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Az idő kereke 
ha kisebb-nagyobb zökkenőkkel is, de ki
hagyás, megállás nélkül, feltartóztathatat
lanul halad előre, maga után hagyva vissza
fordulás nélkül örömeivel és bánatával, 
eredményeivel és csalódásaival a tegnapot, 
hogy a ma útját járva holnapra azt is 
multtá tegye. Mintha csak rövid napokkal 
ezelőtt zártunk volna egy munkás esztendőt 
és ime megnyitottuk a másikat, mert az 
élet rohanása csak röpke pillanatokat enge
délyez, árja sodorva ragadja tovább a vele 
haladókat és örvénye könyörtelenül a mélyre 
viszi a megállókat 

E nagy forgatagban csak az összetett 
erő érvényesülhet, a széfforgácsolt ered
ményei látszólagosak és legtöbbször a 
semmibe vesznek. 

Mit kiván a gazdasági szaktanitói 
kar az új iskolai év küszöbén ? 

Elsősorban önmagával szemben a régi 
hivatali szemlélet fenntartását, ami hosszú 
évtizedeken keresztül jól bevált, mert az 
az önzetlenségen, odaadáson, lelkesedésen 
és ügybuzgalmon épült fel:, .~ár~d.?á.~ot ry~~ 
ismerve fektette összenerglajat k1tuzott celjal 
szolgálatába a kis csapat,, h?gy ~gy or~zág 
nem igen dédelgetett nepreteget a JObb 
boldogulás útjára terelje, h.ogy a magya~ 
föld minden polgárának odajuttassa a nap1 
kenyeret, hogy a népjólét javításáv.~I a 
nyugodt és zavartalan élet e részrot is 

biztosíttassék. Önzetlenül végezte a mun
káját mindenkor és ez lekötötte teljes 
mértékben idejét, nem maradva abból a 
vagyongyüjtés és önjólét organizálására. 

Maradjon meg továbbra is a hagyo
mányos kartársi jóviszony és szeretet, ami 
nem kis mértékben könyítette meg a verej
tékes munkát, vagy talán éppen ez tette 
az eddigi eredményeket kézzelfoghatókká. 

A Iétért való küzdelem szakadatlan 
harcában az erőösszevonás megdönthetetlen 
igazsága a jövőben sem essen figyelmen 
kivül ; az egyember-egyakarat elve teljes 
mértékbev érvényesüljön a siker biztosítása 
érdekében, mert a vesszőnyaláb elmélete 
tökéletes és örökéletű. 

Maradjon . . . Maradjunk a régiek ! 
Másodsorban kifelé, szeretné tapasztalni 

a gazdasági szaktanítói kar becsületes mun
kájának fokozottabb figyeimét és méltány
Iását. 

A multban elhangzott panaszok csak 
elenyésző kisszámban voltak személyi vo
natkozásúak, azok zömének orvoslását ide
ális szempontból, a jobb munkanyujtás 
érdekében kivánta, de még a személyi 
vonatkozásúak is közel állottak ehez, szoros 
kapcsolatban állottak ezzel. 

Amikor illetményeinek igazságos ren
dezését kivánta, szabadulni óhajtott a csa
ládi és egyéni gondok nyomasztó terhétől, 
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hogy ennek helyébe a hivatali gondok el
oszlatása válhasson intenzivebbé ; amikor 
gyakrabban a munkaerögyarapítás kérdését 
vetette fel, a dús reszortok pontosabb, tel
jesebb és eredményesebb ellátását célozta: 
amikor tekintélyének különbözö utakon és esz
közökkel látható emelkedéséről álmodozott, 
csaknem személytelenül tette, vagy csupán 
rajta keresztül intézményeihez közvetített 

Régi és csak igen kismértékben tel
jesült kivánsága a meglevő iskolák szükség
szerü rendezése, kiegészítése és fejlesztése; 
új iskolák szervezése az ország szükség
leteinek és anyagi erejének megfelelő mér
tékben; a mai kor követelményeinek meg
felelő tanterv és utasítás, a szolgálati és 

számadási, rendtartási szabályzat közre
adása. 

Fentiek egyrésze anyagi terhet jelent 
az állam háztartásának, de egyúttal előnyös 
befektetést, mert gyümölcseiben bőven térül 
az meg ; más részének teljesítése csupán 
erkö1csi természetű, de eredményeiben 
azonban nagy anyagi haszonnal felérő. 

A gazdasági szaktanítói kar kívánságai 
önmagával szemben szigorúak, kifelé pedig 
szerények. Előbbiek teljesítése akadálytalan 
és biztosított, utóbbiakban reménykedik, 
mert az út, amit tapos hosszú és szaka
dékos, melynek rövidítésére, sírnitására 
fordított energia jobb kihasználást nem 
nyerhetne. - p. 

,, • -.-. l 

Gazdasági tanítóképzés Szegeden 
A gazdasági népoktatás az 52 önálló 

gazdasági népiskola mellett, - ahol 24.000 
növendék nyer oktatást - a gazdasági 
irányu továbbképzőkben folyik 150.000 ta
nuló foglalkoztatásávaL 

E továbbképzök tanitói a tanítóképző 
négy évfolyamán keresztül szerzett gazda
sági ismeretükkel kezdik meg itt munká
jukat nagyobbrészt és csak egy töredék 
bővíti ki évek után szaktudását az u. n. 
nyári gazdasági tanitói tanfolyamokon, me
lyeket időnkint rendez a kultuszkormány 
saját hatáskörében, vagy a földmüvelésügyi 
minisztériummal egyetértésben. E tanfolya
mok igen költségesek ugy a rendező fő .. 
hatóság, mint a hallgatók részére és ezért 
mindig ritkábbak, szükebb keretüek, pedig 
a gazdasági továbbképzök száma évröl-évre 
emelkedik (volt olyan év, hogy 9°/o-kal) 
és ma már számuk 1200 körül mozog 
2900 tanerőveL 

A tanszemélyzet tanfolyamot végzett 
tagjai ugy tárgyi tudás, mint a gyakorlati 
kézfogásokban való otthonosság tekintetében 
könnyen végzik munkájukat és eredményeik 
láthatóan eiül állanak, mig a másik rész 
bizony igen gyakran érzi terhesnek e munka
kört a legjobb akarat mellett is sokszor 

hallatva méltatlankodást, elkeseredést a 
megbizatás miatt, mert hiszen olyan anyagot 
kell ezeknek adni, amit egyáltalán nem, 
vagy csak elenyésző kis mértékben kaptak 
és van meg bennük. 

A mezögazdasági népoktatás fanatikus 
apostola, a szegedi kir. kat. tanítóképző 
intézet érdemdus, nagynevü vezetője dr. 
Becker Vendel föigazgató évekkel ezelőtt 
felfogta végzett növendékeinek panaszát, a 
helyzet tarthatatlanságát és fáradságot nem 
ismerve szervezte meg intézetében a IV. 
évfolyamot végzett tanítójelöltek részére a 
gazdasági tanfolyamot Munkája nem volt 
zavartalan, mert sulyos akadályokat kellett 
leküzdenie és még ma is vannak ütköző 
pontok, melyeknek elsimítása különös gondot 
és leleményességet kiván. 

A tanfolyam hivatva van a négy év
folyam mezőgazdasági anyagának koncentrá
lására, kiegészítésére és legfőképpen a 
gazdasági irányu továbbképzőre azt speci
alizálni. A IV. évfolyamot végzett növen
dékek itt befejezték mezögazdasági tanul
mányaikat, annak eleven birtokában vannak, 
~önnyüszer.rel kapcsolják az uj anyagot 
es hasonloképpen osztályozhatják a már 
átvetteket, de birnak azzal a tanulási Jen-
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dülettel is, melyet késöbb több évi müködés 
után, az élet gondjai közepette és a kor 
előrehaladtával bizony nagyrészt elveszt az 
ember. 

A tanfolyam anyagi oldalát vizsgálva 
- és összehasonlitva a müködö tanítók 
részére szervezett tanfolyamok fent érintett 
költséges voltával - költségeit elenyésző 
csekélynek találjuk ugy az intézet, mint 
a hallgató növendékek részéről. Az intézet 
megtakarításainak igen kis hányadát hasz
nálja fel a folytatólagos köztartás kere
tében a tanfolyam hallgatók egyhónapi el
látására ; utiköltség a hallgatók részére 
nincs, de erre nincs is szükség ; a növen
dékek diákszerénységgel kevesebbet költenek 
és költhetnek, mintha ez id ö alatt otthonukban 
vakációznának ; a tanfolyam előadóinak 
tiszteletdíja alig számbavehetö. 

A gazdaságosság elve tehát e tanfolya
mokon teljes mértékben érvényesül, erkölcsi 
eredményei pedig vitán felül állanak. Ha 
valaki áldozatot hoz itt, az csak a tanfolyam 
vezetősége lehet, ez pedig örömmel hozza 
azt szárnyrakelő gyermekei érdekében, akik 
közül igen számosan gondolnak hálásan 
ezen atyai elörelátásra, mellyel megkönnyítve 
találták ugy a szelet kenyérhez jutást, mint 
annak megszolgálását. 

