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Szakfel ügyelet. 
A magyar gazdasági szaktanítói kar 

országos egyesületének keretében minden 
alkalmat felhasznált, sőt kereste is az al
kalmat, hogy életbevágó kérdései kedvező 
megoldást nyerjenek; nem tudott megnyu
godni sohasem a felszínes kisérletezésekben 
és az ezek nyomán fakadt félmegoldások
ban, mert elevenen érezte munkaköre nemzet
nevelő fontosságát, a kisgazdatársadalom 
haladására, életszinvonalára szóló kihatásait; 
méltán számított a meghallgatásra, mert 
törekvései kizárólag nemes célt szolgáltak, 
az egyéni szin leghalványabb árnyalata 
nélkül; teljesítményeinek elismerésére, dicsé
retére vagy jutalmazására sohasem vágyott, 
de annak megbecsUiését örömmel látta 
volna közvetett viszonylatban : de erőfeszí
tései, tiszteletteljesen tárgyilagos kritikái, 
ideális szemléletei, önzetlen törekvései, sze
rény reményei alig hagytak nyomot, leg
többször a pusztába kiáltás sorsára jutva, 
szellő szárnyán szétfoszlottak. 

Ilyen égető problémája volt, évek hosz
szú sora óta a szakfeiUgyelet érdemleges, 
igényeket kielégitő, stabil megszervezése. 
Amikor e kérdés megoldást nyert az or
szágos szakfelügyelőség felállításával, csil
logó szemmel tekintett a szaktanítói kar a 
jövőbe, mert elképzelései szerínt e hivatalba 
kellett összefutnia az ország 52 iskolájából 
minden fénynek-árnynak, ahonnan azok 
összegezve és átszürve kerüljenek felfelé, 
hogy ott üdvös intézkedések, rendelkezések 
alapjai, kiindulópontjai legyenek. 

E hivatalnak mozgása azonban igen 
szűk keretekre korlátozódott fokozatosan 
annyira, hogy végre csupán az iskolák 
sokoldalú munkásság:inak ellenőrzésében 
merült ki anélkül, hogy a haladást célzó 
javaslatai, melyekre ezen ellenőrzölátogatá
sok feltétlenül inspirálhatták - érdemleges 
változást hoztak volna a gazdasági nép
oktatás életében, míg végre a nagy tan
Ugyi reformoknál ft;!leslegesnek találták és 
egy tolvonással megszűntették nem kis 
csalódására a gazdasági szaktanítói karnak 
akkor, amikor ehelyett a szakfelUgyelöség 
fejlesztését, szélesebb alapokra helyezését, 
nagyobb hatás- és munkakörrel való el
látását várta. A zuhanás nagy volt és a 
velejáró tompultság és tájékozatlanság még 
mindig tart, rnert semmmi biztató pozitivum 
uem oszlatja azt sőt bizonyos elejtett sza
vak szomorú perspektivát nyitnak a jövőre. 
A m~gyar gazdasági szaktanitóság szorongva 
\'árja a közeli megoldást, mert lehetetlennek 
tartja, hogy hosszú évtizedeken át folytatott 
munkásságának kézzelfogható eredményei 
figyelmen kívül hagyassanak, hogy státusá
ban ne tudott volna olyan szellemi erőt és 
értéket kitermelni, mellyel saját ügyeinek 
továbbvitelére alkalmassá válna, hogy a 
régi bevált nyomokon haladva, kipróbált 
elgondolásai alapján ne építhesse tovább a 
mezőgazdasági népoktatás pilléreit és félre
állítva kiöljék belöle azt a nemes törekvést, 
melyet eddig önakaratából nevelt és fejlesz
tett. -p 
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A 
A növények mesterséges termesztése szoros 

·összefüggésben van az emberi élet fennmaradásá
vaL Az élő állati és emberi test is felépülését leg
nagyobb részben a növényeknek köszönheti. A 
tápanyagok tömege növényekből változik át ál
lati és emberi testté. 

Bármennyire visszamegyünk az emberiség 
történetébe azt látjuk, hogy a növényi élet oly 
fontos kiegészitője az állati és emberi életnek, 
hogy a növény vígan tenyészik azok nélkül, de 
sem az állati, sem az emberi élet nem képzelhető 
el növények nélkül. 

A növénynek bizonyos feltételekre van szük
sége, hogy élni, fejlődni, táplálkozni és szaporodni 
tudjon. Ezen feltélelek között talán legfontosabb 
szerepe a víznek van. A víz ezáltal nemcsak lét
fenntartója az emberiségnek, hanem az általános 
kultura mozgatója és fejlesztője is volt. 

Már Kr. e. 4-5 ezer évvel, magasabb kul
tura csak ott fejlődhetett ki, ahol a víz nagyobb 
mennyiségben állott az ember rendelkezésére úgy, 
hogy azt mesterséges öntözésre felhasználhatta. 
Igaz, hogy a növénytermesztésnél más körűlmé
nyek is közremőködnek, mégis talán legfontosabb 
szerepe a víznek van. Amilyen fontos tényező a 
növényi életben a víz, éppen olyan fontos volt 
annak megszerzése és megtartása. 

Az emberiség történetében látjuk, hogy a 
mezőgazdasági vagy őskultura ott fejlődött ki 
erőteljesebben és magasabb fokra, ahol nem 
maga a természet szolgáltatta a vizet (folyók men
tén), hanem ahol az embernek küzdenie kellett 
érle és mesterséges öntözéssel kellett felhasználnia 
a növények termesztéséhez (pl. kinai, mezopotániai, 
szumir öntözött kertek). Ha nehezen jutott az em
ber vízhez, azt védte, oltalmazta, sőt vallásos tisz
telettel, mint őserőt istenség formájában imádta. 

Miért is fontos hát a víz szerepe? Erre na
gyon nehéz lenne röviden, minden lekintetben ki
merítő feleletet adni ; azért csak így válaszolha
tunk: sok mindenért ! fontos a kőzetek, ásványok 
elmállásánál, a szerves anyagok elkorhadásánál, 
elrotthadásánál, a föld felületének kiegyenlítődésé
nél, a szervcs testek felépítésénél, a tápanyagok 
szállításánál, a föld természetes trágyázásánál, az 

, 
VIZ. 

éghajlat szabályozásánál stb. Mindezek csak köz
vetett úton szerepeinek az ember életében, hát 
még ha vizsgáljuk az emberre közvetlenül való 
fontosságát. A vizet ott találjuk a talaj születésé
nél. Az ős kőzetek, ásványok elmállásukat részben 
a víznek köszönhetik. A szerves anyagok rotthadá
sához, korhadásához szintén nedvesség szükséges. 
Ezek nélkül talaj nem keletkezhetett volna. A kő
zeteket és ásványokat nemcsak el kellett mállasz
tania, a szerves anyagokat elkorhasztania, elrothasz
tania, hanem azokat keletkezési helytikről - szik
lák oldaláról és tetejéről el kellett hordania -
gleccser vízmosás - és összekevernie, hogy nö
vények termesztésére alkalmassá legyen. Meg
becsülhetetlen a szerepe akkor is, midőn a ter
mesztésre alkalmatlan hegyóriásoka t, meredek szik
lákat lerombolja, lehordja a völgybe s a föld 
felületét lassan-lassan kiegyenlíti, hogy mindig 
újabb területet bocsásson az ember rendelkezésére. 

