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Kisgaxdavezetés. 
Hazánk gazdatársadalm a, az ors; ~ág 

gerince a fokozatosan emelkedő terh ek 
mellett a legnagyobb erőfeszítések árán is 
csupán máról-holnapra tengeti szomor ú 
életét, nem tud erőre kapni, egy kis léleg-· 
zethez jutni, hogy csak részben is szaba
duina súlyos helyzetéből, új irányokba 
haladva a mai kor követelményeinek meg
felelöen organizálhatná munkálkodását, mert 
hiszen a régit - ami ide juttatta - nem 
követheti a teljes elmerülés veszélye nélkül. 

A világ nagy fordulása új és nehéz 
kérdéseket hozott a felszínre, melyeknek 
megoldására egymaga képtelen egyrészt 
nyomasztó anyagi tehetetlensége, de nagyobb
részt a vezető, útmutató kezek elégtelensége 
folytán. 

Kétségtelen, hogy vannak különböző 
célkitüzésü és fokozatú gazdasági intézmé
nyeink - közöttük világtekintélyűek is -, 
azonban ezeknek száma korántsem elégiti 
ki a kívánalmakat, müködéstik gyakran zárt 
tertiletü, a gazdatársadalom részére hozzá
férhetetlen, vagy btirokratikus útvesztője 
riasztólag hat. Vannak szakembereink - · 
de még többen is lehetnének - akik gazda
társadalmunk széles rétegeivel intenzivebben 
foglalkozhatnának, elvezetve, áttéve oda a 
gazdaságtudomány új, jó eredményeit, meg
törve konzervatív felfogását, rákényszerítse, 
diktálja a sorsát javító haladást. 

A célra vezető elgondolások megvaló
sítására mutatkoztak törekvések az utóbbi 

évtizedben, amikor a földmüveléstigyi kor
mány a téli gazdasági iskolák megszerve
zésével a kisgazdaifjak nevelésével kisérle
tezett, a kultuszkormány az önálló gazdasági 
népiskolák elszaporitását tervezte, az elemi 
népiskolákkal kapcsolatos gazdasági irányú 
továbbképzőket állitotta fel és az iskolán
kívtili népmüvelés keretében a gazdasági 
előadásokat tette dominálóvá. 

Igen egészséges tervezet volt az egész 
ország tertiletére vonatkozóan az u. n. gazda
titkárok müködése, kivitelezése azonban 
sikertelen maradt részben ismeretlen, részben 
pedig közismert okok miatt. 
· Az önálló gazdasági népiskolák munka
~k5rének meghatározásánál élénk szerepet 
.já~szik a gazdatársadalommal való szaros 
·kapcsolat, a példaadás, tanácsadás, a gazda
. tán1dalmi szervezetek kiépítése, a termelés 
· meg.;zervezése, irányitása stb. amellett az 
, oktatl' munka mellett, amelyet az iskola 
· falaLl\özött végez. Ámde az egész ország 
területi:l 52 ilyen iskola müködik összesen, 
ami a st:tikséglethez viszonyítva elenyészően 
csekély. A gazdasági továbbképzök mai 
szervezésükben nem szalgálhatják a kitűzött 
nagy célt teljes mértékben, bár számuk 
tekintélyes és iskolai munkájukkal óriási 
tömeget foglalkoztatnak, de felszerelési és 
oktatói készségtik kialakítása hosszú idők 
kérdése marad. 

Az önálló gazdasági népiskolák -
mint a kisgazdaképzésre ez ideig legjobban 
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bevált, legalkalmasabb, felépítésében és mü
ködésében legmegfelelőbb szervezettipus -
kivánt mérvíí elszaporitása a közeljövöben 
nem mutatkozik valószínűnek megfelelö 
anyagi források hiánya miatt, de a fokozatos 
kiépítés, külünüsen a népesebb és erősebb 
gazdasági irányú továbbképzök átalakítása 
adja a reményt arra, hogy ez az iskolafajta 
tesz majdan megbecsülendő szalgálatot a 
jövendő kisgazdageneráció boldogulásának 
kimunkálásában. 

Azonban a kisgazdaproblémák meg
oldása nem tíír halasztást, gyors és erőteljes 
intézkedések akadályozhatják meg csupán 
azt az aggasztó folyamatot, ami e nemzet
fenntartó réteg teljes leromlására vezet és 
az egész ország gazdasági helyzetét ren
diti meg. 

Kisgazdatársadalmunk a mai világ zűr
zavarában teljesen tanácstalanul áll. A régi 
gazdálkodás menete, eredményei a fokozot
tabb követelményeket nem elégiti ki, új 
irányok, új eljárások kivánatosak, hogy ebből 
a kaotikus helyzetből át tudjamenteni !11agrít 
a várva-várt, nyugalmasabb jövőbe. At kell 
szervezni gazdáikadását és e munkájához 
l'czl'fö kezekre szarul, tanácsadókra, akik 
nagyobb tudásukkal, gyakorlatukkal és mü
veltségükkel pótolják ebbeli fogyatékosságát 

Gazdascígi tanácsosokra van szükség 
a szú teljes értelmében és az egész országot 
átfogóan, akik kezükbe vennék a kisgazda
ságok átszervezésének, a termelés és érté
kesítés irányitásának ügyét a vidék termé-

szeti és közgazdasági adottságainak meg
felelően. Ahogy megvan minden falunak a 
maga papja, jegyzője, tanitója, - legyen 
meg annak a gazdasági tanácsosa is, akinek 
a munkaköre semmivel sem állana hátrább 
az amazokénál, létjogosultsága vitán felül 
áll és müködésének eredményei előre
Iáthatóan arányban állanának a befektetés
sel, sőt többszörösen mulnák azt felül. 

Akár . a közigazgatás, akár a mezö
gazdasági kamarákkal kapcsolódna e fontos 
országos szerv, adminisztrálásának tekinte
tében akadály nincsen. Személyi vonatkozású 
kérdésével kapcsolatban megoldást nyerne 
a sok ezer állástalan okleveles gazda kenyér
problémája. Anyagi oldala a dolognak -
a szükséget és az előrelátható eredményt 
tekintve - talán nincs is. 

Ilyen irányú intézkedések foganatosítása 
terjedelmes elömunkálatokat, nagy szervezö 
erőt kiván, a falunak, a megsegitendö élet
körülményeinek alapos ismeretét tételezi fel 
és nem utolsósorban nagy szereletet és 
megértést azon néposztállyai szemben, mely
nek jóléte a legszorosabban kapcsolódik 
az egész ország jólétével olyan értelemben, 
hogy az előbbi utóbbinak előfeltétele. 

A kisgazdatársadalom nem kiván az 
államhatalomtól ideig-óráig tartó és kétes 
eredményü rnegsegitéseket, de kivánja, hogy 
emberfeletti munkájának végzéséhez segitö
kezet kapjon és így megfelelhessen súlyos 
kötelezettségeinek. -p. ---··---

Magyar népművészet 
a gazdasági népiskolában . 