Hetedik vizsgáját folytatta le a szegedi 
kir. kat. tanítóképző intézet gazdasági tanítói 
tanfolyama f. é. julius hó 12.-én illusztris 
és nagy érdeklödést tanusitó bizottság előtt 
24 V. évfolyamba lépő tanitójelölttel. Géher 
Lajos országos szakfelügyelö, mint a vizs
gálat elnöke megkapó szavakkal ismertette 
dr. Becker Vendel föigazgató fáradhatatlan 
munkásságát, mellyel lehetövé tette immár 
hetedszer az élet előtt álló tanítójelöltek 
gazdasági tanítói kiképzését, majd üdvö
zölte a megjelenteket, akik között helyet 
foglalt : S. Bálint György felsőházi tag, a 
Duna-Tisza-közi mezögazdasági kamara 
alelnöke, dr. Gesztelvi Nagy László a Duna 
-Tisza-közi mezögázdasági kamara igaz
gatója, Koltay Alajos tanogyi fötanácso~ a 
szegedi tankerületi főigazgatóság képvise
letében, Aigner Gusztáv a kecskeméti m. 
kir. gazdasági szaktanítóképző igazgatója, 

Kiss Károly tanügyi tanácsos, a szegedi 
kir. tanfelügyelőség vezetője, Fazekas M. 
Blandina a kiskunfélegyházi "Constantinum" 
tanitónóképző és leánynevelő intézet főnök
nője, Galler M. Bernárdina gazd. szaktanár, 
dr. Fráter Zoltán iskolaszéki elnök, Szanyi 
István a szegedi alföldi kisérleti intézet fö
vegyésze és e sorok irója. 

Üdvözölte és felkérte a tanfolyam elő
adóit : Biró Antal, Kamenszky Béla gazd. 
isk. igazgatókat és Bialoszkorszky Félix 
gazdasági szaktanárt a vizsga megkezdé
sére, ami után a talaj ismeret, talajelökészités, 
részletes növénytermelés, az állattenyésztés 
valamennyi ága, konyhakertészet, szölészet, 
gyümölcsfatenyésztés, kisgazdaságok be
rendezése, számvitel, apró háziállatok te
nyésztése, iskolaszervezés, méhészet, selyem
hernyótenyésztés olyan bóséges anyaggal 
tárult a hallgatóság elé, hogy általános 
megállapítást nyert, - miszerint ugy az 
előadók, mint a növendékek igen derekas 
munkát végeztek. 

Különösen megragadta a hallgatóság 
figyeimét az a körülmény, hogy az óriási 
elméleti anyag mind gyakorlati példákkal 
volt konkretizálva és az általuk feltett bonyo
lultabb kérdésekre is kimerítő, szabatos 
feleleteket kaptak azt tanusitva, hogy az 
előadók nem csupán teoriát, de életet vittek 
munkájukba. Heti 42 órát foglalkozott a 
tanfolyam és egy teljes napot forditott 
hetenként szemlélödésre a különbözö ki
rándulások kapcsán. Az egész vizsga folya
mán végigvonult a hallgatóság előtt a 
gazdasági továbbképző teljes anyaga mellett 
az a keret is, amelyben a jövő tanítójának 
mozognia kell : a falusi és tanyavilág napi 
foglalkozása, problémái. 

A vizsga befejeztével elnöklő országos 
szakfelügyelő megköszönte a vendégek 
érdeklődését, a tanfolyamvezetőség és az 
előadók odaadó, fáradságos munkáját, el
ismerte a növendékek szorgalmát, tudását, 
buzdítva öket a további önképzésre, hogy 
jövendő állomásukon bátor, kitartó, lelkes 
katonái legyenek a magyar mezögazdasági 
népoktatás magasztos eszméjének. 

-p. 
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Gazdasági irányú 

továbbképző népiskolák fejlődése 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a 

földmivelésügyi miniszter urral egyetértöen azon 
néptanítók részére, akik valamely gazdasági irányu 
továbbképző népiskolában a gazdasági· tárgyak 
tanítását tanfelügyelői jogosítvány alapján ellátják, 
a nyári szünidóben szaktanfolyamokat rendez. 

E tanfolyamok a folyó évben a kecskeméti 
gazdasági szaktanitóképzö-intézetnél, valamint a 
pápai és nagykállói mezögazdasági szakiskolánál 
tartattak meg, ami tulajdonképen csak a tanul
mányi folytonosságot jelenti. 

Feltűnöbb azonban az, hogy úgy a tanítók, 
mint a tanítónők számára 6-6 hétig tart egy-egy 
tanfolyan az eddigi 4 hét helyett. A lmltuszminiszter 
ur az idén szinte egyetlen tollvonással felemelte 
a tanfolyamok időtartamát. 

Kár, hogy ugyanekkor a minisztériumok teljes 
mértékben nem fedezték a hallgatók lakás és el
látási diját, mint eddig s bár méltányos volt a 
befizetendó összeg, de mégis tetemes kiadást 
jelentett a hallgatók részére. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a tanfolyamra felvett hallgatók oda- és 
visszautazásuk költségeiről maguk gondoskodtak, 
szerény számítás szerint is annyi kész kiadás volt 
a tanfolyam befejeztéig, hogy kb. ~ évig kell 
tanítania, hogy a tanfolyam elvégzése után esedékes 
fizetéstöbblet ezt a kiadást behozza s csak a 
harmadik évben élvezheti a tanfolyam elvégzésének 
anyagi hasznát. 

De talán épen ezért, e tanfolyam elvégzése 
nagyobb megbecsíllést fog jelenteni. 

Magának a tanfolyamnak legalább ily módon 
való bővülése már régtől fogva szükséges volt. 
A "gazdasági tárgyak" oly nagy mczií, hogy azokat 
4 hét alatt csak futólag lehetett áttekinteni. Nagyobb 
elmélyedésról szó sem lehetett annak ellenére, 
hogy a tanítóképzőintézetekben az alapot a hall
gatók erre megszerezték. 

Ha iskolarendszerUnkben figyelembe vesszük 
s egymás mellé állitjuk a gazda~ági irányu tovább
képző népiskolához közelebb álló iskolatipust, az 
iparos- és kereskedótanonciskolál, azt látjuk, hogy 
ez iskolákra idáig nagyobb gond fordíttatott ugy 

a szervezést, mint a tanterv és utasítást illetőleg. 

Annak ellenére, hogy agrárállam vagyunk, 
a nagy tömeget oktató gazdasági irányu tovább
képző népiskolák fejlődé5e lessúbb tempóban 
halad előre, mint az országos viszonylatban 
kisebb számú, de hasonló fontosságú iparos- vagy 
kereskedó-tanonciskoláké. (!) 

Az 1875. évi, toválbá az 1884. évi XVII. 
t.-c. 80 §-ába iktatott ipartörvény Magyarországon 
már kt.:telezővé tette az iparostanoncok tanítását. 
S 16 évvel a népoktatási törvény meghozatala 
után, számos nyugateurópai ipari államot meg
előzve bölcs előrelátással törvénybe iktatják a kö
telező tanoncoktatást Az 1922 .. évi XII. t.-c., 
valamint az 1924. évi 60.000 sz. rendelet a vál
tozó időnek megfelelően újjá szervezi ez iskola
tipus!. Addig a gazdasági továbbképzök az év
tizedekkel ezelőtt kiadott szervezet alapján müköd
nek ma is. Az új tanterv és utasilás még csak 
most van előkészítés alatt, elóbb azonban az ön
álló gazdasági népiskola tantervi utasitása fog 
megjelenni "Mezógazdasági népiskola" eimen. 

Az ipélrostanonciskolák legújabb szervezete 
és tantervi utasitása azonban ismét elöbb fog 
járni, mert ennek megjelenése már a közeljövöben 
várható. 

Az iparostanonciskolai tanítók képzése is 
kielégítőbb, mint a gazd. továbbképzöi tanitóké. 
- Ott is kezdetben 4 hetes volt egy tanfolyam 
de, hogy valaki a tanonciskolai tanítói képesítést 
megszerezze, két nyáron kellett tanulnia, tehát 8 
hétig. Ma? 6 hét után a képesitési megszerezheti, 
mert az anyago! célszerübben és gazdaságosabban 
osztják be. Azonban a hallgató ekkor még csak 
az általános rajzi, vagy közismereli tantárgyak 
tanítására kap jogosultságot. Hogy valaki szak
irányú iparostanonciskolában tanithasson, ipar
áganként valamilyen szakrajzi tanfolyamot kell 
elvégeznie, melynek célja, hogy az iparostanonc
iskolák tanitoi továbbképzés útján megszerezhessék 
a tanoncok szakirány(• kiképzéshez szükséges szak
rajzi és technológiai Ismereteket és felvilágosítást 
nyerjenek az iparostanonciskolai tanítás rendszerére 
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nézve. E tanfolyamra olyan tanítókat vesznek fel 
akik az állalános rajzi tanfolyamot eredményese~ 
el_végez~ék. (A. ta~onciskolai tanfolyamok elvégzé
sere meg m~ ts al_lamsegélyt kapnak a hallgatók.) 
S ha valakt az tparnak minden ágazatában ki 
akarja magát képezni, 6-8 tanfolyamot is el kell 
végezni. 