Minden élő testnél, így a növénynél is a 
víz, mint alkotó rész mennyire fontos, azt feles
leges is említeni. Csak a kelleténél nagyobb mér
tékben tegyük ki a növényt az elpárolgásnak anél
kül, hogy a víz utánpótlásáról gondoskodnánk, 
már is elpusztul. Ha valamely vidék nélkülözi a 
a vizet, növénytermesztésre alkalmatlan sivataggá 
válik, s emberi településre nem alkalmas. 

Honnan veszi az élő növény a vizet ? A 
talajból. A talajalkató részecskék között levő üre
geket részben levegő részben víz tölti ki. A talaj
ban sem pihen, nem ül tétlenül. Állandóan, meg
állás nélktil dolgozik. Mindent, ami csak vízben 
feloldható felold. Mint talajnedvesség kerül a nö
vénybe, de egyúttal magával viszi mindazokat a 
feloldott anyagokat, melyekre a növénynek -
mint lápanyag - szüksége van. Ha a víz e fon
tos feladatát valamilyen okból nem teljesítheti, 
úgy a növény csak sínylődik, míg végül is el
pusztul. Ha már a talajban nem tud megfelelő 
munkát kifejteni, forrás alakjában felbuggyan a 
föld színére s az ember leghasznosabb és leg
olcsóbb szállítójává válik. Amint a kőzetek, ás
ványok elmálását, a szerves a!lyagok elkorhadAsát 
előmozdította, azokat igyekszik az ember által 
süríibben lakott völgyekbe lehordani. Ott az em
ber tudását, szorgalmát kárpótolva munkáját meg-
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könnyíti, földi jólétet teremt, az emberiségnek 
Bánátot, Bácskát, Nilus völgyet ajándékoz. Meg
hecsUihetetlen érték az az iszap (vízhordta trágya), 
mely évezredek óta állandóan vandorol a folyók 
medrében s csak alkalmas lerakodó helyet keres. 
Sajnos ennek áldásos termékenyítő lerakadását az 
ember ma már oly szűk gátak közé szorította. 

A vizek szabályozásával jött a nagy és ke
serves meglepetés, hogy az eddigi föld nem tej
jel-mézzel folyó kánaán többé, hanem keserves 
kiizdőtér, ahol véres verejtékkel kell minden buza
szemért és minden fűszálért megdolgozni. Meg
szííntek az őserőben levő, maguktól termő földek. 
Ami éltető iszapot a víz nem hozott többé, azt 
az embernek más anyagokkal kellett pótolnia : a 
trágyával. Az eddig elégetett trágya helyett más 
fíítőanyagról kellett gondoskodnia. 

Látva azt, hogy mennyire fontos a víz szerepe, 
mezögazdasági fejlődésünk érdekében jobban ki 
kellene használnunk ami megvan és at:.ol nincs, 
ott új lehetőségekről nagyobb mértékben kellene 
gondoskodnunk. Ha az általános kultura fejlödése 
is szoros összefüggésben van a víz megszervezé-
sével és kihasználásával, mennyire inkább vonat
kozik ez a mezőgazdasági kultura fejlődésére. Ma, 
amikor minden lehetőséget meg kell ragadnunk, 
hogy önálló nemzeti életiinket biztosíthassuk, kii
lönösen fontos, hogy a meglévő és talán még ki
használatlan erőt a termelés szolgálatába állítsunk. 
A megélhetésért folytatott nehéz küzdelem tette 
leleményessé az embert s a kényszerítő körülmé
nyeknek volt köszönhető, hogy kitalálta a módját 
miképen lehet kevés erővel esetleg hosszabb időre 
vizet biztositani. A vizet nemcsak megszerezni, ha
nem megtartani is kellett, hogy sziikség esetén 
megfelelő időben és mennyiségben lehessen a nö
vények rendelkezésére bocsájtani. 

A növények legtöbbször természetszeríileg 
kapják a nedvessséget eső, harmat, hó stb. alak
jában. Legnagyobb szükségük azonban éppen 
olyankor lenne rá, amikor a természet meglehetö
sen szűkmarkúan méri. 

Ha már az ember kényszerítve van arra, 
hogy a növények mesterséges termesztéséről maga 
gondoskodjék, a termesztéshez sziikséges és az 
ember által megszerezhetö feltételről mint pl. a 
vizről fokozott mértékben kell gondoskodnia. Hogy 
növényeink vízszUkségletét bármilyen kivánt mér
tékben és bármikor kielégíthessiik, legjobb ha 

bővizű folyók, esetleg természetes tavak állnak 
rendelkezésünkre. Ahol pedig ezek nincsenek, ott 
a tervszerűen megépitett mesterséges öntöző csa
tornák szolgálhatják ugyanazt a célt. Igen fontos 
a nedvességnek megszerzésén kívül annak a ta
talajban levő megtartása is, ez azonban főképpen 
az okszerű talajmíívelés feladata. 

Alföldi gazdálkodásunk várható fellendillése 
talán attól filgg, hogy mi módon építjUk mester
séges csatorna hálózatunkat és hogyan tudjuk azt 
az öntözés szolgálatába állítani. Ma minden prob
lémák fölött Jegnagyobb a gazdasági problémák 
helyes és gyors megoldása. Elszórtan máris talá
lunk példát öntözött rét, öntözött gyümölcsös stb. 
formájában arra, hogy a víz-kultura nemcsak a 
multban, de a jelenben, sőt a jövőben is fejlesz
töje, boldogítója lehet annak a népnek, amelyik 
ezt felismeri és követi is. 

Emberi elhivatottságnak Jegtökéletesebb fo
kát, bölcs éleslátásának legfényesebb bizonyítékát 
adja az, aki, ha nem is egyetlen boldogító, de 
mindenesetre a jobb jövő felé vezető utak egyikét 
ezekben megtalálva a sokat szenvedett és jobb 
sorsra érdemes, magyarságat ezen az úton vezeti 
vi!'sza Nagymagyarországba! 

Békéscsaba Ferencz József 

..oiiiiiiiiiiiiAgyöngyösi áll. önálló 
gazdasági népiskolánál l 
megrendelhetök: 
l. l. oszt. gyökeres oltványok a leg
jobban bevált régi csemege- és borfajták, 
továbbá a legelterjedtebb újdonságok, 
ripáriára és berlandiere Teleki 8. B. 

alanyra oltva. 
2. Nem oltott gyökeres hazai szőlő

vesszők ugyanazon fajtákban. 
3. Ripária portális és berlandiere 
8 B. sima és gyökeres vadvesszök olcsó 

árban, l. és ll. o. minöségben. 
4. Tisztán kezelt, kiváló minőségű 
fehér és vörös borok szolid áron, 25 

literen felilli tételekben. 

A s z ö l ö v e s s z ö k szállitása 

~-;;tán vétel m e ll e t t törté!!!;. 
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A tehenek takarmányozása, 

tejhozam és költségeinek alakulása. 
A szarvasmarha a mérsékelt égöv legfonto

sabb haszonállata. A legértékesebb táplálékkal a 
tehén lát el bennünket. Az év nagy részében a 
termelt tej részint házi szükségletre, részint el
adásra fordittatik és ezáltal a gazda naponta 
pénzhez jut. A tejeladáson kívül tekintetbe kell 
vennünk az egész évi trágyát, a felnevelt borjút, 
amelyek mind a gazda anyagi szükségleteinek 
fedezésére szolgálnak. A tehén tehát valóban rá
szolgál arra, hogy jó istállóban, szelíd bánásmód
ban részesítsék és érdeme szerint takarmányozzák. 