• Magyar népmíívészet." - Olyan sokszor 
találkozunk ma ezzel a két szóval és rnikor sze
miinkhe tíínik, vagy flilünkhe csendül, önkénytele
niil is egy gyi"•nyöríí, 1llatos mezöre gondolunk, 
mely telis-tele van színpompás iide virágokkaL 
Olyan virágok ezek, melyeket magyar föld termett, 
iisszetételiikct magyar fantázia oktatta, magyar lé
lek szereletc nevelte, ápolta !iket. Menjiink hát mi 
is híís éges, hazafias lelkülettel erre a rétre, szed-

jünk csokrot illatosat, harmatosat és díszítsük ez
zel fehérfalú iskolánkati -

Mert kinek a szent kötelessége ez a virágsze
dés, ha nem a miénk, magyar gazdasági szakta
nítónöké? Ki ültetheti az ifjúság lelkébe a magyar 
népművészet szeretetét, megbecsOiését, ha nem mi, 
akik neveljük, alakítjuk lelküket, közvetlen előké
szítést adunk nekik az életre? -

Miért kell a magyar népművészctnek otthont 
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találni a gazdasági népiskolában és hogyan vihet
jük azt oda be - ez a két kérdés áll most már 
előttünk. 

A magyar népmlivészet annyi kincset szép
séget gazdagságot rejt magába, mellyel a világ ke
vés nemzete diésekedhetik. Tulajdonképen nagyon 
tág fogalmat határoz meg ez az elnevezés, mert a 
nép költészete, mely versek, mesék bús, vagy vig 
dalok alakjában gyönyörködtet bennilnket - az is 
népművészet. Továbbá a tánc, mely ma már nem
csak itthon, hanem az európai világvárosok szín
padán is elismert és kedvelt. A népzene, mely a 
mai zenetudománynak bőséges és friss forrása. -
Ami most minket közelebbről érdekel, ez tulajdon
képen a "díszítő művészet"-hez tartozik: a magya
ros néphimzés. Ez az az ága a magyar népművé
szetnek, mety az utóbbi fél évszázadban a legna
gyobb népszerűséget vívta ki magának, mely meg
hódította, virágossá, meleggé tette elsősorban a 
külföldi otthonokat és most már a magyar lakások 
legnagyobb részét is. -

Ha ezekre gondolunk, lelkünk bejárja azokat 
a kedves, szép magyar tájakat, ahonnan hódító kör
útjukra indultak néphímzéseink gazdag, változatos 
fajtái... Elkalandozunk a buzsáki piros-kék virágok 
között, melyeknek látása felüdít, hangulatot vará
zsol körénk... Bekukkantunk Sárközbe, hogy az itt 
készült himzések művészi finomságában gyönyör
ködjünk... Továbbmegyünk Magyarországba mely
nek szinpompás munkáit talán legjobban és leg
régebben ismerjük ... Kún-mezők melegszínű árnyalt 
virágairól sem feledkezhetünk meg. - És lelkünk 
átlépheti a végzetes fekete határt is, hogy felkeres
se Torockó és Kalolaszeg vidékét, mely talán a 
legtöbbet és legváltozatosabbat ad színben és tech
nikában a ma~yar népművészet anyagául. 

Mennyi szépség, mennyi érték, milyen gaz
dagok vagyunk igy koldússzegényen is a magyar 
lelkekből, magyar kezekből kikertlit művészettel! 
Csak ki kell használnunk a gazdagságot, kamatoz
tatnunk kell a tőkét, hogy igy a falu, a vidék, az 
ország erkölcsi és gazdasági jólétét fellendítsilk. 
Hiszen láthatjuk, hogy sokkal magasabb az élet
nivója azoknak a vidékeknek, ahol a nép.~űvés~et 
kereseti forrás, ahonnan tömegesen szállitják kr a 
szebbnél-szebb munkákat külföldre,. - Természe
tesen csak akkor, ha az értékesítési lelkiismerete
sen ~eg~zervezik s nem kufárlelkű e~ berek akar~ 
:na~ pyérészkedni rajt~! - Lehet a mr falunk a mr 

munkakőrzetünk is egy ilyen lstenáldotta boldog 
vidék, mégha nem is gazdagítja a "magyar nép
művészet" nagy tárházát sajátalkotású hímzésekkell 
Választhatunk a fentiekböl, alkalmazhatjuk azokat, 
hiszen jogunk van hozzá, mert magyar s minden, 
ami magyar a mi közös szent tulajdonunk is. 

Tehát növendékeink kezébe kell adnunk e kin
cseket, meg kell ismertetni veltik: ezzel nemesit
jük lelküket, fejlesztjük, finomítjuk ízlésüket Meg 
kt!ll tanítani őket arra, hogyan használhatják azt 
fel saját maguk, családjuk, nemzetünk javára: ez
zel bőséges és szinte kimeríthetetlen munkaforrást, 
kereseti lehetőséget nyújiu nk nekik. - Vagyis a 
miért kérdésünkre itt a rövid felelet: a magyar 
népmíí vészet erkölcsi, nemzeti és gazdasági célok 
eléréséhez vezeti a gazdasági népiskolák munká
ját. -· 

Hogyan, milyen eszközökkel érhetjük el, hogy 
iskoláink a népmíívészetnek gócpontjai, terjesztói 
legyenek ? - Ez a másik probléma. 

A kézimunkaórák és a népművészeti tan
folyamok a segítő szervek. Iskolánkban a tanterv 
heti 2 kézimunkaórát engedélyez, mely bármilyen 
kevésnek látszik is, elég ahhoz, hogy ügyesen ki
használva, eredményt mutassunk fel. A kézimunka 
közgazdasági jelentőségél és fontosságát ismerve' 
nagy súlyt kell arra helyeznünk, hogy .annak izlé~t
fejlesztő, léleknemesítő hatásában a mr na.gy?bba~a 
egyszeríí környezetből kikerült növendckemk rs 
részesüljenek. Ezt csak a magyaros munkák meg
ismertetésével érhetjük el. Ne gondoljuk azonban, 
hogy könnyen és minden akadály nélkül dolgoz
hatunk e program szerint ! Olyan ellenséggel talál
kozunk itt is, mely ma uralma alatt tartja jófo.rmán 
a társadalom minden rétegél s ez: a míívészretlen 
és nemzetietlen közízlés, amelynek megteremtője 
és fenntartója az üzleti érdek és a divat. S?kszor 
találkozunk vele még a mi egyszerű leányamknál 
is akik az iskolába is szivesebben hozzák el a 
h~rgolótűt, recemunkát, ktilön.féle o.lcsó szines
himzéseket, aszerint, hogy mr a drvat és hogy 
miért adja meg nekik a kereskedő azt a néhány 
fillért. Ho! vannak ezek a népmüv~szettől? ... 
Métely gyanánt öli meg ízlésüket és megöli b~nnü~ 
a magyar ember veleszületett müérzékét és muvészr 
alkotóképességéL Az ilyen lányokból sohasem 
tesznek Sárköz, Mezőkövesd, Kalolaszeg magy~r 
asszonyai, akik a mindennapi élet dur~a r?botja 
mellett is kinyilvánítják lelkük művészr hajlamát 
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és tüikkel varázsolják elő a vadvirágos magyar 
rétet, ringó kalásztengert, napfényt, madárdalt ... 
Erős kézzel, következetes, kitartó rnunkával nevel
jük erre öket, mutassunk rá a hamisra, szereltessük 
meg velük az igazit. 

