUV ÁR hasábjai n. Ez a szám egyébként is 
bővelkedik olasz vonatkozásó tanulmányokban, 
amelyben az olasz birodalom fejlödését, az abesz
sziniai út- és vasútépítést, a pontini mocsarak 
meghódítását, Itália népesedését és egészségiigyét, 
a nápolyi zoológiai állomást ismertetik magas
színvonalú tudományos riportokban. 

- A csongrádi buza érte el a legjobb 
átlageredményt a szegedi buzaversenyen. 
A Szegedi Gazdasági Egyesület nagyszabásu 
tiszavidéki buzaversenyt rendezett, amelyre az ösz
szes tiszavidéki buzatermelő városok gazdáit meg
hívta. A buzaversenyen kiállított mintákat hóna
pokon át tartó részletes vegyvizsgálatnak vetette 
alá a vegykisérlet~ állomás s emiatt késett a rész
Jetes eredmények nyilvánosságra hozatala. Mínt
egy 120 minta átvizsgálása után a Szegedi Gaz
dasági Egyesület díszközgyűlésén hozták nyilvá
nosságra a buzaverseny eredményét, amely nem 
várt arányu csongrádi sikert hozott : a tfz legki
válóbb buzaminta között öt csongrádi szerepelt. 
A szegedi városháza közgyűlési termében vitéz 
lmecs György főispán, dr. Pálffy józsef polgár
mester és Gesztelyi Nagy László mezőgazdasági 

kamarai igazgató jelenlétében hirdették ki az 
eredményt, amely szerínt a csongrádfak 6 állami 
oklevelet, 3 egyesületi aranyoklevelet, 3 ezüst
oklevelet, bronzoklevelet és 7 elismerő oklevelet 
nyertek. A buzaversenyen egy szegedkörnyéki kis
gazda buzája kertilt az első helyre, rögtön utána 
már csongrádi buza következett másodiknak, vitéz 
Zentay Rezső az önálló gazdasági népiskola föld
jén termelt buzájával. A hatodik helyen szintén 
vitéz Zentay Rezső buzája szerepelt. 70 értékelési 
számot meghaladó aredményt is sok csongrádi 
gazda elérte. A város a díjakat ilnnepélyes keretek 
között, később megállapítandó időpontban osztja · 
ki a csongrádi városházán. 
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- "Osztrák-magyar diákcsere moz

galom". A Verhand der Ungarnfreunde (Wien 1., 

Kartnerring 3.) megkéri mindazokat a szOiőket, 

akik ebben az akcióban a nyári szünidőre vendég

gyermeket kivánnak, hogy ebbeli kérésükkel men

nél előbb forduljanak a Verhand der Ungarnfreunde

hoz, hogy torlódás elő ne forduljon és a beosz

tási munkálatok, amelyek már kezdetüket vették, 

az eddigi szokáshoz hiven simán legyenek le

bonyolíthatók. Kérjük olvasóinkat, hogy forduljanak 

érdeklődés esetén közvetlenül a Verhand der 

Ungarnfreunde-hoz (Wien 1., Kartnerring 3.), ahol 

minden felvilágosítást megadnak és a szükséges 

nyomtatványokat megküldik. 

- A kárt szenvedett földbérlök terhes 

bérleti szerzödéseinek megváltoztatása. A 

Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara - tekin

tettel a Felvidéken bekövetkezett rendkivül nagy

mérvű áradások okozta mezőgazdasági károkra, 

melyek a földbérlőket sem kímélték, - felterjesz

téssel fordult a földművelésügyi kormányzathoz, 

hogy találjon lehetőséget olyan megoldásra, mely 

méltányossági szempontok figyelembevételével a 

rendkivül terhes kisbérleti szerzödések megvál

toztatására módot nyujt. Kétségtelen tényként ál

lapítja meg a kamara, hogy a haszonbérlök, - a 

megszállott Felvidéken tervszerűtlenül gyakorolt 

erdőirtásból eredő jelenlegi károkkal, - a bérlet 

megkötésénél nem számolhattak s igy a terhesnek 

bizonyult szerződések feltételeinek módositása te

kintettel a kisbérlők veszélyeztetett exisztenciális 

helyzetére, mielőbb kivánatos volna. A kamara 

természetesen egy olyan megoldásra gondol, mely 

a való helyzetnek megfelelően enyhitene a kis

bériökön s nem rejtene magában méltánytalan 

károsodást a bérbeadóra sem. 