Kár az is, hogy a gazdasági irányú tovább
képző tanfolyamon csak igen kevés idő van szánva 
a pedagógiai tantárgyak ismertetésére. Hiszen a 
gazdasági ismeretek nyujtása teljesen igénybeveszi 
a rendelkezésre álló időt. 

Hóman Bálint kultuszminiszterünk mondta : 
ha valaki nem pedagógus csak szakember, akkor 
nem lehet jó tanár. Ez ugyan nem tartozik ki
fejezetlen a kérdéshez, mert a gazdasági tovább
képzőben csak tanítói oklevéllel biró személy 
taníthat. 

Azonbana tanítóképzőintézetekben főleg 6-12 
évesek test- és lélektanával foglalkoznak. E kor 
nevelési, tanítási és módszertani problémáit tanul
ják a növendéke~ 

Mennyire más azonban a serdülőkor lélektana ! 
Ebből következik, hogy más a nevelési és 

tanítási módszer is, mit azonban a továbbképzöi 
tanfolyam nem nyujt. 

Ez iskolatipus, miként az iparostanonciskola, 
kifejezetten gyakorlati irányú, mezögazdasági élet
pályára nevel. Valóban az élet iskolája, mert 
szorosan belekapcsolódik az eleven életbe. Itt a 
tanuJók legtöbbje már életpályát választott és részt
vesznek a termelő életben. Iskolába is szántó
földről, az eke, a borona, a kasza mellöl jönnek 
és oda mennek vissza. 

A tanításban főcélnak kell lenni, hogy a 
mezögazdasági népoktatást minél közelebb hozzuk 
a gazdasági élethez s hogy összhangban legyen 
az iskola gyakorlati céljaivaL Oda kell hatnunk, 
hogy gazdaifjaink, ha elhagyják végleg az iskolát, 
szivesen képezzék tovább magukat. E célból a 
tanítás nem sablonos szabályokra szoritkozik, hanem 
pedagógiai tapasztalatokra és a tanítók eleven 
példájára. Nevelési, tanítási és módszertani kér
dések már mások ez iskolatipusnál, ami főleg a 
korral függ össze. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a 
közelmultban adta ki a népiskola VII-VIII. osz
tálya számára a tanterv és utasítást. Ebben hatá
rozottan felhívja a figyelmet arra, hogy ez osztá-

lyokban már más a tanítási és nevelési módszer 
' mint a népiskola alsóbb osztályaiban. Erre vonat-

kozólag nagyon megszivlelendő utasítást is ad. 
Mennyivel inkább számolni kell ezzel a 

gazdasági továbbképzöben, ahol 15, s a tanuJók 
tankötelezettségének meghosszabbítása esetében 
16-17 éves serd!ilö ifjakkal kell foglalkozni. 

Ekkor vannak az ifjak a legveszedelmesebb 
életkorban. Valláserkölcsi neveléstiknél a férfiúvá
érés korával is kell számolni. Ez idöszakban az 
élettani változások mellett idegileg és lelkileg a 
legérzékenyebb az ember. 

Ez időben az ifjak állandóan kutatnak az 
élet és a dolgok értelme után s nem fogadnak 
már semmit sem el feltétel nélkül, csak akkor, ha 
érvekkel győztük meg öket. 

Különösen a leányok érési idejével kell 
számolnunk, mivel a lányok fejlődése a 13-14 
éves korban átlag két évvel megelőzi a fiúk 
feilödését a maga nagy testi és szellemi átalakulá
sával és mert a leánytanulót kevésbbé elökészillten 
találja, mint a fiút. 

Ebben a korban a leány szellemi életének 
legerősebb oldala az érzelem, ami abban mutat
kozik, hogy a leány ábrándos, álmodozó, rajongó, 
szeszélyes, kételkedő, vágyakkal telt, céloka~ keres, 
de megvalósításához nincs ereje. Az érés idejében 
tehát az idegrendszer is kiméletre szarul. 

Az emlitett fejlődési sajátságokból kifolyólag 
változtatni kell a népiskolában használatos nevelési 
és tanítási módszeren. 

Szükséges tehát, hogy egyrészt a készülö 
tantervi utasítás e kérdésre bőséges feleletet adjon, 
másrészt a továbbképző tanfolyamon a pedagógiai 
tantárgy keretében foglalkozzanak a serdülőkor 

lélektanával, valamint a gazdasági továbbképző 

egyes tárgyainak tanításában való jártasság mellett 
felvilágosítást nyujtsanak a tanítás módszerére nézve. 

A gazdasági továbbképző fejlődési lehetősé

gének egyik lényeges tényezője a tankönyv be
szerzésének kérdése. 

Tény az, hogy a gazdálkodást könyvből 

megtanulni nem lehet, de a "jó" gazdasági könyv 
olvasása nagyban hozzájárul a gazdálkodás két 
legfőbb irányelvének gyakorlati megvalósitásához, 
hogy t. i. jobbat és többet termeljUnk. 

De hogyan lehet eredményt elérni a gazd. 
továbbképző egyes tantárgyainál pl. az olvasás és 
otvasmánytárgyalásnál, ha tankönyvUnk nincs? 
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Itt szabad legyen ismét a rokon iskolafajtára, 
az iparostanonciskolára utalnom. Ott ugyanezen 
nehéz kérdést már 1924-ben megoldotta az ez 
évben kiadott Szervezet. Egyszerilen kötelezően 
elrendelte a sziilők, illetve a munkaadók részére 
a tan- és irószerek beszerzését, amennyiben a 
felügyelőbizottság azt tapasztalná, hogy a sziilők, 
illetve munkaadók a tanulókat nem látják el a 
szükségcs tanszerekkel, az iskolaszerek egyönietű 
és jutányosabb beszerzése céljából határozatilag 
kimondhatja, hogy a tanoncokat az iskola látja el 
a Iegsziikségescbb tan- és rajzszerekkeL Ebben 
az esetben a mcster vagy sziilö köteles az iskola 
által kiszolgáltatandó tanszerek pénzbeli ellenértékét 
tanszerdij eimén az iskolának a tanonc beiratása 
alkalmából megtériteni, mely közadók módjára 
is behajtható. Ez intézkedésre egy csapásra meg
oldódott országszerte az ismert nehéz kérdés. 

Ha a gazdasági továbbképzőnél bizonyos 
elvi akadályokba titköznék is ennek megoldása, a 
fennálló rendelkezés kibövitésével mégis meg 
lehetne a tankönyvügyet kölcsön- (segély-) könyv
tár rendszerével oldani, melyre a fedezet a község, 
mint iskola fenntartó költségvetésileg biztositaná, 
amikor is a büntetés-pénzböJ bizonyos összeg 
megtériilne. Erre a járásunkban már volt is eset. 
A főszolgabiró kiadta a rendelkezést, hogy a 
község költségvetésileg biztosilsa a gazd. tovább
képzősök tankönyveire szánt összeget, amihez a 
képviselötestület hozzá is járult. 

Ezzel kapcsolatban egy másik fontos kérdés 
is előtérbe jut, ha ez iskola továbbfejlesztése a 
(élunk, nevezetesen az ifjusági könyvtár megala
pítása. A népiskolában megvan erre a mód és 
fedezet az 50 filléres beiratási dijból. A kultusz
minisztérium fontosnak tartotta, hogy ez az iparos
tanonciskolákban is megvalósuljon s gondoskodott 
annak állandó fejlesztésének lehetöségéröl. Itt a 
könyvtár két csoportba oszlik : tanítói és ifjusági 
könyvtárra. Az előbbi a tanítók szakképzésére, az 
utóbbi a tanuJók általános és szakmabeli tudásuk 
gyarapítása céljából. 

Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a föld
mivetési minisztérium által a gazdaköröknek ado
mányozott könyvtár gazdasági könyvei legtöbb 
helyen érintetlen maradnak. Kisebb képesitésa 
gazdáink mL;g nincsenek ránevelve szakmájukba
vágó könyvek olvasására, a könyv irodalmi stilusát 
nehezen értik meg. 

Módot kell tehá t adni ifju gazdálkodóinknak, 
hogy ott az iskolában megszeressék a jó könyveket, 
hogy késöbb a gazdakörökben elhelyezett köny
veket szivesen forgassák. 

Az iparostanonciskolában, miként a gazda
sági továbbképzőben tandíjat nem szabad szedni. 
Azonban az ifjusági könyvtár gyarapítása céljából 
ott a beira.ás alkalmával köteles a munkaadó 
(szülő) a felügyelőbizottság által évröl-évre meg
állapitott és a kir. tanfelilgyelö által jóváhagyott 
és kizárólag az ifj. könyvtárra forditható könyvtári 
díjat befizetni. 

Ez intézkedéssei egy csapásra megoldódott 
minden zökkenő nelkUl e kérdés is. Ma már a 
jövő iparosgenerációja szivesen olvaRsa a szép
irodalmi könyvek mellett a szakkönyveket is. Az 
ifju mesterek állandóan az ujabb szakkönyvek 
után érdeklődnek, biztositván ezáltal a tudásbeli 
fensőbbséget, a korral való haladást, a jobb élet
lehetőséget s nem utolsósorban a tudatos magyar 
élniakarást S ez mind az 1924. évi rendelkezés 
következménye. 

Azonban ezektől eltekintve a tanító maga is 
gondoskodhatik iskolájának tov~ bbi fejlesztésérő l. 