Mind a három osztály előírt anyágát vehetjük 
a magyaros himzések köréböl, vagy legalább is 
kapcsolatba hozhatjuk vele. Az l. osztályban disz
ru un káka t készitünk: párnákat, kisebb-nagyobb te
ritökat kizárólag magyaros mintákkal és szinekkel. 
Nagyon alkalmas ide a kalotaszegi írásos, mely
nek rajza, szinei, technikája eröteljességet sugároz 
s mely alkalmazkodik mindenféle környezet han
gulatához. Épenigy a torockói laposhímzés is. A 
lehelet könnyfi, csipke hatású sárközi hímzést is 
meg kell ismertetni velük. A buzsáki jóleső tarka
sága még talán leghamarabb meghódítja a szine
kért lelkesülő izlésüeket s helyes irányba fejleszti 
azt. A rnatyóval m.ár óvatosan kell bánnunk, mert 
sajnos ennek eredetiségét, harmonikus szépségét 
megrontották a kereskedők, akik már a század e
lején kezükbe vették a hímzés készítését és érté
kesitését s nem arra törekedtek, hogy művészi 
munkát produkáljanak a mezökövesdi asszonyok, 
hanem, hogy olcsón ls sokat termeljenek. - A 
fehérhimzések is lehetnek magyarosak, hiszen eb
ben is gazdag és változatos anyagút nyújt a rá
baközi, pozsonyi, zalai himzőmüvészet. 

Ne elégedjünk meg azonban csak azzal, hogy 
ezen munkákra gyakorlatilag megtanitjuk őket! ls
mertessük meg velük a néphimzések hazáját, ere
detét, beszéljünk nekik az egyszerű, névtelen mű
vészek életéről, szokásaikról, viseletükről, hogy sze
ressék, becsüljék ezeket is, és mikor ügyetlen kis 
gyermekújjuk nagy igyekezetével öltögetnek e ké
zimunka darabokon, gondoljanak a nehéz földmun
kát végző, rnosó, főző, kérges asszonykezekre, a
kiknek ujjai alól került ki ez a sok csoda és akik 
mestereink voltak ezek elkészítésében. - Vigyáz
nunk kell arra is, hogy az egyes himzések jelle
gél se szinben, se motivumokban el ne rontsák, 
azért ne bizzuk az előrajzolást kézimunkaüzletek 
tucatmintáira, hanem legyen iskolánkban saját min
tagyüjemény és rninden szükséges felszerelés ahhoz, 
hogy ezt is tökéletesen és megbízhatóan magunk 
intézzük el. 

A ll. osztály kézimunkaanyaga szabás-var
rás, de azért itt is dolgozhatunk a "magyaros" jel
szóval, mert itt is felveszik a versenyt a rni erede
ti hímzéseink bármilyen idegenből jött, meghono-

sodott kézimunkával. Kell-e szebb, mutatósabb, 
izlésesebb, rnin~ egy rábaközivel, sárközivel diszí
tett fehérnemű darab? -

. A lll. osztályban pedig igen szép missiot 
teljesíthetünk az ősi népviselet érdekében t.i. ezek 
a növndékek felsőruhadarabokat készítenek: ruhát, 
kötényt, rnellényt, blúzt - anyagi és egyéb kö
rülményeiknek rnegfelelően. Ehhez pedig mintát 
nem a nekik nem való divatlapok tucatholmijai 
közt keresünk, hanern a mi másik kincsesbányánk-· 
ból: a magyar népviseletbőL Gazdag és változa-· 
tos készlet áll rendelkezésünkre, habár vannak te
rületek, pl· az Alföld és Balaton környéke, ahon
nan teljesen kiveszett, más helyen pedig a pusz
tulás különféle fokait éli, de ahol meg van, ott a 
formák, szinek, bő változatát mutatja, fejlett és kü
lönleges, méltó arra, hogy megőrzésének, fejlesz
tésének, utánzásának szolgálatába állitsuk aposto
li rnunkánkat. - Ha olyan vidéken működünk, a
hol van jellegzetes népviselet, akkor legyünk en
nek hűséges őrei s ne engedjük, hogy leányaink 
ebből kivetkőzve a városi divat rosszul rnegválasz· 
tott olcsó cifraságait öltsék magukra. Kivánjuk meg 
tőlük a ragaszkodást a hagyományos öltözködés
hez, azoknak megbecsülését, szeretetét és az isko
lában is csak ennek megfelelő ruhadarabot készít
tessUnk velük. - Ahol nincsen saját helyi népvi
selet, ott pedig ne csak annyi legyen a munkánk, 
hogy képen, kön}·vböl. bemutatással hívjuk fel rá 
a figyelmet, hanem, - ha teljes egészében nem 
is vehetjük át, - használjuk fel forma és díszítő 
elemeiket s igy megakadályozzuk azt, hogy a fes
tői szépségfi népviseteti darabok lassan-lassan már 
csak, mint holt múzeumi emléktárgyak szerepel
jenek. Élni fognak, élniök kell, hogy ezek is am
bicionálják, hangsúlyozzák a magyar egységet, ma
gyar összetartozást. -

A gazdasági iskolánkban tartott 6 hetes ké
zimunkatanfolyamok kiegészítik időben a munka
órákat és lehetövé teszik, hogy intenzívebben, ap
ró részletekre is kitérve foglalkozhassunk a növen
dékekkel és így a magyar néprnövészet megismer
tetésben is gazdagabb eredményt érjünk el. -
Ha így és ebben a szellemben dolgozunk, ha ösz
szeszedjük népmüvészetünk minden színes virágát 
és otthont adunk nekik a mi iskolánkban, a ta
nitványaink szívében. lelkében, akkor nemcsak az 
ízlésüket tesszük magyarrá, hanem megéreztetjük 
velük azt az egységes lelket, rncly ezt a maroknyi, 
sok csapást, szenvedést elbíró népet magyar nem
zetté teszi. -
Kiskunfélegyháza, Béky Gabriella 
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A mulasztási napló célszerű beosztása 
Hosszú tapasztalat alakította és tette hasz

nálhatóvá gazdasági számadásainkat, melyek fő 

jellemvonása, hogy sokoldalúságuk mellett is 
egyszerűek és könnyen áttekinthetök. 

Rendtartási naplóink közül ilyen elvek szerint 
van összeállítva a mulasztási uapló. Különösen 
nagy haladást jelent az egyszerűsítés terén a mu
lasztási napló új beosztása. A mindennapi iskolák 
céljait tökéletesen szolgálja. 

Ámde vannak iskolatípusok, melyek minden
napi oktatás helyett, az őszi-tavaszi félévben 
2 félnapi oktatásban részesítik növendékeiket. 
Ilyenek a mezögazdasági népoktatás intézményei 
és az általános irányú továbbképző népiskolák. 

Ha arra gondolunk, hogy ezen iskolatipusok
nál a mulasztások bejegyzésére 6 hétköznapi rovat 
helyett l -- 2 hétköznapi rovat teljesen elegendő, 
akkor adva van a mulasztási napló egyszerűsíté
sének további lehetősége. 

Az intézményhez alkalmazott napló az ok
tatásügy céljait jobban, kielégitőbben szolgálja. 

Többféle előny származik az egyszerűsítésbőL 
A rovatok 2 oldal helyett l oldalra sűríthe

tők, ami egyszerűbbé, áttekinthetőbbé, kezethetöbbé 
teszi a nyomtatványt. 

Előállítási költsége a mindenkori papír-, és 
nyomdaáraknak átlag kétharmada. Ha az egyhar
mad megtakaritást 1-2 ezer iskola osztályokra 
tagolt csoportjainál számítjuk, jelentős összeggel 
lesz dolgunk. E jelentős összeg alkalmas~á vál.h~t 
- az iskolák kezelésében, de egységes 1rány1tas 
mellett, - a mulasztás okainak részben meg
szfintetésére. KOlönösen az iskolakerülökkel szem
ben és az eddigi formáktól eltérő módon. Melyre 
késöbb rátérek. 