- Iskolásgyermekek megerősttése a 

szentgotthárdi és svábhegyi iskolaszanatóri

umokban. Szakorvosaink megállapitása szerint 

évröl-évre emelkedik azoknak a gyenge, vér

szegény, megerősítésre szoruló gyermekeknek a 

száma, akiket a zártlevegőjű iskolából ki kellene 

vonnunk és oly intézményekben kellene elhelyez

nünk, ahol rendszeres orvosi felügyelet alatt vég

zett edzési kezelés és szabadlégi oktatás segítsé

gével erősitjük meg szervezetüket. Ezt a célt szol

gálják a külföldön nagy számban lévő iskola

szanatóriumok. Magyarországon a Magyar Iskola

szanatórium Egyesület állitott fel eddig két iskola

szanatóriumot éspedig a subalpin klimáju fenyves 

erdőktől övezett Szentgotthárdon, amelyben 6-18 

éves korig mindkét nembeli elemi, polgári, összes 

középiskolai, kereskedelmi iskolai és tanítóképez

dei iskolásgyermekek vétetnek fel. Az elmult 

évben adta át rendeltetésének 6 holdas feny

ves területen lévő csodás fekvésű svábhegyi iskola

szanatóriumát, amelyben mindkét nembeli elemi, 

közép- és kereskedelmi iskolás fiunövendékek vé

tetnek fel. A szentgotthárdi és svábhegyi iskola

szanatóriumok korszerű berendezésOknél fogva 

vetekednek a külföldi iskolaszanatóriumokkal, sőt 

azokat felül is múlják, mert az orvosi és a perla

gógini kapcsolat még a kOlföldi iskolaszanatóri

umokban sincs úgy keresztülvíve, mint a fenti 

két iskolaszanatóriumban. KOlföldi orvosok és 

pedagógusok jöttek kormányaik megbízásából ta

nulmányozni azt a kiváló rendszert. amelyet a 

szenlgotthárdi és svábhegyi iskolaszanatóriumok 

meghonosítottak A fennalló rendeletek értelmében 

fertőző betegeket az iskolaszanatóriumok nem vesz

nek fel, a legszigorúbb előzetes orvosi vizsgálat 

kötelező. Mindkét intézmény a kultuszminisztérium 

legmagasabb felügyelete mellett működik és ren

delete értelmében a növendékek vagy a teljes év

ben ottmaradnak az iskolaszanatóriumban és ott 

vizsgáznak, vagy pedig néhány hónapi ott tartóz

kodás után visszatérnek régi tanintézetükbe, hol 

- miután az iskolaszanatóriumban rendes ok-
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tatásban részesUitek - zavartalanul folytathatják 

tanulmányaikat. Az ápolási díj a legmérsékelteb

ben van megállapítva. Ugy a jövő tanévre, mint 

·a most bekövetkező nyári hónapokra a felvételek 

és elöjegyzések megkezdődtek. A felvétel módo

zatairól részletes tájékoztatást ad és kívánatra meg

küldi az intézet képes ismertetését az iskola

szanatóriumokat fenntartó Magyar Iskolaszanató

rium Egyesület központi irodája: Budapest, VIli. 

Sándor u. 26. Lapunk olvasói - hivatkozással la 

punkra - az egyesület részéről l kedvezmény

ben részesülnek. 