A mondottak ellenkezőjét sok helyen lehet 
látni, pedig tudni kell, hogy a tehén közérzetére 
és ezzel tejelőképességére kedvezőtlen hatással van 
az alacsony, sötét, szellőzetlen istálló, a hiányos 
almozás, a kevés só és takarmánymész, a rossz 
ivóvíz, stb. 

Nem várhatunk még jó tejelő tehéntől sem 
több tejet, mint ahogy takarmányozzuk, és ahogy 
egyéni termelőképessége engedi. A termelöképes
ség fajtától és egyedtől függ. A takarmányozás 
befolyása csak azokon a határokon belül fog 
érvényesülhetni, amelyeket az egyéni teljesítöké
pesség megszab. 

Előfordul azonban az is, hogy sokan nem 
használják ki kellöképen teheneik termelöképessé
gét, ez magyarázható legtöbbször hiányos takar
mányozással, mely rendesen mindig anyagi hiá
nyokra vezethető vissza. 

A kisgazda mindig a maga viszonyainak 
megfelelő tehenet tartson. 

Minden mozgásban lévö szerkezet állandóan 
kopik, a kopást mindig valamilyen formában 
pótolni szoktuk. Igy az állati szervezetben is 
folytonos működés folytán előálló elhasználódások 
bizonyos mértékben pótlásra szorulnak. Nagy 
mennyiségü tápanyagot használ fel a szarvasmarha 
pl. szörváltás idejében, vagy az izommunkák 
fejlesztésénél stb. Minél nagyobb valamely test, 
annál több tápanyagot használ fel. Hogy teheneink 
szervezetének állandó, rendes működését biztosit-

suk, okszerűen kell takarmányozni, szem előtt 
tartva azt, hogy kevés tápanyag adagolás épen 
oly káros, mint sok tápanyag adagolás. 

A tehenek takarmányozásánál v~n nyári és 
téli takarmányozási idő. Télen túlnyomóan a 
gazdaságban termelt száraz szálastakarmányokból, 
répából vagy más vízdús takarmányféleségekből 
állitjuk össze a fejőstehenek takarmányát. Nyáron 
viszont a tehén takarmányszükségletét részben a 
legeJön fedezi, részben pedig a gazda gondosko
dik - még legeltetés idején is -- megfelelő ta
karmány póitásáróL 

Mivel rétjeink és legelőink nem biztositják 
évi takarmányszükségletünket, ezért a szarvas
marhatartó gazdaságoknak rá kell térni a mester
séges takarmány termesztésre. 

A takarmány összetételét, hasznositását és 
tőle várható eredményeket ismerni kell a gazdának. 
Úgy a tápanyagok, mint a ballasztanyagok egy
magukban nem használhatók, hanem együt!esen. 
Előfordul az az eset is, hogy a ballasztanyagat 
egymagában kell beszerezni, mint tápanyagot. Ha 
pl. egy gazdaságban a rossz termés révén rr.inden 
ballasztanyagat nagymennyiségben tartalmazó ta
karmányféleség tönkrement, viszont a környéken 
abrakfélékben túlkínálat van. Sok abrakot csak 
ott érdemes vásárolni, ahol olcsón lehet beszerez
ni. Ugyanazon tápanyag mennyiséggel annál na
gyobb teljesítményt érhetünk el, minél kevesebb 
ballasztanyag van azokhoz a takarmányokhoz el
választhatatlanul hozzákötve. Ha az állatoktól nagy 
teljesítményt kívánunk, jól kell takarmányozni, 
illetve táplálni. 

Helyes táplálás esetén a következőképen 

alakul egy 500 kg súlyu napi 10 liter tejet adó 
fejőstehén tápanyagszükséglete. 

A tehenek takarmányát úgy állítjuk össze, 
hogy attól a teste fenntartásán kivül 3 liter tejet 
is adjon. 
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Alaptakarmány a bennefoglalt érték szerint: 

teste fenntartására : emészthető igazi fehérje : 250 g 
keményítő érték : 2·5 kg 
szárazanyag : 12 5 kg 

t 1 liter tej előálli tására : 

Szükséglet : 

emészthető igazi fehérje : 55 g 
keményitö érték : 250 g) 

e. i. f. k. é. 

3 liter tejre szílkséges : 
emészthető igazi fehérje : 165 g 
keményítő érték : 750 g 

Alaptakarmány összesen : e. i. f. k. é. sz. a. 
0.415 kg 3.250 kg 12.5 kg 

Termelőtakarmány 7 liter tejre : 
0.800 kg l. 750 kg 

Alap ás termelötakarmány összesen : 
0.800 kg 5.00 kg 13.5 kg 

sz. a. áralakulás 
0.800 kg. 5.00 kg. 12.5 kg. 

4 kg. lucernaszéna 0.400 kg. 1.292 kg. 
árpaszalma 2 

" 0.016 
" 0.408 

tak. répa " 10 " 0.040 
" 0.760 

" 2 
" 

korpa 0.204 
" 0.926 

" 0.5 • olajpogácsa 0.146 
" 0.469 

" 3 kéve tengeriszár 
" 1.260 

" 
összesen 10 liter tej : 0.806 kg. 5.115 kg. 

Tehát 10 liter tej belekerül 77.6 fillérbe. 
l liter tej takarmány a 7. 76 fillér be kerilL 
A szarvasmarha egyes tápanyag feleslegeket 

3.36 kg. á. 6.50 P. 0.26 P. 
1.72 

" á. 3.50 
" - 0.07 

" 0.92 
" á. 1.00 

" 0.10 
" 1.74 

" 
á 12.50 

" - 0.25 
" 0.44 

" 
á 15.25 

" - 0.076" 
7.30 

" á. 0.04 
" - 0.12 

" 
14.98 kg. árban - 0.77.6 p 

test sulyának emelésére fordítja. (Takarmányárak 
Köztelek 1937. okt. 10. sz. szerint.) 
Kiskunhalas. Szendy István, 

--·····--
Tengeri 

, 
utan buza. 

A tengeri mint tudjuk a buzának kifejezetten 
rossz előveteménye és mégis nagyon sok buzát 
vetnek kukorica után, mert nem minden gazda 
tudja a vetésforgót úgy összeállitani, hogy összes 
buzáját neki kedvező elővetemény után következ
fesse és sok esetben kénytelen a gazda tengeri 
után is buzát vetni. 

Régebben azért tartották a tengerit a buza 
rossz előveteményének, mert későn kerlil le a 
földről, utána tehát későn lehet a buzát is vetni. 
Ezért ajánlották a buza előveteményének a rövid 
tenyészidejü, aug. végén, szept. elején beérő ten
gerifajtákat, hogy utánuk legyen idő a talajt buza 
alá jól előkésziteni és idejében lehessen vetni. 
Azonban ez se bizonyult kielégitőnek és tovább 
kutattak a helyes eljárás után, mely lehetövé teszi 
tengeri után is a buza kielégitő terméshozamát 

Legutóbb dr. Kreybig Lajos m. kir. főgeoló
gus arra a megállapításra jutott, hogy a kukorica 
azért rossz előveteménye a buzának, mert a ku
korica a talajban igen sok rostos gyökeret hagy 

vissza, ezt a kukorica letakaritása után csakhamar 
ellepik a korbadási baktériumok és hamarosan 
megindul a gyökérmaradványok korbadási folya
mata. A kukorica rostos gyökerei azonban sok 
szénhidrátot és kevés nitrogén! tartalmaznak, ennek 
következtében az erjedési folyamathoz szükséges 
nitrogén! a talajbaktériumok a talajból vonják el. 
Ennek folytán kukorica után az őszi és tavaszi 
hónapokban, amig a tarlómaradványok korhadása 
tart, a talajban valósággal nitrogén hiány áll be 
és emiatt nem tud a buza kifogástalanul fejlődni 
még akkor sem, ha a talajt egyébként gondosan 
megmiveltílk és gondos gazdához illően a talajt 
még külön elláttuk foszforsavtartalmú mfitrágyával 
is. Maga az egyoldalú foszforsav trágyázás tulaj
donképen elősegíti a talajbaktériumok erjesztési 
tevékenységét, de ez egyuttal fokozottabban igény
be veszi a talaj nitrogénjének is a legnagyobb 
részét. 