A riyomtatványon az őszi-tavaszi hónapo~ 
138 hétköznapi rovata helyett 22 rovat, a téh 
hónapok 144 hétköznapi rovata helyett 48 rovat 
teljesen elegendő a mulasztások bejegyzésére. 

A többi rovatok könnyen átcsoportosíthatók. 
A hét kezdő napja helyett a tanitás napjának 

bejegyzése célszerfibb ezen iskolatipusoknal. A 
hétköznapra esö ünnep piros számmal jelölhető. 

A mulasztások félévenként összesithetök, mert 
ez felel meg az anyakönyvi napló rovatainak. 

A nyomtatvány belíve a következöképpen 
alakul : (Lásd a 6. oldalon). 

A küliv l. oldalán, a tanufók számának ala
kulásánál a magántanuJók feJtiintetése kimaradhat. 

A tanufók számának karácsonyi és husvéti 
alakulása helyett elegendő a félévi alakulás. 

A küliv IV. oldalán a 9. rovat (- "Vizsgát 
tett magántanúJók száma az év végén • -) vala
mint a 10. rovat (- "Együtt 8. és 9· rovat" -) 
kimaradhat "A 10.-ik (illetőleg az új számozás 
folytán 8.-ik) rovatban kimutatott tanuJók közül a 
( -- "mindennapi (6-1 l éves) és a 6 évnél fia
talabb" -) tanuJók részletezése ki maradhat. Ugyan
ezen rovatban az (- "ismetlö tanküteles (l 2--14 
éves" helyett "továbbképző, vagy gazdasági nép
iskolai tanköteles (12-14 éves)" írandó az 1921 
évi XXX. t. c· és e törvény végrehajtására kiadott 
130.700 -1922 sz. magas miniszteri rendelet szel
lemének megfelelőleg_ 

Az adott viszonyokhoz alkalmazkodás fél siker. S 
hogy a fél siker kiaknázatlanul ne maradjon, 
gondoskani kell az elérhető megtakarítások hova 
fordításáról. Az elérhető megtakarítás oktatásügyi, 
vagy népművelési célokat szolgálhat sikerese11. 

Vigyük el növendékeink lelki világát - film 
útján, - hazánk távolabbi vidékeire. Fejlett gazda
sági kulturáju helyekre. 

Ne csak a túristák jelszava legyen : "Ismerd 
meg hazánkat ! " A földdel foglalkozó szegényebb
sorsú ember gyermekének, s esetleg a szülőnek 
is legyen módja és alkalma félórás, kedélyes, az 
emlékezetet megfogó, maradandó értékű gazdasági 
kiránduláson résztvenni. 

Mutassuk be pl. a tokaji szüretet, a kecske
méti barackvásárt, a Dunántúl fejlett állattenyész
tését, valamelyik ménesbirtokot, vagy növl,nyneme
sítőüzemet, a Hortobágy idegent vonzó sajátságait. 
a termelésnek folyamatban lévő, vagy a jövőben 
fellendíthető lehetőségeit, és nem utolsó sorban 
iskaláink ismertetését stb. 

A jó film sok esetben megszűnteti a mulasz
tás okait. Közelebbi kapcsolatba hozza az iskolát 
és a szülöi házat. Ilyenkor nem szükséges a mu
lasztási naplóban megrovás, mert az iskolakerülök, 
vagy hozzátartozóik, feltétlenül érdeklődnek az 
"esemény" iránt. 

Némelyik iskolának alkalmasabb lehet a 
rádió, mert ez mindennap ad a déli szünetet 
"frissítő" kedélynevelő mfisort. 

Ha a megtakaritás, az iskola gyérebb népes
sége miatt kevés ; folyóirat, vagy közlöny előfize
tésére, nélkülözhetetlen könyv beszerzésére for
dítható. 

A "Mezögazdasági Népoktatás"-ra előfizetés 
kOlönösen a gazdasági irányú továbbképző népis
koláknak ajánlható. 

Ha beszereztük a haladásnak költséget jelentt'S. 
de egyuttal tehermentesítő eszközeit, akkor több 
eredménnyel szolgálhatjuk az oktatásügy, a nép
mfivelés célkitfizéseit. L. l. 
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l S K O L Á l N K l S M E R T E T É S E. 
30. K U N M A D A R A S. 

A kunmadarasi gazdasági népiskola 1906·ban 
lett szervezve. TerUiete eredetileg 13 k.h. és 610 
Oöl volt, mely terUiet az 1904· évi tagasitás 
előtt részben legelő, másrészt mint szántó volt 
használva 1908-ig, amikor is az iskolának lett 
használatra átadva. 

Az O F B 1929. év öszén az iskola részsére 
12 k.h. földet juttatott. A községi képviselö tes
Ullet közvetlen ül ezen föld mellett 3 k. h. és 390 négy
szögöl területü földet vásárolt. Igy az egész terü
let 28 k.h. és 1000 négyszögöl. Az O F B által 
juttatott földért az iskola évi 600 pengöt fizet. 

Kunmadaras község Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
vármegye északkeleti részén fekszik, ha:áros He
ves és Hajdu vármegyékkeL Lakosaiknak száma 
7800, kiknek tulnyomó része református vallásu, 
földmíves, illetve kisbirtokos. A birtokmegoszlás 
olyan kedvező, mint talán sehol az országban, 
ugyhogy a leghelyesebben keresztül vitt földreform
mal sem lehet ilyen kedvező földmegosztást elérni. 
A község határának területe 23.000 k.h., ebből le
gelő 12.000 k. h. 

Az iskola gazdasága a vasuti állomás~ól 3 
és fél kilométerre, a község központjától 2 kilo
méterre kisebb tanyabirtokok között terül el, mig 
a 645 négyszögöl területü erdőföld a községi 
erdőben fekszik. 

A gazdasá!;{ talaja középkötött, mélyrétegü 
vályogtalaj. A gazdaság éghajlati viszonyai és az 
évi hőmérséklet, csapadék évszakonkénti kedvezöt
len megoszlása, a szelek gyakorisága, eléggé hát
ráltatják a jövedelmező gazdálkodást. Az évi csa
padék 500 mm-en rendesen alul van és túlnyomó 
része a téli hónapokban esik, a nyárihónapokban 
ritkán van kiadós eső. A szántóföld főleg gabona-
Jélék termelésére alkalmas. 

Az iskola tanügyi helyiségei a község piac
terén a református Egyház emeletes fiuiskolájában 
vann~k. Itt 2 modern tanterem, zárt folyosó, iroda
helyiség, külön szuterén munkaterem van. Az. is
kola felszerelése hiányos. Tanulóinak létszama 
300-on felül van, kik a téli hónapokban hetenként 
2 délelőtt heti 1 O órán át járnak iskolába, a nyári 
félévben heti 5 órán át részesülnek oktatásban. 

A háziipar oktatására nagy gondot fordí~ az 
iskola. A készitett tárgyakat a · rendesen felJáró 

tanuJók a vizsga után megkapják és ezzel az is
kolába való pontos járásra serkentjük öket. Egy 
tanuló, ki mind a három osztályt elvégzi 50-60 
darab háziipari tárgyat visz haza szülöinek. A há
ziipari oktatás az iskolának nem kerU! pénzbe. Az 
oktatáshoz szükséges anyag nagy részét az iskola 
adja, illetve termelL A tanitást az iskola igazga
tója végzi a cseléd segitségével. A háziipari mun
kákat a tanulók örömmel végzik. A háziipari ok-
tatás faragásból, vagyis ktilönféle gazdasági és 
háztartási eszközök készítéséből áll. Készitünk 
különféle háLtartási és gazdasági eszközöket, hasz
nálati tárgyakat fából, szalmából, tengeri hajból 
és cirokbóL 
A leányok részére női szabás-varrás és kézimunka 
tanfolyamokat tartunk. A mult évben hozzákezdtünk 
a régi kunhimzés életre keltéséhez is. Az iskolá
nak már vannak ilyen munkái, ezekkel a tavaszi 
tenyészállatvásáron és kiállításon akartunk részt 
venni, de ez közbejött akadályok miatt elmaradt. 