- Magyar gazdaifjak Dániában. A Falu 

Gazdaszövetség évröl-évre megismétlöd() gazda

ifjusági csereakciójának első csoportja - közel 

negyven gazdaifju - május hó 13.-án csütörtö

kön este utazott el Budapestről, hogy Dániában, 

illelőleg Németországban hat hónapig tartózkodva, 

elsajátítsa a fejlettebb mezőgazdaság szakismere

teit A kUiföldre induló magyar gazdaifjakat a 

Falu Gazdaszövetség nevében Mayer jános ny. 

miniszter, elnök búcsúztatta el meleg szavakkal s 

lelkükre kötötte, hogy idegenben való tartózkodásuk 

ideje alatt egy pillanatra se felejtsék el, hogy he

lyes magatartásukkal hasznos szolgáiatokat tehet-

. nek nemzetuknek, mfg ellenkező esetben ártanak 

országunk hírnevének. Teölgyes István dr. igaz

gató a másfélévtizedes akció megteremtöje, ezután 

megfelelő útbaigazításokkal látta el a gazdaifjakat, 

majd a tanulmányi csoport tisztelgő látogatást tett 

Marschall Ferenc dr. földmUvelésügyi államtitkár

nál. Marsebal államtitkár a mezőgazdasági tudás 

és látókör fejlesztésének fontosságára hívta fel a 

gazdaifjak figyelmét. A tanulmányi csoportot Teöl

gyes István dr. igazgató kisérte el beosztási 

helyére. 

A szerkesztö postája. 
-----~·~-----

Vizsgabiztos l A rendelkezésnek többféle célja volt, 

melyek közüllegfontosabbak : hogy a kiküldöltek megismer

kedhettek a különbözö körülmények között élö iskolákkal 

és tapasztalataikat saját iskoláiknál értékesitbették ; hogy 

a vizsgák szinvonala emelkedett és a helyi vonatkozásban 

is nagyobb megbecsülést ért el; az összefutó jelentések 

átfogó képet nyujtottak és üdvös intézkedésekre adtak 

impulzust; a föltatóság intenziv érdeklődése jó hatást 

váltott ki az iskolák szelleme és további fejlödését illetően; 

a megbec;ült és érdeklődéssei kisért munka ambiciófokozó 

hatása sem áll utolsó sorban. Ezeknek tudatában tényleg 

érthetetlen az intézkedés ellaposodása, ami valószlmileg 

anyagi okokra vezethető vissza, bár más intézményeknél 

sokszorosan költségesebb biztosi kiküldelésekel tartanak fenn. 

E. O. Újkécske l ~rdeklödést köszönjük, előfizetést 
nyilvántartásba vettük és a lap folyamatos küldése akadály

talan lesz. Szeretnénk, ha közérdekü cikkel, hirekkel is 

felkeresne és bekapcsolódnának többan is továbbképzős 

kartársaink közül munkánkba. 

E. Komádi. júliusi számunkban következik ismer

tetésre, amit 20.-áig kérünk. A kiállításon megbeszélt küz

lemény még nem érkezett meg, de reméliletöleg nem 

marad el 

Szervezö l Eddig az volt a gyakorlat, hogy az 

államhatalom és a politikai község közölt szerzödésszeríí 

megállapodás jött létre és az ezután kinevezett tanerö 

hajtotta azt végre. Igaz, hogy a végrehajtás sokszor 10-12 
évet vett igénybe. mert gyakori volt az az eset, hogy a 

község húzódozott a vállalt kötelezettségek teljesitése elöl 

és alig van olyan eset, hogy az iskola teljes mértékben 

birtokában legyen az igérteknek még ma is, söt az évi 

fenntartási kiadásokra is harcolni kell a fedezetért hat

hatós támogatás nélkül. Nem igen tudunk elképzelni még 

egy olyan intézményt, vagy hivatalt, ami a mieinkéhez 

hasonlóan szDletett volna. Valószinüleg az új önálló gaz

dasági népiskolák felállításánál most már más a metódus 

és a régieken okulva szorosabb és kötelezöbb megálla

podások jönnek létre. 

----------------------------------------
Vesszősi józsef nyomdai műintézet 

Kiskunfélegyháza, 1937-1019. 
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