E sorok irója is a szorosan vett elméleti és 
gyakorlati ismeretek közlése mellett igyekezett, 
hogy az iskolától elszakadó-félben levő tanulóknál 
a heti egy tanítási napot, a szombatot meleggé, 
otthonossá tenni, hogy sokszor a nehéz testi 
munkától effáradó gazdaifjak felüdüljenek, hogy ha 
visszamennek a kapa mellé, szivesen vállalják az 
élet küzdelmét. 

Igyekeztunk is belekapcsolódni az eleven 
életbe. Közös elhatározással lapot rendeltünk meg. 
Mezögazdasági szaklapot Fejenként 8-10 fillért 
hoztak fel, amiért egész éven át olvashatnak a 
tanítás megkezdése előtt, vagy után, avagy szüne
tekben. Két könyvtáros kezeli. Megkerestem a 
Hangya helyi igazgatóját, aki szives készséggel 
engedett át egy példány Hangya ujságot iskolánk 
részére, ezt megköszönendö, fogalmazási órán ki-ki 
érzelmeiből fakadó levél kapcsán juttatta kifejezésre 
a szövetkezet iránt érzett hűséget. Az iskola sze
gényes feJszerelésén a földmivetési minisztérium 
növényvédelmi s egyéb osztályának időnként ki
adott szemJéltető és oktató képeinek összegyUjtése 
által segitettilnk. A tanuJók bevonásával össze
gyüjtöttilk községUnk és környékének talajmintáit, 
mindegyiket címkével láttuk el, felsorolva rajta a 
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l S K O L Á l H K l S M E R T E T É S E. 
29. K Ö R Ö S T A R C S A 

A köröstarcsai községi jellegO Önálló Gazda
sági Népiskola 1929. évben épült és nyflt meg, 
tehát a legfiatalabb iskola. 

Köröstarcsa nagyközség alapitása a régi írá
sok nyomán még Árpád korára nyúlik vissza. 
jelentősége, határának kiterjedése nagy lehetett 
több száz évvel ezelőtt, továbbá egy alkalommal 
megyegyaJést is tartottak itt. - A tatár és a 
török dúlás, a Péró-féle jobbágy-lázadás, pestis 
járvány következtében valósággal néptelenné vált 
a község és a lakossága későbbi új letelepedés 
folytán teljesen kicserélődött. Ezzel magyarázható, 
hogy több évszázados gyökérzettel biró "nemesi• 
családfák nem nőttek ki a tarcsai rögből. A XVIII. 
század elején kezdett a község újra benépesedni. 
Az 1930. évi népszámlálás adatai szerínt a lakos
ság száma 5678, 1920. évben pedig 5853. A 175 
főnyi apadás a község kedvezőtlen szaporodási 
viszonyaiban keresendő. Ha ez megismétlődik, a 
tanutói létszámban is apadást fog előidézni. Saj
nos a gamőkóros elhalálozás a járásban itt a leg
nagyobb. 

Évszázadok folyamán Kalandfia Pál, Nagy
mihály Gergely, Ábránfy, Józsa Tamás, Veér And-

rás, Kátay Imre, Székely Péter stb. voltak a 
földesurai Köröstarcsának. 1798-tól a Wenckheim 
család lett a birtokosa, akikföl már mint felszaba
dult jobbágyok kapták a füldet a mai tarcsaiak 
elődei. - 1881. évben a Körös annyira meg
áradt, hogy nemcsak a nagy határ szenvedett kárt, 
hanem 436 ház is összedölt. Ma már olyan magas 
a Körös gátja, hogy - emberi számítás szerínt 
- hasonló baj alig ismétlődhet meg. 

A község határa 15493 katasztrális hold, 
melyneJi '"·l százaléka 10-20 holdas kisbirtok, 
l nagybutok 10 százalékát teszi, a többi törpe 
és középbirtok. 1-1 családra- két gyermeket véve 
alapul - átlagosan ll katasztril.lis hold jut, tehát 
a birtokmegoszlás igen kedvezőnek mondható. Az 
állattenyésztés nem elég virágzó, aminek magyará
zata az, hogy tanyai utai esős idő esetén való
sággal járhatatlanok, ami nem kedvez a takarmány
termesztésnek. Széchenyi jut eszünkbe, amikor a 
tanyákra vezető sok rossz utat látjuk. Ö régen 
megmondta, hogy járható utak is kellenek . . . -
A lakosság javarésze földmíveléssei foglalkozik, 
csak a legszükségesebb kisipara van. Az iparosok 
egy része is kénytelen idényszera mezőgazdasági 

Az_iskola homlokzata. 
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munkát vállalni, hogy szííköcskén megélhessenek. 
A piaci viswnyok kedvezötlenek, mert a vasút 8 
kilométerre van a községteil és ez minden termény, 
állat árát csökkenti. Helyi felvevőképesség alig 
van, minden fölösleg idegenbe kerül. A buza és 
tengeri a két termesztett fő növény, ezek válto
gatják egymást a talajon. Ez az egyoldalú vetés
forgó is oka annak, hogy a szarvasmarha tenyész
tés! fcllendítö takarmánynövények termesztése igen 
kis területre szorítkozik. 

Az iskola a Szeged-Debreceni országút 
mellett fekszik a községtől l km. távolságra. Nagy 
hibája, hogy az iskola belsösége bekerítve nincs, 
három oldalról teljesen szabad. Baromfieltíírés, 
lopás ellen kellöképen védekezni nem lehet. Körül
belül 700 m. kerítéssel esztétikai szempontból is 
megfelelövé lehetne tenni az iskola környékét. 
Gyakorlóteriilete a a község földjéből kihasított 
20 kat. hold. Minősége lll., IV. és VI. osztályú, 
igen nehezen munkálható fekete réti agyag. Örök
használati joga biztositva van. Az iskola álta! tör
tént birtokbavétel előtt feles kezelésben volt, meg
lehetösen gyenge terméseredményekkeL Az i.,kola
fem~ tartó község csak 1 dr b. tehenet és 2 dr b 
lovat bocsájtott az islwla rendelkezésére, e'1:ek a 
trágyaszükségletet egyáltalán nem tudták fedezni. 
!1\ivel a község óriási tartozása• miatt képtelen 
volt az iskolát komoly anyagi segítségben része
síteni, ki kellett várnunk, amíg az iskola saját 
ereje folytán képes volt megfelelő számú állat
állományt beállítani. 

feleniegi állatdllonuíny: 3 tehén, 2 éves nö
vendék, 2 igásló, 3 anyakoca malacokkal, végül 
ty uk, kacsa, liba kb .. 170 dr b. A tejetési átlag 
elég jónak mondható. 1936. évben 2 tehén (a 3. 
tehén idei beszerzés) 5837 l. tejet adott és ezen
kivlit 2 borjú 6 hétig átlagosan szopott. Említésre 
méltó az újabban bevezetett kacsatenyésztés. A 
tojók darabonként az idén eddig 77-et tojtak. Si
kerli It is minden fölösleges tojást könnyen érté
kesíteni. Fajtája javítatlan magyar. 

,\\ivel a terület a Körös gátjáig húzódik, 
évenként tavasszal mindig veszélyeztetve van né
hany száz négyszögöl föld a vizfakadás miatt. 
lljabban árkolással védekezünk elég sikeresen a 
vizfakadás ellen. A gyakorlóterület talaja kezdetben 
nagyon sovány volt, amit a termésátlagok is el
árulnak. Az állatllomány megfelelő számú emel
kedése folytán e téren már haladásnak kell be-

következnie. Termésátlagok az iskola 8 éves fenn
állása óta: 

Buza 
Árpa 
Zab 
Csöves tengeri 

993 q 
9·92 • 
9·54 " 

19·16 " 
Cséptési eredmények az 1937. évben : buza: 

12·12 q, árpa 11·11 q, zab 13 03. 
Termel az iskolla bükköny! magra is (buza 

védőnövénnyel). Kevés felesJegét helyben is arány
lag magas áron tudja értékesíteni. Budapesti jegy
zése augusztus 12- én 50-53 P. Átlagtermés be· 
lőJe itt 11·50 q volt. Ha a keverék csak 45 szá
zalék bükköny! és 55 százalék buzát tartalmaz és 
előbbiért csak 37 P-t, utóbbiért pedig 20 P-t 
fizessenek, könnylí kiszámítani, hogy 32 szá~alé~os 
ártöbblet jelentkezik a bükkönyös buza Javara. 
Számításba kell venni a bükköny talajjavító hatá
sát is ! 

A csapadék átlaga 481·2 mm. 1935-ben csak 
352.1 mm, 1935-ben pedig 603 6 mm. 

1932. évben aszály, 1935. évben pedig fagy
kár sujtotta a vetéseket, különösen pedig a buzát, 
aminek átlagtermése a csapások nélkül 11·74 q 
lett volna. Míítrágya használata az alacsony buza
árak miatt nem volt, csak szórványosan fordult 
elő inkább a buzánáL 

A gyakorlóterület közvetlenül az iskola mel
lett van és tavaly telepített akácsorral van körül
véve. Hibája, hogy hosszanti testébe bele van 
ékelve az útkaparói lakás kerítetlen kertecs
kével, ami részben a talaj megmunkálását nehezíti 
meg továbbá az apró jószág is kárt tesz a veté
sekben. Beosztása a következő : 

Szántó 17 kat. hold 302 O~öl 
Kerti telepek 
Egyéb és míívelés alatt 
nem álló terület 

" 

" 

1543 It 

1355 
" 

Összesen 20 kat. hold - O -öl. 