Ezek a vizsgálódások arra az eredményre 
vezettek, hogy a tengeri után a buza csak abban 
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az esetben sikerülhet, ha foszfortartalmú mütrágya 
mellett, nitrogén mütrágyát is adunk alája, amire 
ezidöszerint a pétisó a legalkalmasabb. A kukorica 
után következő buza alá tehát feltétlenül szüksé
ges kat. holdanként 120-150 kg szuperfoszfáton 
kivül 60-100 kg pétisót is adni. A szuperfosz
fátot Jegjobb vetés előtt adni, a pétisót pedig in
kább tavasszal adjuk fejtrágyaként, de adhatjuk a 
pétisó felét ősszel, felét pedig tavasszal. 

Ebben az irányban különben Westsik Vilmos 
mezögazdasági kamarai szaktanár végzett behaló 

kísérleteket, melyek beszédesen igazolják, hogy 
tengeri után is lehet őszibuzát sikeresen termesz
feni. Az általa beállitott kisérleteknél is a tengeri 
után vetett buza terméshozamát a szuperfoszfát 
egymagában nem fokozta kielégitő módon, ellen
ben a pétisó hozzáadásával az elmult évben be
állított két kisérlet egyikénél kat. holdra 203 kg, 
a másiknál 266 kg szemtermés többlet mutatko
zott a trágyázatlan parcellákkal szemben. A Irá
gyázallan parcellák 666 és 528 kg szemtermést 
adtak l kat. holdra átszámitva. 

Zabosbükköny helyett pannonbükköny. 
A sikeres állattenyésztés alapját a helyesen 

megszervezett takarmánytermesztés adja meg. 
melynél arra kell törekednünk, hogy az minél 
olcsóbb és minél biztosabb legyen. 

E cél szemelötttartásával a takarmányter
mesztési úgy kell megszervezni, hogy elsősorban 

az évelö takarmányokra helyezzünk sulyt llucerna, 
vöröshere, baltacim) az egynyári takarmányfélék 
közölt pedig igyekeznünk kell az össze! vethető 
takarmányféléket elótérhe helyezni és az ugyanazon 
célt szolgáló tavaszi vetésűeket ezekkel helyet
tesiteni. 

A tavaszi vetésü zabosbükköny!, melyet az 
egész országban mindenütt nagy arányokban ter
mesztenek, nagyon jól lehet helyettesiteni az össze! 
vethető pannonbükkönnyeL Az utóbbi években 
szerzett tapasztalatok alapján nagyon érdemesnek 
látszik a pannonbükkönyre nagyobb sulyt helyezni, 
mert a zabosbükkönyi nagyon előnyösen helyette
sithetjük vele és ez kOlönösen indokolt olyan 
talajviszonyok között, ahol a tavaszibükköny ter
mesztése bizonytalan. A tavaszi bükköny ugyanis, 
mint tudjuk, igényes növény, nem birja a száraz
ságot, nagy termést csak tápdús, jó talajban és 
kedvező időjárás mellett ad. Ha a tavasz száraz, 
szeszélyes és a talaj is gyenge, akkor a zabosbük· 
köny rendje bizony vékony lesz, ellenben ugyan
ilyen körtilmények között a pannonbükköny nagy 
termést adhat. 

Össze\ lehet vetni buzávaL Vetése elhuzód
hatik október végéig, fagyállósága teljesen kifo
gástalan. A keverékre takarmánytermesztés céljából 
60-70 kg pannonbükkönyi és 30-40 kg buzát 
számithatunk. Ha magja végett akarjuk termeszteni, 

ez esetben ajánlatos 24-35 cm sortávolságra 
vetni, számítva kat. holdanként a fenti arányú 
keverékból 70-80 kg-ot. Május végefelé már 
kaszálható, épen ebben van a pannonbükkönynek 
nagy elönye a tavaszi bükkönnyel szemben, mert 
a téli és kora tavaszi csapadékkal fejlődik ki, a 
szárazságtól tehát egyáltalán nem szenved, ezért 
biztosabb, mint a tavaszi bükkönyé. Terméshozama 
is jóval nagyobb. jó talajviszonyok közölt a zöld
termés 150-200 kg-ot tehet ki, ami megfelel 
30-40 q szénának. 

Meg kell ernlitenünk a pannonbükköny talaj
javító hatását is, mely szintén jobb, mint a 
tavaszivetésíí zabosbükkönyé. A talajjavító hatás, 
mint tudjuk, arányban áll a gyökérmaradvánnyal 
és a nitrogéngyűjtő képességgel. A pannonbükköny 
földfeletti terméséhez viszonyítva valamivel több 
rész esik a gyökérre, 100 rész földfeletti termésre 
40-80 rész gyökér. A pannonbükköny nagyobb 
földfeletti termést is ad, mint a tavaszi bükköny, 
tehát gyökérmaradványok révén is mindenképen 
jobban gazdagítja a talajt. 

. A pannonbükköny azonban kifejezetten a 
.tobbminöségü talajok értékes takarmánynövénye, 
termesztése tehát csak ilyen helyeken jön figye
lembe. Gyenge, homokos, kavicsos talajokra a 
a pannonbükköny nem való, de még kevésbé a 
közönséges tavaszi bükköny, ilyen viszonyok 
közölt csakis a szöszösbükköny ér legtöbbet. 
E~yébként is a termelés elemi szabálya, hogy 
nundent a maga helyén termesszünk és ne erőites
sünk semmit se ott, ahol a helyi és természeti 
adottságok a kérdéses termelésre nem kedvezők. 
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ISKOLÁIHK l S M E R T E T E S E. 

31. KUNSZENTMÁRTON. 

Kunszentmárton nagyközség jásznagy
kun Szolnok vármegye déli részén a Kö
rös folyó balpartján fekszik. Lakosainak 
száma: 12,500. Határa 14,500 khold volt, 
melyhez a közelmultban a szomszéd Sze
levény községtől mintegy 8000 kholdat 
Kunszentmártonhoz csatoltak, miután ezen 
terület tulajdonosai nagyrészben kunszent
mártoniak voltak. A község lakósai legna
gyobb részben földmivelők, kik földmive
léssel, állattenyésztéssei és nagy mérték
ben baromfitenyésztéssei foglalkoznak. Sok 
a földmunkások, kubikusok száma is. Ipara, 
kereskedelme és forgalma élénk, fejlődése 

az utóbbi években igen szép haladást mu
tat. Kunszentmárton község a Pusztatenyö
szentesi helyi érdekü vasut mellett, a Kö
rös folyó partján fekszik, hol a gabona 
szállitás élénk. A község határában 5 va
sutállomás van. 

_ ..... 