Faiskolai és konyhakerti gyakorlóterületül 
a községi faiskola szolgál, mely benn a községben 
közvetlenül a taniigyi épület mellett fekszik. Min
den tanuló az általa nemesitett fát lll. osztályos 
korában ajándékul kapja. Volt olyan tanulónk, 
aki 35 drb. fát vitt igy haza és szép lds gyümöl
csöst létesített. 

Az iskola gazdasága szép tanyaépülettel van 
ellátva, mely 1929·ben épült, elötte virágos kert 
van. 

Az épület a következő helyiségekből áll : 
tOO négyzetméter folyosó, l tanterem, l cselédla
kás konyhával és kamrával, szép tágas istálló 
takarmányos kamra, szekér-és gépszín, magtár: 
Baromfi és sertésól házilag lett készitve ideiglenes 
használatra. Az iskola gazdasága a fontosabb 
gazdasági ·eszközökkel fel van szerel ve. 

A gyakorlóterület 23 k.h. és 1COO négyszögöl, 
müvelési ágak szerint a következöképen oszlik meg : 

1. Tanyaudvar 1200 négyszögöl 
2. Szántó 27 k. h. 203 " 
3. Kerti telep 352 " 
4. Illetményföld 200 " 
5. Erdő 645 " 

Összesen : 28 k. h. l OOO " 
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A 27 k. h. és 203 négyszögöl szántóföldön termeiUnk : 
1. Gabonaféléket l O kh. 1360 n.-ölön 39 99"/u 
2. Szálastakarmányokat 10 " 1363 " 39 90°lo 
3. Kapásnövényeket 5 " 6~0 20·11% 

Összesen: 27 kh. 203 n.-öl IOOOO"o 

A gazdaság vetésforgója 4-es, lucerna forgón 
kívül. 

!636-ban a következő termésátlagok voltak: 
Buzából I 0·05 q 
Árpá hól 12·69 " 
Zabból 12·05 " 
Csiives tengeribiíl 26·82 " 
Takarmányrépából 160 00 " 
Lucerna szénából 27·00 " 

Mivel a közbirtokosságnak 12,000 kat. hold 
legelője van, melyböl 900 kat. hold ügynevezett 
csordajárás, az iskola gazdaságától 800 m-re fek
szik s a legeltdé~i dij meglehetős olcsó, igyekszünk 
az állattartást mindjobban fokozni. Jelenleg az 
iskolának a következő állatállománya van : 2 drb 
igás kanca, l drb 11 ~ éves kanca csikó, 3 drb 
magyar fajta tehén, 2 drb növendékmarha, 2 drb 
kocasüldö, 5 darab anyajuh és 40 drb baromfi. 

Az iskola 1934- ig pénzen fogadott fogatos 
erővel és traktorral mtmkáltatta a földjét, 1934-ben 
saját erejéből állatokkal és gazdasági eszközökkel 
szereJte fel gazdaságát. Államsegélyt nem élvezett. 

Az iskola tanügyi vagyona 1936. év végén 
674 P 99 f, gazdasági vagyona 1936. év végén 

44,637 P 34 fillér volt. Tisztajövedelme 1936-ban 
2423 P 48 fillér volt. 

Az iskolánál jelenleg 3 tanerő müködik: 
Timár István igazgató, ki 1906. óta teljesit Kun
madarason szolgálatot. Munkatársai: Timárné Traj
esik Ilona és Kissné Buza Piroska gazd. szak
tanitónők. 

Az iskolánál működtek: Daróczyné S. Tóth 
Eszter, Szabóné Zoltán Margit, Mayherr Mária, 
Bélafiné Csuioros Aranka. 

liiill.illllllllill.illlllllllit.llllhillllt.llllllllllit.illlllllllit.lllillillllt.iiiiHIIIIIJ.illillllllll.llilll 

Aliami ananorzes alan auo baromtitalapunK 
elad kitenyésztett magyar kendermagos kakasokat 
A tenyészkakasok hat hónaposak, októberi szálli
tásra 4 pengő, novemberi szállításra 5 pengő, 
darabonként, Békéscsaba, vasutállomás. - Cím : 
Gazdasági Iskola Békéscsaba, Vandháti út 3. 
Ullli!fllllibllllll!flliiUJIIIIII!flllitUIIIIII!flliniJullll!fllillllllllll.llllllllllli!fllitlliilllll!flli~llllllli!flttllll 

HIREK 
····-·· 

A makói áll. mezőgazdasági 
népiskola kitüntetései. 

A "Magyar Meteorológíai Társaság" folyó 
ev1 közgyűlésén a makói áll. mezőgazdasági nép
iskolának hazánk éghajlatának megismerése érde
kében 30 év óta végzett rendszeres és lelkiismeretes 
meteorologiai megfigyeléseiért elismerését fejezte 
ki és neves meteorologusnak emlékére alapitott 
"Hegyfoky Kabos" emlékéremmel tűntette ki. 

Csanád vármegye "Gazdasági Egyesületének" 
75 éves fennállása alkalmából f. év szeptember 
hó 5-12-ig rendezett jubiláris "Mezőgazdasági 

és Tenyészállatvásár" kiállításán a makói áll. mező
gazdasági népiskolát önálló kollektiv kiállilásáért 
versenyen kivül "Díszoklevéllel" tüntették ki. 

Az iskola egy nagy előadói termet megtöltö 
mezőgazdasági·, kertitermesztési és női kézimunkát, 
háztartást felölelő kiállítását magas személyiségek 
és napokon át a közönség ezrei elismerő érdeklő
déssei tekintették meg. Illusztris vendégei voltak 
az iskola kiállításának is : József kir. herceg, dr. 
Darányi Kálmán m. kir. mini~zterelnök és földmí
velésügyi miniszter, dr. Glattfelder Gyula csanádi 
megyéspüspök, Purgly Emil ny. m. kir. földmivelés
ügyi miniszter, dr. Marschall Ferenc és Vay László 
báró földmívelésügyi államtitkárok, gróf Somssich 
László felsőházi tag, az OMGE. elnöke, Baross 
László m. kir. gazdasági főtanácsos, főhercegi 

uradalmi jószágigazgató, Fabricius Endre m. kir. 
gazdasági főtanácsos, az OMGE. h. igazgatója, dr. 
Kászonyi Richárd főispán, Szentjóbi Staub Elemér 
a "Duna-Tiszaközi" mezőgazdasági kamara elnöke, 
dr. Geszthelyi Nagy László mezögazdasági kamarai 
igazgató, S. Bálint György felsőházi tag mezö
gazdasági kamarai alelnök, a vármegye és a vár
megyei gazdasági egyesillet vezetősége, több köz
életi reprezentáns és vezető agrárférfiú. 