Konyhakert, szölö és faiskola mind kicsi 
méretííek, mivel város közelben nincs, a helybeli 
piac felvevőképessége pedig 'jelentéktcien. A fa
iskola inkább gazdasági fanevelésre szorítkozik, a 
kevés gyiimölrsracsemetét az iskola a létesítendő 
gyümölcsösébc•t l1asználja fel, illetve használt is 
már fel. A füzes annyi vesszőt ad, amennyi 10 
tanuló téli kosárkötő tanfolyami oktatásához ele
gendő. 
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A szántó négyes vetésforgó szeríni kezeltetik, 

forgón kívUI 4000 négyszögöl lucernávaL Ez a 
Jegbiztosabb takarmány itt, egyébként őszi és 
tavaszi bílkköny keverék szolgáltatja még a zöld 
és száraz takarmányt. Sa j nos, a.: tej ára annyira 
alacsony, 10- 12 fillér, hogy emiatt a tehéntartás 
alig jövedelmező. A trágyamennyiség fokozása 
viszont igen fontos a kellő trágyaerőbe még nem 
hozott földek miatt. Számításainkat a jövőbeni 
jobb terméseredményekben gondoljuk megtalálni. 
Jó hatással volt egyébként a tej árának alakulására 
az uj, szövetkezeti alapon megalakult tejcsarnok, 
amelynek lltrehozataláért iskolánk is sokat küzdött. 
Iskolánk is tagja a szövetkezetnek és a szám
vizsgáló vizoltságnak tagja az iskola igazgatója is. 
A magánérdekeltségű tejcsarnok tavaly ilyenkor 
8- 9 fillért adott a tejért. Valósággal áldásnak 
kell md'ndanunk az uj tejcsarnok-szövetkezet meg· 
alakulását, hiszen egyszerre 20-30 százalékkal 
emelkedett a tej ára. Zsírtartalom szeríni fize:ve 
ll fillér a középár. 

Az iskola gazdasági fdszerése jónak mond
ható, mivel minden szükségesebb gép és eszköze 
megvan. A gazdasági épOletek azonban bővítendők, 
mert sem a fejlődő szarvasmarha, sem pedig a 
baromfiállomány a mai kisméretű istállókban nem 
fér meg. A kocsiszín, mivel egybe van építve az 
istállóépülettel, istállóvá alakítandó, azért új kocsi-

szín és baromfiól létesítendő lyuk, liba és kacsa 
számára. 

1936. évben a gazdaság tiszta jövedelme 
1516·94 P volt. Kicsi ez a szám, dc ismerve az 
értékesítési viszonyokat, megnyugtató. 

Tanügyi ismertetés. Az elmult iskolai év 
folyamán beiratott 114 fiú és 117 leány. Felmentés, 
eltávozás következtében tényleges tanulói létszám 
maradt összesen 181. Vizsgán jelen volt a tény
leges tanuJók 85 százaléka. A tanuJók iskolába 
járása, kevés kivétellel megfelelő. Össze l- tavasszal 
apad él. létszám, mivel sokan tanfelügyelői fel
mentést kapnak távoli kisbéres-szolgálat, vagy 
tanyán való lakás rniatt. Tanítási óraszámok a 
szokásos, törvényes keretek közölt mozgó. Tan
könyvvel nagyon hiányosan vannak elátva. A 
fiúk ősszel négyhetes ingyenes kosárkötő tan
tolyamon vesznek részt. Külön helyiség híján a 
tanteremben folyik a munka. Jutalmul kapják a 
kosarakat. A szükséges zöldvesszőt az iskola fíl
zese szolgáltatja. - A leánytanulók ősszel ház
tartási, tavasszal pedigszabás-varrás tanfolyamon 
vesznek részt. Az előbbi megtartásához kitűnően 

felszereJt konyha és éléskamra áll rendelkezésre. 
A költségeket az iskola maga fedezi. A szabás 
varrás tanfolyam szociális kötelességet is teljesít, 
amennyiben évenként kapott anyagból alsó és 

4000 literes "Bárány" tehén. (1936 évi termelése.) 
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felső ruhákat készit a helybeli jótékony Nöegylet 

által nyilvántartott szegény iskolás gyermekek 

számára. Egyébként a növendékek ilynemű ok

tatása 4 drb. Singer varrógéppel történik, mely 

az iskola tulajdona. 

A szemiéitető képek és eszközök még nagyon 

hiányosak, fokozatos beszerzésük, gyüjtésük folya

matban van. 

Folyó év májusában rendezett "Köröstarcsai 

délután" alkalmából iskolánk is bemutatta a ki

állitáson azt, amit a tanuJók az iskola irányítása 

mellett produkáltak. A tanuJók dicséretére legyen 

mondva általános tetszést aratott. 

Tanítás csak délelőtt történik heti 10 órában. 

A tanfélyamok jórészt délután tartatnak. Az iskola 

villanyvilágitással való ellátása az idén fog meg

történni iskolai költségen. Valószínű, hogy az 

iskolához vezető l km-es utat és Körös-hidat is 

kivilágítják. Erre azért volna nagy szükség, mert 

a tanuJók eddig vaksötétben bandukoltak haza a 

délutáni, estig tartó tanfolyami órák után. A köz

forgalom szempontjából sem közömbös, hogy ez 

az országút, amely igen forgalmas nemcsak kocsi, 

hanem autó szempontjából is és amely 100°-os 

kanyarulatban folytatódik a vashidon, kellöképen 

ki legyen világítva. 

Az iskola segítségére s:et a község lakos

ságának megbízható ten}észtojások, jófajta vetö

magvak eladása által. A téli, iskolánkívíili tan

folyamoko~ rendszeresen résztvesz. Mivel a gya

korlóterlilet hosszanti testével épen az országtit 

szélén van, a talajmunkák helyes és időben való 

elvégzésére gondot fordítunk. A talaj erős kötött

sége miatt nagy nehézségekkel kell e téren meg

küzdenünk· Dc nem hiába. Eleinte günyos meg

jegyzések kisérték a megkezdett munkát, mert 

ismerték a földet. Ma már kezdik megszokni, hogy 

érdemes gyors tarlóbuktatást, őszi mély szántást 

végezni és nemes vetőmagvat vetni. 

Az iskola és helyi hatósága között békés 

egyetértés uralkodik. A főjegyző, aki egyúttal az 

iskolaszék elnöke is, minden erejével arra töreke

dett és törekszik ma is, hogy az iskola útjából 

minden akadályt elgördítsen, hogy nemes hivatását 

zavartalanul végezhesse. Hála neki érte ! 

Mint igazgatók müködtek iskolánknál: Czakó 

József 1929-1931., utána néhai vitéz Vadnay 

Károly 1931-1932. Jelenlegi tanerők: Boros 

Mihály igazgató 1932. és Petrovszkyné Nagy Ilona 

gazd. szaktanitónó 1929. év óta. 

........................ 

Budapesti tenyészállatvásáron 3-szor 

első dijat nyert, teljesen egészs'éges 

törzsből ... 
II&YAR RElESITETT KERDERII&OS 
6 hónapos tenyészkakasok ... 

kaphaták darabonkint, helyi vasuti állomás, 

3 Pengő+0·60 P csomagolás. 
Önálló Gazdasági Népiskola. Szekszárd. 

(Társiskolák megrendelésére 
csak 12 napig van módunkban várni ) 

.......................... 

A kiskunfélegyházi állami gazdaságt 

iskolán ál korlátolt számban 

jó származású 

j a v í t o t t magyar kender

magos tenyészkakasok 

kerUinek eladásra piaci áron. 
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talaj tulajdonságait mezőgazdasági szempontbóL 
A Hangya-központ utján kértünk Magyarország 
mütrágya-gyáraitól mintákat, kogy ezeket is meg
ismerje községünk lakossága s bevezetve a saját 
{igy a nemzet) jobblétét szolgálja. Ma már ebből 
is szép mintagyüjtemény van iskolánk szertárában. 
Magunk gyarapítván a tanitáshoz szükséges 
szemiéitető eszközöket. 

Igy és még hasonló módon és eszközökkel 
igyekszünk iskalánkba bevinni a lehető eleven 
életet a meglevő szervezetünk keretében várván 
annak mielőbbi, a kor követelményét felölelő ujabb 
szervezet, tanterv és utasilás kibocsátását. Hisszük, 

Hivatalos rész 
M. kir. Vallás és közoktatásügyi Minisztérium. 
46.936/1937. szám. V/2. ü. o. 

"A m. kir. vallás- és közoktatási mi
niszter Kristóf András békéscsabai, Kissné 
Lelkes Mária mezöberényi, Szabó Sarolta 
békési, László Alice abonyi. Pásztory Ferenc 
kalocsai, Weiland Piroska nyírbátori, Ci
catricisné Nagy Lenke komádi, Gaál Károly 
makói, Fazekas István derecskei, Töreki 
Sándor dévaványai és Váralljay Vince 
szekszárdi állami helyettes gazdasági szak
tanítókat állami gazdasági szaktanitókká 
kinevezte. 