A gazdasági népiskola 1902. évben 
létesült, tehát egyike a régibb iskoláknak. 
Gyakorló területe a község által egyesek
től kisajátitás utján szereztetett be 24 khold 
375 négyzetöl területü, erősen kötött, erő

sen szikfoltos s e miatt a megmunkálás 
igen nehéz. A gyakorló terület a község 
közpor.tjához 2 km, a tantigyi épületekhez 
l km, a vasuti állomáshoz 3 km távolságra 
fekszik földmunkások kerítetlen házai által 
két oldalról határolva, s ezen állapotok 
folytán a szomszédok baromfiai és állatai 
igen nagy károkat okoznak s a kártétellel 
szemben tehetetlenül állunk. Kezdetben 1907-
ig a gazdasági igás munkák fuvarosok ál
tal végeztettek. 1907. évben a község által 
felépittettek a legszükségesebb gazdasági épü
letek, beszereztetett a nélkülözhetetlen eleven 
és holt leltári felszerelés, mely a további 
évek folyamán állandóan kiegészült. 

·.-

.. t;~~-!5_·-~<~ . .c .. 
.. ··----.:.~ ..... 

.::.-~ - . 
,~ ... 

Az iskola f6épülete ~ 1932-ben fölépülés után. 
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A tanitás 1932. év őszéig hol a kat. kör, 

a községi nagyvendéglő, a központi elemi 
népiskola egy termében tartatott, miután a 
község a tanügyi épületeket felépiteni fe

dezet hiányában nem birta. 30 évnek kel

lett eltelni, amikor a község által adott 1020. 
négyzetöl területén a M. Kir. Vallás és Köz

oktatásügyi Minisztérium áldozatkészsége 

folytán kiutalt 30.000 pengő költségből a 

szentesi müut melletti területen felépültek 

a tanügyi épületek: 2 tanterem, l munka
terem, l iroda helyiség, l könyvtárszoba, 

l kis konyha, l éléskamra és az iskola 
szolgai lakás. Ezen kivül még kamrák, ólak 

állanak rendelkezésre. A tantermek tágasak 

és világosak. Sajnos, hogy fedezet hiányá

ban a főépület elötti kerítés felépíthető még 

nem volt, s ezért a környékbeliek barom

fiai használják az előkertnek szánt területet 
legelő és üdülő helyül. 

Az iskola a gazdasági válságban a 
községtől tanügyi kiadások fedezésére évek 
hosszu során semmi fedezetet nem kapott, 

igy teljesen a gazdaság jövedelméből kel

lett a tanügyi kiadásokat is fedezni, s mert 

a rossz értékesitési viszonyok és alacsony 

árak mellett a jövedelem a tanügyi összes 

kiadások fedezésére elegendő nem volt ; az 

iskola adóssággal küzd, melyet szintén saját 

erejéböJ lesz kénytelen törleszteni, miután 

a község a folyó 1937. évre a VKM. ál

tal költségvetésileg megállapitott községi 

hozzájárulást sem fizeti ki az iskolának. Az 

iskolámil sem az igazgatónak, sem a tan
eröknek lakása nincsen. Munkaterem és 

háztartási felszerelés hiányzik ezért tanfo
lyamok tarthatók nem voltak. 

Beiskolázási adatok az utóbbi öt év-
ben a következők: 

Tanév fiu leány Összesen 

1933-34. 164 186 350 
1934-35. 167 232 399 
1935-36. 153 236 389 
1936-37. 205 234 439 
1937-38. 154 210 364 
A folyó tanévben a tanyákon lakó tanuJók 

beiskolázása még folyamatban van. 
Tanítás téli félévben osztályonkint heti 

2 félnapon 10 órában, nyári félévben pe
dig a 3 leány és 1.-11. fiu osztályok pár

huzamosan ll osztályban heti egy félna

pon ·5 órában tartanak. 

A község belterületén felépült tanügyi 

épületek telekkönyvi tulajdonosa a gazda

sági népiskola, mig a gyakorló területre az 

örökös használati joga az iskolának telek

könyvileg biztositatott 

Az iskola gyakorló területe 5 táblára 

van beosztva, melyből 4 tábla 4-es vetés

forgó szerint kezeltetik, az ötödik parcella 

pedig forgón kivül. Az iskolának faiskolája 

nem volt, miután a gyakorló terület köz

vetlen szomszédságában 5 kholdas, az is

kola kezelése alatt álló községi faiskola 

szolgált gyakorló területül. A folyó évben 

uj üzemterv készült, mely jóváhagyás után 

faiskolai üzemmel bővülve fog kezeltetni. 

A gyakorló terUiet beosztása 
a következő: 

Szántó 20 khold 400 öl. 
Illetm. föld cseléd részére l 

Árkok, ut 

Legelő, gazd. udvar 

Rakodó kert 
l 

" 
" 
" 
" 

" 
1557 " 
1114 " 
504 " 

Összesen: 24 khold 375 öl. 
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Az iskola szarvasmarha állományáb61. Fejős tehenek és bikaborjuk a legelőn . 

. 
Termés eredmények a következök: 

Buzából: 1903-1936 év. 12 12 q. 33 é. átlag. 
Árpából 1903-1936 " 11.60 " 33" " 
Zabból 1903-1936 " 9.47 " 24" " 
Cs. tengeriböJ 1903-1936 " 16.32 " 33" " 
Repcze 1903-1936 " 8.42 " 2 " " 
Takarm. répa 1903-1936 " 185.-- " 10" " 
Pannonbükköny 1903-1936" 42.90 " 5. " 

Az 1937. évben a termés eredmény 
kat. holdankint: 

Buza 
Árpa 
Csöves tengeri 
Repce 

13.09 q. 
11.14" 
29.79 " 

4•66 " 

Az iskola állatállománya a következő : 

2 drb angol félvér kanca ló 
4 " Simmenthali tehén 
3 " Uszőborju 

2 drb jorksirei koca 

18 
" malac 

42 
" tenyésztyúk és kakas 

7 
" " lúd és gunár 

7 
" " 

pulyka és a még el 

nem adott szaporulat. 

Az iskola összvagyona 1936. év végén : 

Tanügyi vagyon 

Gazdasági vagyon 

Összesen: 

33,389 p 92 f. 

27,181 " 19 " 

60,571 p 11 f. 

1936. évi tisztajövedelem 1600 P 95 f. 

Kat. holdankinti tisztajövedelem 66 P 

52 f., mely a befektetett töke 6. l% kama

tozásának felel meg. 
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Az iskola bekapcsolódása a község 

gazdasági életébe. 

Kunszentmárton mint a magyar fajta 

fenyészkerületbe sorozott község magyar 

szarvasmarha fenyészbikákat tartott, s mert 

sem egyeseknek, sem pedig a községnek 

számottevö legelö területe nem volt, ezért 

a gazdák a pirostarka teheneket tenyész

tették és magyar fajta bikával keresztezték. 

Ennek a nem szerenesés keresztezésü el

járásnak nem tetszetös, értéktelen utódai 

lettek. Ezen állapot megváltoztatására az 

iskola engedélyt kért és kapott egy Sveicból 

importált fenyészbikának köztenyésztésre való 

tartására, minek pár év mulva már olyan 

szembetünö eredményei mutatkoztak, hogy 

az iskola a vármegyei gazdasági egyesülettel 

karöltve 1912-1913. években kétízben 

Sveicból importált vemhes üszöket és tehe

neket a község gazdái részére, hasonlóképen 

1927. évben Moson vármegyében vásárolt 

jó külemü és jó tejelö állatokat állami segít

séggel. Már a Sveicból való importálás 

látható eredményei után az illetékes ható

ságok megváltoztatták a község szarvas

marha fenyészirányát s pirostarka fenyész

bikák tartására kötelezték a községet. Ma 

már számottevö a község szarvasmarha 
tenyésztése. 