Az iskola kiállításáról a rádió is kimerftö 
helyiközvetitésében elismerően szólott.. Igy is 
igazolják a mezőgazdasági népiskolák életre nevelő 
munkájukat, mellyel a kisgazda és gazdasági 
munkásnépnek érdekeit szolgálják. 
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Hajduszoboszló eredményei. 
Szeptember 5-12-ig nagy napjai voltak a Hajdú
ságnak. A hat Hajdúváros Hajdúböszörmény, Haj
dúszoboszló, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdlldo
rog és Hajdúvámospércs Hajdú hetet rendeztek a 
hajdúság székhelyén Böszörményben. Bemutatásra 
kerilU minden amit a hat Hajdúváros a multban 
és jelenben produkált. Kulturális, történelmi, iro
dalom, mavészet, ipar, kereskedelmi, főként a 
mezőgazdaság termékei kerültek bemutatóra. 

A hat helység közill egyedül Szoboszlón van 
önálló gazdasági népiskola, mely természetesen a 
kellő felkészültséggel vett részt, hogy önmagát és 
városát megfelelően képviselhesse. Az iskola tan
ilgyi és gazdasági kiállításával elismerő oklevelet 
nyert. A hat város közölt rendezett buzaminöség
versenyen 206 minta kerilU bemutatóra s ezek 
közill a 30 legjobbat díjazták. Szoboszló 41 min
tával volt képviselve s a harminc díjból ll-et 
hoztak el. Köztük az elsödíjat is, az állami arany
érmet egy kisgazda nyerte a gazdasági népiskol á
tól cserélt F. 481 sz. buzájával. Az iskola állami 
ezüst oklevelet nyert. 

Nagyszámban vonultak fel a bemutatóra és 
dijazásra a hajdúság állatai. A lovak domináltak, 
ezek a multban is és most is a hajdúk legkedve
sebb állatai. A mének csoportjának első díját állami 
aranyérmet egy szoboszlói kisgazda nyerte. A fias 
kancák első díja, Hajdúvármegye tiszteletdíját 
Vastagh György mént és kancát ábrázoló bronz 
szobrát (300 P. értékben) a gazdasági iskola 
Durcás nevU kancája csikójával kapta, míg a har
madik díjat, asztali órát ugyancsak az iskola Bolygó 
nevu kancája esikajAval nyerte. Tehát az iskola 4 
díjjal került ki a termelőmunka mérkőzéséből. Arra 
illetékesek megállapitották, hogy a hat Hajdúváros 
közfil Szaboszló vitte haza a legtöbb és legérté
kesebb díjakat. 

•••••••••••••••••• 
1.000drb "Csabagyöngye" 

szölövesszö, 2 éves gyökeres, 
szavatolt egészséges, szép 
példányok eladók l a p u n k 
n y o m d 4 j 4 b a n. 

•••••••••••••••••• 

Dr. Pálfy József polgármestert és 
Kammenszky Béla Igazgatót diszeinökké 

választotta a Szatymazi Gazdakör. 
A több mint 50 év óta fennálló szatymazi 

gazdakör vasárnap délután bensőségesen ilnnepelte 
Pálfy józsef polgármesteri, akit diszelnökévé vá
lasztott. Csányi Sándor gazdaköri elnök adta át 
üdvözlő beszéd kiséretében a milvésziesen kiállitott 
diszoklevelet. A szatymazi gazdatársadalom és kö
zönség érdeklődéssei figyeli azt a munkásságot -
mondotta többek közölt - amit Pálfy józsef 
polgármester a város vezetősége élén a gazdák és 
a tanya érdekében folytat. 3 évi polgármesteri 
mílködése alatt a tanya érdekében több intézkedés 
történt, mint azelőtt egy évtizeden át. A szatymazi 
gazdakör ezuton kivánja háláját leróni és szerele
Iének jeiét adni a polgármester iránt, aki életének 
jórészét gyermekkora óta Szatymazon töltötte és 
tölti és aki Szatymaz iránt mindig különös elő
szeretet!el viseltetett. 

Pálfy józsef megható szavakkal válaszolt. 
Aki a közpályát választja ;- mondotta - annak 
számolnia kell azzal, hogy kritizálják. Nem tud 
mindenkinek eleget tenni, mert a közérdek az első. 
Erre tett esküt s ezért mindig a város érdekeit 
tartja szemelölt s csak másodsorban veheti figye
lembe az egyéni érdekeket. Jól esik a Szatymazi 
Gazdakör elismerése, mert sok minden füzi Szaty
mazhoz, nemcsak gyermekkori emlékei, hanem a 
férfikor élményei és polgármesteri alkotásai is, 
örömmel veszi át a diszoklevelet, mint a legrégibb 
tanyai gazdakör ragaszkodásának, bizalmának és 
szereleiének jeiét. Aktiv részt akar venni a gazda
kör müködésében, mert családjának gyökérszállai 
egyrészt a tanyai gazdák körében, másrészt az 
alsóváros: iparosok körébe nyuJnak vissza. Ezért 
tudja értékelni és megszivlelni a gazda érdekeit. 
Nagyon jól tudja, hogy a gazdának mennyi verej
Iékes munkája füződik ahhoz, mig a kenyér az 
asztalra kerül. 

Hangsulyozta, hogy valamikor ritka vendég 
volt a város embere a tanyán, legfeljebb a vigéc, 
vagy a végrehajtó látogatta a tanyákat. A háboru 
utáni időkben azonban a város felismerte a tanya 
fontosságát és azóta szinte tulzott szereleltel veszi 
körül a !anyát és törődik vele. A Szatymazi Gaz
dakör a legnagyobbat adta akkor, amikor díszel
nökévé választotta és amikor ilyen nagy szereletet 
tanusit iránta. Ö is szeretettel viszonozza ezt a 
kitüntetést. 



10 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 1937. október hó. , ___ _ 
Ezután Kammenszky Béla gazdasági iskolai 

igazgatót ünnepelte, akit szintén diszelnökévé vá
lasztott a Gazdakör, mert miként azt Miklós Sán
<for ga1.daköri jegyző kifejtette, Kammenszki igaz
gató egy évtizeden keresztOl kifejtett gazdasági 
munkálkodásával és 3 évi gazdaköri elnöki mükö
désével nagy eredményeket ért el. Az idei Országos 
Mezögazdasági kiillitáson az ö iskolájának kiálli
tása nyerte meg az első díjat. Kammenszky igaz
gató válaszában kijelentette, hogy kötelességéllek 
tartja, ho~y mindenben támogassa a gazdákat és 
behatóan oktassa a gazda gyerekeket, a gazdasági 
iskola keretében. Igéri, hogy a jövőben is minden 
erejével támogatja a legöregebb Gazdakört, amely 
nem politizál, nem szit visszavonást, hanem ered
ményesen müködik és hivatása magaslatán áll. 

Iskolalátogatás. Vitéz dr. Bessenyei 
Lajos tankerületi föigazgató f. évi junius hó 21-én 
meglátogatta a mezöturi önálló gazdasági népiskolát 
Mivel ebben az időben tanítás már nem lévén, a 
gyakorlóterületet tekintette meg. Meleg érdeklődési 
tanusitott a mezögazdaság minden ága iránt. Szak
szerü kérdései nem csupán az iskola puszta meg
ismerését szolgálták, de a gazdálkodás tudományá
ban való alapos jártasságat és iskaláink ügyével 
való törődését is igazolták. A gazdaság csinos, 
tiszta kezelése, szakszerü vezetése, a növények 
fejlődési foka, az állatállomány kifogástalan ápolása 
jó benyomást tett reá s teljes megelégedésének 
adott kifejezést. 