Budapest, 1937. évi junius hó 30.-án. 
A miniszter helyett : 

Dr. Tasnády Nagy András sk. 
államtitkár. 

hogy ez meg is fog oldani minden kérdést és G. 
t. isk. további fejlődésére módot fog adni. 

Addig is ismerve az l 935. évi VI. törv. 
cikket, tartsuk be annak pontjait, melynek alap
elve az egységes nemzeti szellem, az egységes 
világnézetre nevelés érvényrejutása és annak 
biztosítása. 

A gazd. továbbképző iskola is a maga sajátos 
követelményeivel ügy illeszkedjék bele iskola 
rendszerünkbe, hogy vele együtt az egész köz
oktatásunk egységes, "egyetemes" legyen az átfogó 
nemzetnevelés terén. 

Biharkeresztes. Fényes Kálmán. 

Pályázat 
tanulmányi segélyre. 

A Gazdasági Szaktanítók Országos 

Egyesülete pályázatot hirdet - a nyom

tatványok eladásából befolyt jutalék terhérc 

- "Tanulmányi segély" eimén azon kar

társak részére, akiknek vidéken tanuló 

gyermekcik (elsősorban főiskolások) vannak. 

Jól megokolt kérelmek szeptcmber hó 

20-ig juttatamJók cl az elnökséghez. 

Szekszárd, 1937. szcptember hó 1.-én. 

Pigniczky Fc rene sk. 
ursz. egyes. elnöke. 

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

_A __ kiskunfélegyhá~i iskolánál 
őszi takarmánykeverék 
( öszi borsó-pannonbükköny-t'íszizab) 

kitünő minöségben, kereskedelmi árnál 10 °/o-kal olcsóbban 
kapható. 

Ugyancsak f a j t i s z t a b e r k s h i r e 
malacok elöjegyezhetök novemberi szállításra. 
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Meg h ivó. 
A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesületének választmánya f. év október 

hó J .-én (péntek) d. u. 3 órai kezdettel Buda pesten, a Ferenc József Tanítók Háza 

kistermében ülést tart, melyre a tisztikart és választmányi tagokat tisztelettel meghívom. 

Tárgysorozat : 

l. Elnöki bejelentések. 
2. javaslattétel a rendes közgyűlésnek 

a) a számvizsgáló bizottság jelentése, 
b) az 1938. évi költségvetés, 
c) a "Rádli" üd ülöház gondnokának jelentése, 
d) a könyv és gyüjteménytári jelentés, 
e) a tanulmányi segélyek odaítélése tekintetében 

3. lndítványGk. 

Szekszárd. J937. szeptember hó 1.-én, 

Meg h ivó 

Pigniczky ferenc sk. 
orsz. Egyesületi elnök. 

a Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesületének folyó évi október hó 2.-án (szombat) 

d. e. 9 órai kezdettel Budapesten a Ferenc József Tanítók Háza (VIII. Szentkirályi u. 
47 sz.) disztermében tartandó 

é v i r e n d e 5 k ö z g y ű l é 5 é r e, 
melyre minden rendes és pártoló tagot az egyesület nevében tisztelettel meghivok. 

Tárgysorozat: 

l. Elnöki megnyitó és évi beszámoló. 
2. A számvizsgáló bizottság jelentése. Tagdíjak. 
3. Az 1938. évi költségvetés. 
4. A "Rádli • üdíilöház gondnokának jelentése. 
5. A könyv és gyüjteménytárról jelentés. 
6. Tanulmányi segélyek odaitélése. 
7. lndítvánnok. 

Szünet. (ebéd) 
8. Tanulmányi kirándulás - késöbb meghatározandó helyre. 

Szekszárd, 1937. szeptember hó 1.-én. Pigniczky ferenc sk. 
Orsz. Egyesületi elnök. 

Jegyzet! Utiköltség megtérítését csak azok a kartársak igényelhetik, akik Jegalább pártoló 
tagjaink és ta~sági kötelezeUs~geiknek eleget t~ttek. 
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Hagykörös ll 

un ne pe 
B. Tóth Ferenc szobrának leleplezése országos 

gazdaünnep. Az egész ország gazdatársadalmának 
figyelme Nagykőrös felé fordul s lélekben a leg
távolabbi falvak, kistanyák parasztjai is ott kell, 
hogy legyenek, mikor a szoborról lehull a szürke 
lepel, s B. Tóth Ferenc gazduram ércbeöntölt 
alakjána!< lehunyt szemei mögUI is szeretettel néz 
végig lelkében azon a magyar homoksivatagon, 
amit az ő példája nyomán tettek virágzó Kánaánná, 
azok a dolgos ezrek, akik mindegyikének egy 
kissé a saját szobra is ez a B. Tóth Ferenc 
szobor, mert valamennyije ugyanazzal a lelkese
sedéssei küzd ma és küzdeni fog a jövő nemze
dékével a jövőben a magyar anyaföldön a magyar 
közé rt. 

Munkás iparoskezek és kérges paraszt
tenyerek építik ennek az országnak jövőjét, a 
jövő alapjait itt rakják a magyar rónaságon, a 
Tis1ántúl, a Dunántúl, a Mátrában, mindenütt B. 
Tóth Ferencnek, a magyar föld névtelen harcosa 
szellemében. 

Nagykőrös város közönsége szívböl fakadó 
mély tisztelettel és szereleltel vár mindenkit szept. 
t 2 -én B. Tóth Ferenc szoborleleplezésére, mert 
szeretné hinni, hogy legalább ezen az egy napon 
együtt dobban ennek a Csonkahazának minden 
táján a dolgozók szive, a parasztok lelke az 
iparoséval, mindannyiunkéval, akik hiszünk a 
munka szentségében és örökkévaló nemzetfenntartó 
erejében, ha azt nem örökítheti is meg mindegyiket 
szobor. 

Közélet érdeklődésének homlokterében álló 
vezető számára nem probléma az érdemek elismer
tetése. Annak, aki a közéletben vezet, mindenkor 
kijár a köteles elismerés és halála után az obligált 
szobor. Mi magya"olc mindenkit a legnagyobb 
lelkesedéssel tesziink halhatatlanná halála után, 
állítunk szobrot mindenkinek, aki több-kevesebb 
érdemmel, amig élt közéleti munkát végzett. 

Mennyivel nehezebb azok helyzete, akik a 
szürke tömegben, a legcsodálatosabb Jélekkel 
csendben dolgoznak a közért, állnak az ipari és 
mezögazdasági pályák fejlődésének munkásaként 
egyszerű szilrkeruhában, az átlagemberek között. 
- Pedig ezek az emberek legalább olyan értékei 
a magyarság közérdekének, mint azok, akiket a 
politika, a társadalmi élet emel egy nép félistenévé. 

Mert a mai életben dicsőség jár azért is, ha 
valaki mások vállán a nehézkedés törvényei szerint 
kerül fölülre, s azok a milliók, akik ekével, szer
számmal a kezükben a nép életének tulajdonképpeni 
értékét adják névtelenül s úgy hullanak el az idők 
során, hogy senki sem tud a munkásságukról s 
mindenki természetes kötelességet lát abban a 
munkában, ami az ö szemUkben több : haza
szeretet 

Nagykőrös városa új utat mutat az értékelésre, 
az emberi munka megbecsillésére akkor, amikor 
a nagykörösi mérhetetlen homokon, ami hajdan a 
várost körülvette, szölészeti csodákat műveló józan 
magyar kisgazdák közUI egyet, aki már befutott 
a pályafutásán, kiemel egyet a többi köznl, alkotó 
életét példaképpen állítja az egész ország szine 
elé, s egy szoborban ősi magyar lélekkel tiszteleg 
a magyar föld munkásainak névtelen milliói előtt. 

Nagykőrös város közönsége szeptember 12.-én 
az "Arany-Napok" keretében leplezi Ie az egyszerű, 
szegény, földművesgazdából a magyar homoki 
csemegeszötö-termelés apostolává kiemelkedett i3. 
Tóth Ferenc szobrát. Az ö élete a magyar paraszt 
egyszerű életének indult. Túrta az anyaföldet, 
mint többi gazda s csak az bántotta, hogy városa 
határában rengeteg a használatlan futóhomok. 
Évekig kisérletezett, hogy mit lehetne a homokkal 
kezdeni, mig a csemegeszölóilltetéssel próbálkozott 
meg. Nagykőrös bortermelése ősrégi. Sohasem 
volt kiváló faj bora, csak kellemes iz ű "vinkó"-ja. 
A bor különös édessége vezette rá a józan eszű 
gazdát, hogy elsőnek az országban csemegeszölő
termeléssel foglalkozzék. 

Mindenét erre az egy gondolatra tette fel. 
Si került. Többezer holdat mondhatott a magáénak, 
mikor meghalt. Élete sorozatos jótékonysAg a csa
ládjával és a szegényekkel szemben. Alakja lassan 
a nagykörösi homok legendás parasztjává növi ki 
magát. Pedig nem volt vezér, politikus, fró, művész, 
vagy nagy rablóvezér, Sobri jóska, csak egyszerű, 
kétkézimunkás paraszt, a föld szerelmese. 