A község gazdáinak lóállománya már 

nem mutat egyöntetüséget. Feltalálhatók a 

könnyü melegvérü, a nehéz muraközi és 

ezek keresztezései. A mult évben meg

kezdték a lóállomány megfelelö egyedeinek 

törzskönyvezését, melynek eredményei csak 

késöbb fognak mutatkozni. 

Községfejlesztési szempontból az iskola 

taneröi végezték a községben a fásítást, 

parkírozást, gazdasági ügyekben tanács

adással, vetömagvak kicserélésével, elö

adások tartásával, tanfolyamokon igyekeztek 

a gazdasági haladás szolgálatftt végezni. 

1926-27-28. években tanítók részére 

gazdasági tanfolyamok is tartattak. 

Az iskolánál müködtek : Schill János 

1902-1904. Szabóné Eszenyi Mária, Lu

pán Aurél, Biró jolán, Patay Ferenc, Sza

málányi Mária, Péterfi Katalin, Sonkovics 

Izabella, Ferencz József, Buday Ilona, Kup

tics Anna. 

Az iskola jelenlegi taneröi : Nagy Ká

roly igazgató 1904 óta, Báthori Margit és 

z. Szabó László, 

olvasókörök réssér 

k i v á l ó a n a l k a l m a s kb 

1200 KOTETBOL ALLO KOftYUTAR 

p 300-é&'' 

e l a d ó! 
Esetleg kedvezö fizetési feltétel 

me ll ett 
Érdeklődni lehet lapunk nyomdá-
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Közgyül és. 
F. évi rendes közgyűlésünket október hó 2-án 

d. e. 9 órakor a Tanítók Háza disztermében 100 
tag részvételével tartottuk meg. 

A Nemzeti Hiszekegy elimádkozása után 
Pigniczky Ferenc elnök üdvözölte a megjelent 
kartársakat és bejelenti, hogy d. u. a tanulmányi 
kirándulással kapcsolatosan az Országos Magyar 
Tejszövetkezeti Központ üzem ét fogjuk megtekinteni. 

Pigniczky elnök beszámolójában megállapítja, 
hogy az elmult év bár a nagy várakozások éve 
volt, még sem hozta meg azt a mindnyájunkat 
érintő eredményeket és eseményeket, amelyeket az 
év elején reméltür.k. Vigasztalásul csak az szolgál
hat, hogy a többi egyesületek sem tudtak a mi 
egyesületünknél nagyobb eredményeket elérni. Ma 
már az is eredmény, ha a régi kereteket megvéd
jük a széteséstől, s épen ezért ebben az évben 
az egyesület anyagi megszilárditásán kellett mun
kálkodni. Felkéri a hallgatóságot, hogy a mai 
gyűlésen m indenki szívvel-lélekkel vegyen részt, 
mert mindenegyes téma szivünkhöz van növe s itt 
nemcsak a "mát", hanem a jövőt is munkáljuk. 
HinnUnk kell ebben a jövőben, hogy a Gazdasági 
Szakianitói Kar a már réges-régen megérdemelt 
helyet elfoglalhassa, mely ebben a kicsiny, de 
erényeiben gazdag országban öt joggal megilleti. 

Elnök bejelenti, hogy dr. Damjanovich Lajos 
min. tanácsos és Péterhidy József a Tanítók Háza 
igazgatója más irányú elfoglaltságuk miatt a gyű
lésen nem vehetnek részt. 

Ezután a közgyűlés jóváhagyását kéri ahhoz, 
hogy dr. Hóman Bálint minisztert, 5 éves minisz
teri szolgálata alkalmával a közgyűlés táviratilag 
üdvözölhesse. A közgyűlés a jóváhagyást megadta. 

Beszámol az elnök a f. évi kiállításról, amit 
a kormányzói pár is megtekintett Kiállitásunkról 
mindenki elismerőleg nyilatkozott s az OMGE 3 
elismerő oklevelet bocsájtott rendelkezésünkre. 
Ezzel kapcsolatban új rendelet jelent meg, mi
szerint minden évben csak 10 iskola vesz részt a 
kiállításon. Megemlíti, hogy a kiállitási csarnok 
ára ma már teljesen kifizetődött. 

Bejelenti az elnök, hogy a választmány be
hatóan foglalkozott a tagdíjhátralékokkal, mire a 
közgyűlés határozatilag kimondotta, hogy a nem
fizető kartársak tagdíjhátralékait peresiteni fogja. 

Lapunk szerkesztőjének beszámolója követ
kezett ezután, amiben a lap előáll i tásában beáll ó 
nehézségeket tünteti fel. Javasolja a felelős kiadó 
és szerkesztö, valamint a kiadóhivatal egyesitését. 
Kéri a kartársakat, hogy a támogatást, amit meg
választáskor igértek, minél több cikk formájában 
éreztessék vele. Amennyiben nem kapja meg a 
kartársak erkölcsi támogatását, úgy vonjuk le a 
konzekvenciákat és likvidáljuk a lapot, mert a 
nagyfoku érdeklődéshiány illuzóriussá teszi a lap 
fenntartását. lndítványozza, hogy az értékes cikkek 
díjazására 300 pengőt utaljon ki a közgyűlés, amit 
a közgyíílés meg is szavazott. 

A számvizsgáló bizottság megvizsgálta az 
egyesület pénz ke zelését. Az egyesület pénztári 
naplója l 937 j un. 30.-án 4264·30 P. bevétellel és 
2970·33 P. kiadással zárult. A Rádli üdülőház 

pénztári zárlata l 937 j un. 30.-án 530· 75 P. a 
Hősök emléke pénztára pedig 89 05 P. maradványt 
tüntetett ki. Válamennyi pénztári számadás szabály
szerííleg okmányolva van. 

A föpénztáros előterjeszti az l 938. évi költ
ségvetést 4600 P. bevétellel és 4600 P. kiadássa!. 

Az üdülőház gondnoka bejelenti, hogy a 
bevétel az idén csökkent, mert a tagok nem veszik 
kellőképen igénybe az üdülőházat, másrészt pedig 
sokan előre lefoglalják a szobákat és nem jönnek 
el. Ebből sok kár származik. Kéri, hogy a jövőben 
a használati díjakat a Iefoglalók előre fizessék ki. 
Több felszerelési hiány is mutatkozik, aminek a 
beszerzésére engedélyt kér. A közgyűlés a jelentést 
elfogadja és felhatalmazza a gondnakat a felszere
lési hiányok pótlására. 

Könyvtáros jelentését betegsége miatt nem 
tehette meg. 

Tanulmányi segélyekre az elnök a f. évre 
300 pengő engedélyezését kéri. Ehhez a közgyíílés 
hozzájárult és a 300 pengélt Ticska Izabella, Ma
tás István, Molnár Sándor, Biró Antal, Buday 
Gusztáv és Szentirmay József kartársak részére 
utalja ki. 

Az elnök örömmel jelenti be, hogy az idén 
a Kalász R. T. a tőle vásárolt nyomtatványok után 
486·83 P. visszatéritési utalt ki az egyesületnek. 