- Megbizás. Gáspár László okl. gazdasági 
szaktanítót a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter f. 
év szeptember 1-töl óradíjas helyettes gazdasági 
szaktanítói minöségben alkalmazta és szolgálatlételre 
a kiskunfélegyházi iskolához osztotta be. 

- Áthelyezés. Bakos Ferenc helyettes gaz
dasági szaktani:ót a Vallás és Közoktatásügyi 
Miniszter a kiskunfélegyházi iskolától Nádudvarra 
helyezte át. 

- Eljegyzés. Kováts Marianne csongrádi 
óradíjas helyettes gazdasági szaktanítónőt eljegyezte 
Horog László tisztviselő. 

A gazdasági cselédlakások 
modernizálása. 

A Tis1ajobbparti Mezőgazdas3gi Kamara felter
jesztésben kérle a kormányzatot, hogy a gazda
sági cselédlakások modernizálásának, illetve egész
ségi szempontból lakhatóvátételének előmozditása 
céljából városi tatarozási kedvezményhez hasonló
an a cselédlakás átalakítások után is bizonyos 
mérvű adókedvezményt és pedig földadókedvez
ményt engedélyezzen. -
A felterjesztésében nyomatékkal mutatott rá az im
már tűrhetetlen lakásviszonyokra, amelyek között 
a gazdasági cselédség túlnyomó része életét évröl
évre a javulás minden komoly kiJlitása nélkül le
élni kénytelen. Az egészségtelen, földes, nedves, 
gyenge világítású és rosszul szellöződö cselédla
kások átalakítására már csak abból az egy szem
pontból is múlhatatlanul szükség van, hogy egy 
személy után 13-14 légköbméter az a minimális 
szükséglet, amely a szervezet egészséges fejlődé
séhez és egészségének fenntartásához elengedhe
tetlenül szükséges, viszont a gazdasági cselédek
nél átlagban előforduló 4+4 méteres alapú és 2-
2•20 méter magas szobát számítva 5 tagú család 
esetén egy személyre cea 7 köbméter levegő esik, 
ami csak fele annak a levegőszükségletnek, ame
lyet száraz és padJós lakásban is minimumnak 
kell tekinteni. -

A felterjesztés további részében részletes jo
gi okfejtéssei indokolta meg, hogy mennyire mél
tányos és indokolt a városi házakhoz hasonlóan a 
gazdasági cselédlakások átalakítását is lehetövé 
tenni olymódon, hogy a kórmányzat adóelengedé
sek révén a felmerülő költségek némi visszatérü
lését biztosítja. -

A szociális és jogi szempontból is alaposan 
megindokolt kérelmének teljesítését végül arra va
ló hivatkozással kére, hogy mig a régebbi rend
kivül nehéz gazdasági viszonyok közölt a gazda
ságok egyáltalán nem voltak abban a helyzetben, 
hogy a cselédlakások egészségügyi lakhatóvátéte· 
lét megoldják, - jelenlegi viszonylag jobb viszo
nyok bekövetkeztével örömmel tapasztalható a gaz
daságok olyan törekvése, amellyel alkalmazottai
kat emberhez méltó hajlékhoz igyekezzenek juttat
ni, ezt a törekvést pedig, am~lyet ma is megne
hezít az épületanyagok és építési költségek magas 
volta a kormányzatnak mindenképen a leghatha
tósabban támogatnia kellene. -
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- A csöves tengeri értékesitésével kap
csolatos intézkedések. A kedvezőnek ígérkező 
tengeri termés értékesítésével kapcsolatb:~n a lll· 

kir Földmivelésügyi Miniszter gondoskodni ki ván 
arról, hogy főleg a kistermelök és a mezögazda
sági munkások, illetve gazdasági cselédek stb. 
részéről eladásra kerülö csöves tengeri olyan ára
kon kertiljön felvásárlásra, amelyek megfelelnek a 
bel- és külföldi piac mindenkori ártényezöinek és 
biztositani kivánja azt, hogy az emlitett népréteg 
megfelelő védelmet nyerjen az esetleges áruzsora 
ellen. Ennek a célnak elérése érdekében a Futura 
rt. felhatalmazást nyert, hogy a részére felkínált 
csöves tengeri tételeket egy ebből a célból alakitott 
bizottság által hétről-hétre (szükség szerint esetleg 
rövidebb időközökben) megállapítandó áron, vidéki 
bevásárló hálózatának bekapcsalásával vásáralja 
meg. Az emlitett bizottság által megállapitott heti 
ár rádió utján a terménypiaci hirek közlésével 
kapcsolatban lesz minclen hét szombatján közölve. 
A megállapitott ár szokványminőségü árura vonat
kozik, helyt feladóállomás vagonba, v1'gy góréba 
rakva. A tengeri értékesítés zavartalan lebonyoli
tása és a bizottság által megállapítandó árak be
tartásának ellenőrzését a m. kir. Gazdasági Fel
ügyelőségek végzik. 

- A munkásviszonyok alakulása a Ti
szajobbparti Mezögazdasági Kamara körze
tében. A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara 
minden hónapban kimerítően tájékoztatja a Ka
mara 5 vármegyéjének munkásviszonyairól az il
letrkes tényezőket. oorsod vármegye területén ez
időszerint a munkások elhelyezkedési lehetősége 
kielégítő. Az ipari és bányatelepeken és a mező
gazdasági üzemeken kívül a megyei útépítéseknél, 
gátépítési munkálatoknál s az erdőkitermeléseknél 
találnak jó elhelyezkedést, úgy, hogy nem egy 
községben a gazdaságok csak nehezen tudnak he
lyi munkásokhoz jutni. Az általános munkaalkal
mak ellenére is azonban sok helyen a gazdasági 
muukások egyrészének helyzete kedvezőtlen, mint
hogy a gyenge termés következtében az aratási 
munkálatoknál nem tudták az egész télire valót 
megszerezni s így az átmeneti jellegű őszi mun
kaalkalmak megszűnése után ismét kanyérgondok
kal kertilnek szembe. Zemplén vármegyében a me
zőgazdasági munkásság keresete kielégítő és mun
kaalkalmat általában mindenhol lehet találni. Aba
uj-Torna vármegyében a mezőgazdasági munkások 

jelenleg általában foglalkoztatva vannak. Az őszi 

betakarítási munkálatok megszűnése után azonban 
munkanélküliségnek, sőt a rossz termés következ
tében nem egy helyen inségnek néznek elébe. He
ves vármegye területén munkanélküliség általában 
nincs és a munkások keresetének mértéke is ki
elégítő. Nógrád vármegyében a mezőgazdasági 

munkásviszonyok jóknak mondhatók, egyes köz
ségekben inkább munkahiány mutatkozik, mint 
sem munkáshiány, de mind amellett a tél folyamán 
inségmunkára lesz S7.ükség, mivel a gyenge ter
més következtében a gazdasági munkások téli meg
élhetését terménykeresetük nem tudja biztositani. 
Figyelemreméltó körülmény egyébként, hogy a 
vármegyének egyes községeiből Belgiumba, Német
országba és Kanadába munkáskivándorlások tör
téntek. 