Az életében többen tartották varázslónak, 
többen néztek ferdeszemmel rá, ha valami terve 
s1kerOit, mint jó, okos, mintagazdának. Pedig 30 
évvel előzte meg a korát növényvédelemben, s a 
szölötermelés művészetté, magának a munkának 
szépséggé való fejlesztésében. 
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Példáját százak és ezrek követték. S hogy 
ma Nagykőrös egymaga majdannyi csemegeszőlöt 
exportál külföldre, mint az egész ország, ennek 
az egyszerű, gallérnélküli, vendéggombos ingű, 

feketekabátos. magyarbajúszú, kékszemü embernek 
az érdeme. 

A magyar földnek megszámlálhatatlan B. 
Tóth Ferencei vannak. Ha egyszer akadna valaki, 
aki fáradságot áldozna arra, hogy felkutassa a 
magyar B. Tóth Ferencek egész sorát, akkor 
t:mlékművek állnának az országutak sorain is S 
ezért B. Tóth Ferenc szobrának leleplezése lehet 
nagykörösi ünnep, lehet helyi megemlékezés, de 
B. Tóth Ferenc, a szölösgazda paraszt szobra 

ennek az országnak egy új korszakot jelent előre, 
azt a korszako!, amikor értékké válik, dicsöségessé 
és közéleti nagysággá az, aki nem áll ki a hordóra 
beszélni, aki csak becsülettel végzi otthon, név
telenül a munkát. A magyar munkás és különösen 
a magyar földmunkás megbecsülésének hajnal
hasadását látjuk mi ebben a szobor leleplezésben, 
s Nagykőrös város büszke lehet arra is, hogy ily 
férfiakat állithat polgárai és az ország elé minta
képül, de még büszkébb lehet arra, hogy elsőnek 
mert egy kérgeskezíí parasztnak emléket állítani, 
elsr3nek veszi le uri-süvegét az egyszerű szölőkapás
ból gazdává fejlelt homoki varázsló előtt, a magyar 
föld névtelen milliói elölt Alföldi Géza. 

~~~--~----------------------~~~------~~~----'---

HIREK 
- Siker. A szekszárdi önálló gazdasági nép 

iskola szarvasmarha tenyészetéből "Páva 178 sz." 
magyar pirostarka tehenet 5416 kg. tejhozam, 
186.07 kg. zsírtartalom és A ll-es külemi osztály
zala alapján 2430 elit törzskönyvi szám alatt az 
országos elit szarvasmarha állományba felvette. 

- Kitfintetés. A vall. és közokt. miniszter 
Fényes Kálmán biharkeresztesi továbbképző! vezető 
gazdasági tanítót, egyesületünk tagját a Bihar 
vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottság tag
jává nevezte ki érdemeinek elismeréseképen. 

- A szölősgazdák figyelmébe! Az elmult 
napokban egyes szőlővidékeken a gazdák a saszla
szölőt kilogramonként 6 filléres áron is eladták. 
Ezzel kapcsolatban szükségét látjuk annak, hogy 
az érdekelt gazdaközönség figyeimét felhívjuk 
arra, melyszerint olyan kormányintézkedések van
nak előkészületben, amelyek következtében a bor 
ára literenként 12-13 fillér körül fog kialakulni. 
Minthogy ped;g ezek az intézkedések tájékozó
dásunk szerint már a közeljövöben megtörténnek, 
helytelenül cselekszenek a gazdák akkor, amikor 
szőlőjUket potom áron piacra dobják. A fentemlített 
és előkészületben lévő intézkedésekre tehát azzal 
hívjuk fel a szőlösgazdák figyelmét, hogy termésüket 
idő előtt és alacsony áron ne adják el, mert 
azért késöbb jobb árak lesznek elérhetők. 

- Az Eötvös-Alap ülései. A Magyarországi 
Tanitók Eötvös-Alapja július hó 5.-é.n, a Tanítók 
Ferenc józsef Házában tartotta az egyesületi év 

záróüléseit Az Országos Osztóbizottság Farkas 
Gyula elnök vezetése mellett betöltötte a Tanítók 
Ferenc józsef Háza, a Péterfy Sándor Leányotthon 
s a keszthelyi Rákos István internátusban a tanítók 
gyermekei neveltetését elősegítő kedvezményes 
helyeket, majd 5780 P jutalmat és 2780 P segélyt 
osztott ki a tagok jóelőmenetelü fiai és leányai, 
illetve özvegyei és árvái között. Az Eötvös-Alap 
62. közgyűlésén Rákos István kir. tanácsos elnökölt. 
Háros Antal főtitkár jelentésével kapcsolatban 
többen a tagok közül aziránt érdeklődtek, hogy a 
Tanítók Házaiban gondozott ifjak szülöi a mult 
évben miért nem részesültek az előz~ évekhez 
hasonlóan nagyobb segélyben. A főtitkár válasza 
után a közgyűlés utasította az elnökséget, hogy 
az Eötvös-Alap intézeteiben ellátott tanítógyermekek 
szülőinek érdemlegesebb támogatása érdekében 
ismételten forduljon a m. kir. vallás és közoktatás
ügyi miniszterhez, hivatkozással az 1930. VII. tc. 
végrehajtását szabályozó 63.588 932- VIli. f. szám ú 
rendeletre. A Házak ~Jeléről Péterhídi józsef igaz
gató és. G~rgely Istvan .. ~zámtartó tett jelentést. A 
három mtezetben 147 IfJU részesült kedvezményes 
ellátásban. Az Eötvös-Alap jövedelméből 32.000 P-t 
fordított a Házak fenntartására. Gergely István 
számtartó beszámolójából örömmel vette tudomásul 
a közgyűlés, hogy az egyesület kezelésében tévő 
alap?k 10.250 P-vel gyarapodtak. Azután elfogadta 
a Hazak 107.746 P körül mozgó és az Eötvös
Alapnak 40.400 P ben előirányzott költségvetését. 
Szarvas Ede számvizsgálóbizottsági elnök indít-
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ványára a közgyOiés az elnökségnek egyhangú 
felmentést szavazott. Az Önsegélyző és Család
jóléti Osztály működéséröl Csontai Győzö számolt 
be. Az elmult esztendőben 436 biztosításra jelent
kezett tag 254.077 P tökét jegyzett. Az eddig fel
vételre jelentkezett tagok száma 1064, a biztosított 
töke összege 605.562 P. A közgyűlés az időközben 
megüresedett alelnöki tisztségre egyhangú lelkese
déssel Moldoványi Gábor körzeti iskolafelügyelőt 

választotta meg. Majd az Állami Tanítók Orsz. 
Egyesületének ingyenes helyet ajánlott fel egy tel
jesen árva tanítógyermek ellátására, közép és fő
iskolai tanulmányai idejére. Néhai Wlasics Gyula 
v. m. kir. vallás- és közoktatásogyi miniszter az 
Eötvös-Alap legnagyobb jótevője emlékének . meg
örökítésére a közgyűlés 5.000 P-s alapí~ványt léte
sített a Tanítók Ferenc józsef Házában gondozott 
árva vagy félárva főiskolai hallgató támogatására. 
Végül elhatározta a közgyűlés, hogy az Eötvös
Alap anyagi erejének gyarapítására, segitőképessé
gének fokozására nagyarányú mozgalmat indít, 
mert lehetetlennek érzi, hogy míg a befolyt tag
díjak összege 6000 pengő, addig csupán a jutalmak 
és segélyekre fordított összeg 8.560 P. 

- A községi jegyző tehermentesitése. 
A Tiszajobbparti Mezögazdasági Kamara felterjesz
téssel fordult a Földmivelésügyi Kormányzathoz, 
hogy a belügyi kormányzat és a törvényhozás utján 
kövessen el mindent a községi jegyzök indokolt 
tehermentesitése érdekében. A jegyzöi kar, amelyet 
a mezögazdasági igazgatás szempontjából nélkü
lözhetetlen statisztikai adatgyüjtéseknél, valamint 
a községi mezögazdasági bizottságok életrekeltésé
nél és azok foglalkoztatására irányuló tevékeny
ségnél a gazdasági előadások, tanfolyamok és 
gazdakörök szervezési munkálatainál igénybevett, 
teljes odaadással és Jelkiismeretes készséggel állt 
a gazdatársadalom szolgálatára. Nagy érdekek 
fűzödnek a jegyzöi kar tehermentesitéséhez, mert 
az agrár Magyarorsságon a mezögazdaságnak és 
a falusi közigazgatás vezetöinek a jegyzőnek a 
kapcsolata rendkivUI fontos és kölcsönösen 'Sok 
munkát és odaadást igényel. mert ha lenne rá 
megfelelő ideje, ugy a jegyző kötelességévé válnék 
a földmívestársadalommal való intenziv foglalkozás, 
annak oktatása és irányitásu, a mezögazdasági 
bizottság müködésének előmozditása, a gazdakörök 
megkedveltetése, a hitelszövetkezet, az agrárkeres
kedelmi hirszolgálat és a különbözö társadalmi 
intézmények irányitása. De a szorosan vett mező-

gazdasági vonatkozásu teendökön kivül módot 
és időt kellene adni ahhoz is a községi jegyzőnek, 
hogy a népegészségügyet elömozdithassa, a falu 
szépitésére és fásított utcák fejlesztésére, az udva
rok rendbentartására gondot fordíthasson, hogy a 