Folyó évi közgyűlésünkön a következő indit
ványak tétettek : Vitéz Bocskói András előadja, 
hogy ott ahol az elemi iskola VII-VIli. osztályát 
megnyitották, a kir. tanfelügyelőségek a VIII osz-
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tályt végzetteket az iskolába járás alól felmentik. 
Ferenc józsef hozzászólása után a közgyűlés egy
hangúlag elhatározza, hogy ebben a ránknézve 
sérelmes ügyben felír a V, K. M.-hez. 

Kurdy Sándor indítványozza, hogy a közgyíí
lés írjon fel a V. K. M.-hez, a szaktanítóképző 
főiskolává való minösitése ügyében. A közgyíilés 
így határozott. 

Az elnök indítványára a közgyűlés elhatározza, 
hogy a jövő évi gyűlésünket ugyancsak Budapesten 
és ezen a helyen tartjuk meg. tekintve, hogy a 
Tanítók Háza igazgatósága volt szives a termet a 
jövőben is rendelkezésünkre bocsájtani. 

Brózik Dezső indítványára a közgyűlés uta
sítja az elnökséget, hogy az új tanterv, szolgálati 
szabályzat, szakfelügyelet, lll. o. tankönyvek, igaz
gatói cím tárgyában felterjesztéssel éljen, mire a 
közgyűlés így is határozott. 

Szép László indítványozza, hogy a beteg 
Deák Katalin helyett, a szintén ott szalgálatot 
teljesítő Balatoni Béla kartársat bízzák meg a 
könyvtárosi teendők ellátásával. Balatoni Bélát egy
hangúlag könyvtárosnak megválasztják. 

Több tárgy nem lévén az elnök az ülést 
bezárja. 

A közgyűlés befejeztével a Tanítók Házában 
közr.béd volt, majd a délutáni kiránduláson meg
tekintették a résztvevők a Tejszövetkezeti Központ 
üzemét. A kirándulás sokban mélyitette a résztve
vők gyakorlati tudását. Minden kit elragadott a 
nagyfoku tisztaság és a gyors kezelés. Szaksz~rű 
magyarázattal szalgáltak az üzem alkalmazottal a 
szövetkezet igazgatója pedig vázolta a Szövetkezeti 
Központ fontos hivatását. 

A kirándulás végén a Tejszövetkezeti Köz
pont igazgatósága magyaros vendégszeretettel 
uzsonnával látta el a résztvevöket az üzem kitünő 
gyártmányaiból. Igy közgyűlésünk egy igen tanul
ságos kirándulás tapasztalataival és egy hangulatos 
uzsonna elfogyasztásával fejeződött be. 

A most beszerzésre kerülö 
számadási és más irodai 
anyag sz U k s é g l e t é t a 
Katásznál (Budapest, lll., 
Szentkirályi utca 47 sz.) 

szerezze be ! 

Czakó. -

-

HIREK 
---·-·--~··---·----

- Helyreigazitás. Mult havi számunkban 
Béky Gabriella .Magyar néprnövészet a gazdasági 
népiskolában" címü tanulmányában "Továbbme
gyünk Magyarországba, me l y nek színpompás ... " 
helyett "Továbbmegyünk Matyóorszá~tba, melynek 
színpompás ... " értendő. 

- Költői siker. Balatoni Béla kartársunk 
"Sírnak a folyók" című gyönyörű versét Pattantyus 
Ábrahám Ernmánuel megzenésítette és a mű az 
idei zenepályázaton pályadíjat nyert. 

- Lapengedélyezés. Pest vármegye al
ispáni hivatala egy évi huza-vona után 49.813-kig. 
1937. szám alatt engedélyezte, illetve tudomásul 
vette a "Mezögazdasági Népoktatás" Kiskunfélegy
házán való megjelenését. 

- Tanfolyamzárás. A csongrádi gazda
sági iskola október 28.-án zárta igen népes ház
tartási tanfolyamát, a hatóság, szülök és a szom
szédos tan~estületek érdeklődése mellett. 

- Iskolalátogatás. Dr. Kemenes Illés tan
kerületi főigazgató Bolyos István tanügyi tanácsos 
és a tanintézetek igazgatóinak társaságában meg
látogatta a kiskunfélegyházi állami gazdasági is
kolát és gazdaságát. 

- Díjazás. Mint egyik Tolnamegyei uj
ságból olvassuk a f. hó 17.-én Tolna Mözsön a 
M. Kir. Gazdasági Felügyelőség és a Vármegyei 
Gazdasági Egyesület által rendezett állatkiállilás 
és díjazáson a szekszárdi önálló gazdasági nép
iskola által bemutatott "Peti 61/6" sz. saját tenyész
tésíí 16 hónapos bikájával a megyei 1-ső díjat 
- na2yaranyérmet - "Rudi 105:6" saját tenyész
tésü szintén 16 hónapos bikájával pedig a ll. 
díjat - nagyezüst érmet - nyerte el. "Peti" ez
zel már másodszor nyer vármegyei első dljat s Igy 
a budapesti kiállitáson nagy esélyei lehetnek. 

- A gyöngyösi iskolánk kiállitása a 
"Oyöngyös-Mátra Hét"-tel kapcsolatban. A f. 
évi szeptember hó 19--26-án Gyöngyösön rende
zett "Gyöngyös-Mátra Hét" szervező munkájából 
igen szép eredménnyel vette kí a részét a gyöngyösi 
iskolánk. A helybeli róm. kath. felsőmezőgazdasági 
iskolával karöltve rendezte meg a gyöngyösi gaz-
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dasági szakiskolák kiállitását, mellyel nemcsak a 
felső hivatalos látogatókörök elismerését érdemelle 
ki, de kitűntető oklevelet is nyert. A kiáll!tás 
mezőgazdasági-, kerti- és szölöbeli termények, 
gazdasági szakiskolai tanulmányi-, háziipari-, ház
tartási és nöf kézimunkai kiállilási részre tagozó
dott. Az oktalva szemJéltető jelteg az egész kiálli
tásan végigvonult Az iskola által termelt s;.ölő
és gyümölcsfajták, konyhakerti- és mezögazdasági 
termények, gyümölcsfák és szölöoltványok szem
Jéltető módon voltak elrendezve, névtáblákkal el
látva. Az iskola ujonan összeállitott maggyiijteménye 
is szép látványt nyujtott. A tanulnivágyó gazdák 
sokat időztek a különféle növényi kártevők prae
parátum-kollekciója elölt, ahol vegyszerbe rakva, 
természetes állapotban láthatták az egyes kártevők 
pusztításait különbözö stádiumban feltüntetve, 
különféle növényfajokon és növényi részeken szem
Jéltetve. A kiállilás ezen része a szakemberek kö
rében is nagy tetszést aratott. A háziipari oktatás 
csoportját a szebbnél-szebb kosarak, fonott üvegek, 
kerti butorok, seprük és szépfaragási tárgyak tették 
vállozatossá. A háztartásirész elsősorban a női 

látogatók figyeimét kötötte le, akik nem győztek 
eleget gyönyörködni a sokféle konyhakerti- és 
gyümölcsbeföttekben, lekvárokban és tésztakészit
ményekben. Legjobban azonban mégis az a szép 
és impozáns uöi kézimunka-kiállitás ragadta meg 
a hölgyek figyelmét, amely a terem legszebb részét 
foglalta el, megérdemellen. A lebilincselöen szép 
magyaros kézimunkák, hímzett női ruhák, magyar
ruha, terítők, miliők, futók, falvédők stb. kiállilási
csoportja előtt valósággal sorfalat álltak a látogatók 
és általános csodálkozást keltett körükben az a 
tény, hogy mindezt egyszerű kisgazdalányok ké
szítették. A kiállítás sikerét vitéz Gyulay István 
igazgató két munkatársa : Medveczkyné Szabó 

Ilona gazd. szaktanítónő és Szabó Gábor gazd. 

szaktanító megértő és odaadó támogatásának kö

szönheti. A női kézimunkakiállítást csaknem kizá

rólag saját növendékei munkáiból állitotta össze 

és egyedül rendezte el Medveczkyné szaktanitónő; 

míg a tanulságos szakiskolai kiállilás összeállítá

sánál és szemJéltető elrendezésénél Szabó Gábor 

nyujtott segédkezet az igazgatónak. Megállapithat· 

juk, hogy a gyöngyösi iskola a "Gyöngyös-Mátra 

Hét •-tel k?iJCsolatos kiállilásával iskaláink mult

jához méltóan állotta meg a helyét. 