- A Tiszajobbpart Mezögazdasági Ka

mara széleskörü mütrágyázási akciója. A 

Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara attól a cél
tól vezetve, hogy módot adjon a gazdáknak annak 
a kérdésnek a tanulmányozására és megállapítására, 
hogy különböző összetételO és termöerejü talajai
kon a Magyarországon elsősorban figyelembejöhető 
foszfor mütrágyának, a szuperfoszfátnak milyen 
lehet a jövedelmezően termésfokozó hatása, a kör
zetébe tartozó 5 felvidéki vármegye közel 700 
községéből több mint 210 községben tehát csak 
nem a Felvidék 1/a-ában községenl<ént 3-3 gaz
daságban mütrágyázási kisérletet állitott be. Ilyen 
nagyarányu szakszerü gyakorlati motrágyakisérlet 
Magyarországon még nem is volt, a Tiszajobbparti 
Mezőgazdasági Kamarának szándékában van ugyan
azon községek gazdaságaiban a szuperfoszfát mü
trágyázási kisérleteket a jövő tvben is megismételni, 
hogy a mütrágya használatának célszerüsége leg
alább két évi az összehasonlító kisérletek eredmé
nyei alapján állapítassék meg. Söt tovább menve, 
a Felvidék községeinek másik 1/a-ában uj mtitrá
gyázási kisérletet szándékozik a Kamara a !jövő 
évben beállítani, ha anyagi lehetöségei megengedik 
és igy néhány év alatt elérni azt, hogy a Felvidék 
valamennyi községében álljanak tapasztalatok a 
Kamara ilyen iránybani rendelkezésére és ezeknek 
eredményeiképpen a mindenkor biztosra remélhető 
minimális buzaárak figyelembevétele metlett elö is 
kivánja mozditani ezen motrágya okszertien, de 
fokozott mértékbeni felkarolását. 
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- Lapunk nyomdájában minden
nemű nyomtatvány olcsón és szép kivitel

ben:készül. Iskoláknak árengedmény! 

- Nagy az érdeklődés a györi őszi 

kiállitás irárt. A győrvárosi és M\!gyei Házinyul-, 
és Baromfi-, Galambtenyésztő Egyld 25 évi fenn
állása évfordulója alkalmából ez évi november 6., 
7. és 8.-án Győrött, országos kerctíí baromfi-, 
házinyul-, galamb- és kanári kiállitást, valamint 
méhészeti és gyümölcsészeli bemutatót rendez. A 
sokoldaluérdeklödé~ mutatja, hogy felsődunántul nak 
fejlett a kisállattenyésztése s közkivánalot teljesit 
az egyesület, midön ezen kiállitást megrendezi. 
Ez alkalommal be lesznek mutatva hazánk legér
tékesebb baromfifajtáL Melléktermékei : tojás, toll 
s azok feldolgozása. A levágott baromfiak kiké
szitése. Mesterséges keltetőgépek s az azokhoz való 
kellékek, valamint a baromfitenyésztésnél szükséges 
felszerelések. Baromfimütakarmányok. Látványos 
lesz a házinyúl nagy változata. A közérdeklődési 

képezö angóra gyapjasnyulak nagy számban, vala
mint ezek gyapjujának feldolgozása. A házinyulak 
testrészeiböl, fökép gereznájukból készült mííipari 
tárgyak, szörmék, stb. szép kivitelben. Mutatós lesz 
a galambfajták nagy sokasága. Disz-, haszo-, bukó-, 
röp- és postagalambok változatai nagy számban, 
melyek a közönségnek kedves látványt fognak 
nyujtani. Érdeklödést képeznek a fület és szemel 
gyönyörködletö szép fültyű kanárik, melyek kiálli
tását a helybeli kanáritenyésztö egyesület szorgal
mazza. Az úgy közgazdasági, mint egészségi szem
pontból fontos jelentöségü méhészet is igen nagy 
érdekessége lesz a kiállitásnak, melyre nagyban 
készülnek Györ és vidéke méhészei. Különbözö 
rendszerű kaptárok, méhészeti felszerelések és 
mézminták bemutatása. Nemcsak a termelök, de 
a nagyközönség körében is élénk megbeszélést 
képez az öszi gyümölcsbemutató, mely a termelök
nek eladási lehetőséget, vevöknek pedig kedvezö 
vásárlást biztosit. Már nagykereskedők is érdeklőd
tek a kiállítás iránt. A biráló bizolt!;ágban az ország 
elsö szaktekintélyei vesznek részt és vetitettképes előa
dást is tartanakBPjelentési határidi):október26. A ki
álitásra küldendö állatok s anyagok ugyszintén a sze
mélyi tarifára is a Máv 50 százalékos kedvezményt 
fog adni. A részletes feltételek megtudhatók a kiállilás 
irodában, Győr, Bisinger sétány 32. sz. felsődu
nántuti Mezőgazdasági Kamara. 

A szerkesztő postája. 
Iskolaszék Bugyi l Kivánságnak megfelelően el

küldtük a kért számokat. Belépési nyilatkozatot egyszerű 

levelezlilapon tessék küldeni föpénztárunkhoz (Turkeve, 
Gazdasági Iskola), ahonnan befizetési lapot kapnak és ezen 
4·- P tagsági díj küldendó, ami egy évre szól. Mint pártoló 
tag szerepel ezután a továbbképző és ennek fejében ren
desen kapják a lapot. A vkm. fizet elő 63 gazdasági irányú 
továbbképző népiskola részére kiadóhivatalunknál és ez 
iskolák kijelölése természetesen ugyancsak a vkm. ügykörébe 
tartozik. Lehet, hogy egy megindokolt kérelemnek helyt 
adnak ott és iskolajukat besorozzák a 63 közé. Örülünk, 
hogy szerény lapunk megnyerte tetszésüket, bár sok-sok 
továbbképző gondolkozna hasonlóképpen és kapcsolódna 
be a közös munkába. Üdvözletünk ! 

M. l. Debrecen 1.1 juniusi levélben fogtaltakat 
számon tartjuk és figyelemmel kisértük a cikk megjelenését 
ami julius 15-i számban meg is történt. Azóta vártuk 
részünkre az engedményezést, mert igen hozzánkiltőnek 

találjuk azt. 

Kunszentmérton l Novemberi számunk ifikolaismer
tetés anyagát kérjük október 20.-ára. Decemberi szimban 
Lajosmizse következik, januárban pedig Makó. Legtöbbször 
2-3 iskola sorrendjét közöljük, hogy jóelőre készülhesse
nek el a kellékek, mégis akad iskola, amelyik az esedékes 
hónap 26.-án "nem ér rá irni" és fényképet "a jövőre igéri." 

N. S. Szeghatom ! Az á-t könnyebb kimondani, mint 
a b-t. Mi is vártuk az utóbbit, de lemaradt. Ugylátszik az 
ügy a csecsemő korban elöregedett és az á-nál berekedt, 
bár ott gyakran halljuk ezt az ó-val kapcsolatosan, de itt 
még addig sem haladt. Talán Pesten majd többet tudunk 
meg a dologról. 

------------------------------ELADÓ 
a szeghalmi önálló gazdasági nép
iskola állami ellenőrzés alatt álló 

baromfitenyésztéséből 45 drb létszámfeletti rhode 
istandi jérce és 15 drb rhode istandi kakas. E 
jércék és kakasok március elejei kelésűek, zárt 
lábgyűrűvel vannak ellátva s olyan tyúkoktól szár
maznak, melyek magas tojáshozamra vannak csapó
fészek ellenőrzéssei ki.tenyésztve. Az iskola baromfi
állománya évente kétszer vérvizsgálatnak és tuber
kulinozásnak van alávetve s Igy annak egyedei 
tyúktifusz (fehérhasmenés) és tuberhulozis mente
sek. Az iskola baromfitenyészete nemzetközi és 
országos kiállilásokon sok l. és ll. díjat nyert már. 

Vesszősi józsef nyomdai műintézet 

Kiskunfélegyháza, 1937--1215. 
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