hősi emlékterek létesítésével a kegyeletes érzést 
éleszthesse, hogy polgári lövészegyes!iletek meg
alakitásával az önvédelmi szellemet és készséget 
fokozhassa, s hogy a szegenyügy rendezését a 
szükséghez képest, esetleg az egri norma szerint 
keresztülvihesse. Azaz a jegyző ne tisztán hivalal
nok, hanem a falu igazi vezetője is legyen, aki a 
falusi élet ütőerén állandóan rajta tartja a kezét. A 
Kamara konkrét javaslata a Földmivelésügyi Kor
mányzathoz az alábbi volt: l. Mentesitessék a 
jegyzői kar mindennemü végrehajtás foganatosítása 
az adók kivetése és azok behajtása alól. 2. Adassék 
idő a községi számadások elkészítésére junius hó 
végéig. 3. Mentesítessék a jegyző a pártpolitikai 
tevékenység alól. 4. Emeltessék a létszámuk ott, 
ahol fenti intézkedések ellenére is szükség lesz 
rá, de a községek lélekszámára tekintet nélkül. A 
Kan.ara felterjesztésében azon reménynek ad kife
jezést, hogy javaslatával nemcsak a közigazgatás
nak és a mezögazdaságnak, hanem az egész nem
zeti életnek tesz jó szalgálatot akkor, mikor szor
galmazza, hogy a néplelket, a faluját legjobban ismerő 
községi jegyző a bürokratizmus alól némileg fel
szabadítassék és az igazi hivatásként a falu gon
dozás lelkes feladatkörének visszaadassék, mert 
mint igazi vezetésre hivatott falutényező olyan 
eredménnyel tudná azt szolgálni, amelyből az 
áltéilában aggasztóan visszamaradt falura és ennek 
kapcsán az egész országra csak áldás és meg
elégedés származhatnék. (Ez is tanúság amellett, 
hogy milyen nagy szükség volna a gazdasági 
népiskolák szaporítására és erősítésére l Szerk.) 

- A halászat fellenditéséért. Az egykor 
halbőségükről közismert magyar folyók nagy ár
tereit a folyók szabályozása eltűntette, a hatállo
mány nem talált megfelelő számu ivóhelyet s így 
idővel rendkivüli mértékben leapadt. Znnek tulaj
donítható, hogy idővel mind kevesebb ernbernek 
adott kenyeret a folyóvizi halászat. A Tiszajobbpartj 
Mezögazdasági Kamara azonban nemzetgazdasági, 
szociális és sportegészségügyi szempontból egyaránt 
igen kivánatosnak tartaná, hogy a folyóvízi hal
állomány szaporitása érdekében komoly lépések 
történjenek, ezért a földmívelésagyi miniszterhez 
intézett felterjesztésében a kérdés aránylag olcsó 
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megoldására, a folyómenti terméketlen vagy kevésbé 
termékeny terilleteken való mesterséges ivóhelyek 
létesité!l-ére hívta fel az illetékesek figyelmét, mint 
amely gondolat megvalósítása nem jelenteni! kii
lönösebb költségeket és amellett, hogy a folyóvízi 
halállományt nagymértékben lenne alkalmas meny
nyiségileg megjavítani, a folyómenti vadászterüle
tek értékét is növelné a vadkacsák részére való 
kedvezöbb feltételek biztosításával. A k:tmara azon
kivül igen kivánatosnak tartaná a halászat általános 
új rendezését, az orvhalászat, rablóhalászat foko
zottabb megakadályozását, a halászat megbizhaló 
kezekbe juttatását, a jól megho11osodott halfajták 
megtelepitését célzó kisérletek bevezetését és nem 
utolsó sorban a sporthorgászat az idegenforgalom 
emelt!sének egyik jelentös tényezöje lehet és oly 
fokra fejleszthető, hogy a folyómenti községek 
úgyszólván a semmiből juthatnának jobb meg
élhetéshez. 

- Mikor érett szedésre a gyümölcs ? 
Erre a kérdésre ad választ a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még az 
érő őszibarackról, a különböző szőlöfajták szüre
teléséről, a hordók foltozásáról, káposzta- és ga
lagonyalepkék idei nagyarányú rajzásáról, a szölő 
rothadásáról, a bornak kamrában való eltartásáról 
stb. Cikkeket közöl tervrajzzal a gyümölcsaszaló 
építéséről, a gyümölcsfák öntözéséröl, a mérges 
növényi védekezőszerekről, a permetezőgépek el
dugulásáról, a madáritatóról, a gyümölcsfák nyaron 
való átoltásáról. A dúsan illusztrált, színes gyü
mölcsképet is közlő két szaklapból a "Növényvéde
lem" kiadóhivatala (Budapest, V. Földmivelésügyi 
Minisztérium) egy alkalommal lapunkra való hivat
kozással díjtalanul küld mutatványszámot. 

- A Finsler-Ustökösröl hoz fényképfelvé
teleket a Buvár s ezzel a uagyközönség s a szak
emberek érdeklődését élégiti ki az újabb idők 

egyik legérdekesebb természeti jelensége iránt. A 
tartalmas szám bővelkedik az érdekesnél érdekesebb 
tanulmányokban, közülük első helyen kell meg
emliteni KoiJer Pius Angliában élő hires magyar 
biologus hosszú tanulmányát, amelyben tudomá
nyos munkásságának egyik fontos eredméoyéről 
számol be. Kiss György a kelet-ázsiai hábort'i 
földrajzi, gazdasági, geopolitikai és néprajzi hátte
rét világítja meg érdekes közleményében, dr. Melly 
József, egyetemi magántanár a szivbajhalálozások 
szaporodásáról, dr. Tildős Endre egyetemi magán
tanár a magyar gyermekgyógyászat első száz évéről 

és Bókay János munkásságáról, CavaHoni Ferenc 
dr. szinképelemzésröl ir kimerítő tanulmányt. Nyírő 
Tibor gazdagon illnsztrált cikke ismerteti a magyar 
nyomtatvány kiállítást, a háziasszonyok pedig bi
zonyára fokozottabb érdeklődésset fogják olvasni 
Brummer Ernő dr. cikkét a molyirtásról. Megem
lékezik a Buvár a tudomány nagy halottjának, 
Marconinak életpályájáról s hatalmas jelentőségil 

müködéséröl is, amellett az olvasó egyéb cikkeket 
és tanulmányokat is talál a természettudomány és 
technika aktuális kérdéseiről. 

A szerkesztö postája. 
----•h ~ •• __ ._ ____ _ 

Bi-Pi Szolnok J A cserkészszervezetnek nevelési 
iránya igen sokoldalú. A 1estedzés, leleményesség és ügyes
ség fejlesztése hazafias és vallásos érzés kialakitása ki
emelendők ezek közül. Mindezek helyet foglalnak a gaz
dasági iskolák célk!tüzései közölt és nem ritka összejöve
teleken, de naponként foglalkoztatnak növendékei igen be
hatóan ezek érdekében a gyakorlati munkák keretében. Ez 
iskolák ezer ágú elfoglaltságuk mellett erre k!ilön nem 
szervezkedhetnek idö-, anyagi eszközök-, munkaerö hiányá
ban, de meg éppen ez iskolatipusnál nincs is erre semmi 
szükség. lskoláink növendékei leventekötelesek és leg
többször mind ilyenek, külön csapatot, sót csapatokat 
alkotnak, 

Kezdó gazda Mohács ! Ha tényleg forgatja lapunkat, 
úgy a berk~hire-sertésre vonatkozóan több adatot és egy 
képet is talál f. ev áprilisi számunk .lskoláink ismertetése" 
cimü wellékh~tében. E sertésfajta takarmányértékesiló kész
sége a legmegbecsülendöbb, mert ebben nem fölözhetó. 

Kunmadaras! Követi<ezó, októberi számunkban ez 
iskola kerül ismertetésre. A négy nyomtatott oldalt kitevó 
kézirat az esetleges képekkel együtt szeptember 20.-áig: 
esedékes. Novemberre Kunszentmárton következik. 

Iskolák l Számottevó terméseredményekról közlés' 
végett kérünk adatokat egyéb Iskolai és személyi hirekkel 
együtt. A jó produktumok hirdetését se mellözzük, ez sem 
jelent kiadást, mert iskolák részére a hirdetés díjmentes. 

Kiállitól A márciusi tenyészállatvásáron kivül decem
berben nemzetközi baromfíkiállitást szoktak rendezni, a 
vidéki egyesületek pedig az év különbözö szakában. A 
baromfitenyésztök lapja foglalkozik ezzel behatóbban. 
Tenyészanyag beszerzés vérfelfrissités céljából természe
tesen máshol is eszközölhető, de a forrás megbizható 
legy~:n. 

Irisz Bpest l Szépirodalmi rovatunk nincsen. nem 
is voU, lapunk ilyen irányban nem foglafkozik. 

F. K. Biharkeresztes! Közérdeklődésre számilltal ó 
cikket a továbbiakban is szivesen látunk. 

jelölt! Olvassa el 1936. decemberi számunk vezér
cikkét Remény, az van ! Az élet sok változást hozhat. 
Köszönjük. 

~--~~------------------Vesszősi József nyomdaiműintézet 
Kiskunfélegyháza, 1937--1167. 
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