- Fontos határozatokat hozott a Föld
bérlő Szövetség igazgatóválasztmányi ülése. 
Felterjesztéssel fog élni a Bérlőszövetség a föld
mivelésügyi kormányzathoz a bérbeadó és a 
bérbevevő közti jogviszony kodifikálásának mielőbbi 
megteremtésére. Ugyancsak felterjesztéssel él a 
Szövetség az illetékes kormányzati szervhez egy a 
bérlet lejárásakor biztosítandó elsőbbségi jog ér
dekében a régi haszonbérlő javára. További 
miniszteri felterjesztés formájában fog tiltakozni a 
felvidéki bérlőcsoport minden olyan, a multban 
előforduló sérelem ellen, amely az elemikárok 
adóelengedéseinél sujtotta a bérlőt, amikor a 
földadót fizető tulajdonos adókedvezményben ré
szesült, a kárt szenvedő bérlő viszont semmi 
anyagi segitséget nem élvezett kárvallás ellenére 
sem. 

- Eladósodott gazdaságok felszerelé
sének kiegészitése. Mint köztudomású, a védett
ség Intézménye előnyei mellett azzal a kétségtelen 
hátránnyal járt, hogy a hiteléletnek úgyszólván 
teljes pangását eredményezte a mezőgazdasági 

életben. Még most, a viszonyok enyhilltével is a 
védett gazdákan kivül a nem védett gazdák is 
csupán első helyi bekebelezés mellett tudnak 
kölcsönhöz jutni és igy a forgótőke hiánya a vé
dett és nem védett gazdáknál egyaránt nagyon 
sok helyen lehetetlenné teszi az okszerű, tehát a 
megfelelöen jövedelmező gazdálkodást, ha egyéb
ként a gazdálkodóban a személyi rátermettség 
meg is lenne. A forgótőke hiányából következik 
viszont igen sok gazdaságban a felszerelés elégtelen
sége, ami a gyakorlati élet tanusága szeríni a leg
főbb akadálya annak, hogy a gazda gyarapodjon 
és ezen keresztül terheitől megszabad uJjon. A gazda
sági felszerelés kiegészítését lehetetlenné tevő tőke
hiány pedig annál sulyosabban érinti a gazdákat, 
s az egész közgazdasági életet, minthogy a gazda
sági válság legnehezebb időszakaiban igen sokan 
kénytelenek voltak felszerelésük tekintélyes részét 
áruba bocsátani, hogy egzistenciájukat átmenthessék 
a jobb időkre. A felszerelésben mutatkozó nagy el
térések folytán sok helyen fennálló az a helyzet, hogy 
soha olyan eliolódás nem volt azonos minőségű 
birtokokon termés és jövedelmezőség tekintetében, 
mint éppen most, amikor sok gazdaságban számot
tevő jövedelem még úgy sem mutatható ki, ha az 
adósság kamatainak fizetési kötelezettségét figyel
men kivül hagyjuk, másutt pedig, - ahol nem 
tapasztalható eladósodottság - nyugodtan beszél-
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hetünk jövedelmezőségröl, fejlődést biztosító ered
ményekről. A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara 
épp ezért a körülményekre való hivatkozással fel
terjesztésben kérle a kormányzalot arra, hasson 
oda, hogy mindazok a gazdaságok, amelyeknek 
vezetője a rátermettség és megbízhatóság kellé
keinek a Kamara erkölcsi felelőssége mellett tör
tént megállapítása szeríni megfelel, eladósodott
ságuk ellenére a pénzintézetektől megfelelő meg
oldás útján támogatást kapjanak felszerelésük ki
egészítése s ezzel a jövedelmező termelésük biz
tosítása céljából. Az eladósodott és forgótöke hiá
nyában szenvedö gazdaságoknak ez a megsegí
tése nemcsak a mezőgazdaság, hanem az érdekelt 
pénzintézelek érdekeit is szolgálná, mert ily mó
don régi követelésük biztosítására hasznos be
fektetést eszközölnének. A pénzintézeteknek tehát 
meg kellene keresniök a módját a megsegítés el
fogadható formájának. A javaslatnak megfelelő 

formában történt megvalósítása kétségkívül az 
egész közgazdasági élet rendkívüli hasznára volna. 

- A Buvár októberben olyan érdekes és 
változatos számot ad az olvasó kezébe, hogy ujra 
meg ujra meglepődve kérdezzük magunktól, hogyan 
lehet a tudománynak sokszor elvont és nagy elő
tanulmányt igénylő megállapításait ennyire világo
san, ilyen vonzóan és szinte izgalmas érdekességge~ 
s mégis teljesen szakszerüen ismertetni. Az októben 
szám kitűnő képekkel illusztrált cikkei közül meg
cmlitjük Cholnoky jenő tanulmányát a földközi 
tengerről, Tasnádi Kubacska András cikkét az 
igazgyöngyről, Pell Mária és Tangl Harald be
számolóit a Monte Rosa hómezőin dolgozó tudo
mányos expedícióróL Nagyon érdekes Szék)' Pálma 
provencei utirajza, báró fejérváry Gézán~ tanul
mánya az állatok téli álmáról. Gombás Pal a fény 
problémáit ismerteti, Moravek Endre arról ír, hogy 
mit akar japán. Az Pgyke kérdését Ambrus Tibor 
teszi vizsgálat tárgyává. Osztrovszky Antal cikkéből 
megismerhetjük a borecet gyártásának multj~t és 
jelenét. Éhik Gyula a nádifarkasról, Dacsó M1h~ly 
a hajszálerek jelentőségéről ir. Descar~es mu.nkas
ságát méltatja joó Tibor, Vertse Dezso a _fas1zm~s 
épitészetéröl, Cavalloni ferenc a "nehéz mtrogén -
röl nyujt tájékoztatást. Számos kisebb közlernény 
a tudomány műhelyébe vezeti az olvasói. 

- A gyümölcsös telepltéséröl, a jó 
gyümölcsfaoltványról és annak helyes ültetéséről 
ir a Növényvédelem és Kertészet legujabb száma. 

Tisztauern berBshlrel 
mindkét nembeli 

választási 

malacok 
novemberi 

sz á llitásra 

előjegyezhet ök 

Kiskunfélegyháza, 
Gazdasági Iskola 

Cikkeket közöl még a gyümölcs egy uj eltartási 
módjáról, a legjobb málnafajtáról, az őszibarackfa 
metszéséről, a kajszibarackfa termesztésről, a filléres 
madárvédelemről stb. A színes műmellékletet is 
közlő két szaklapból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budapest, V., földmívelésügyi Miniszté
rium) díjtalanul küld e lapra való hivatkozással 
egy alkalommal mutatványszámot. 

- A gyümölcstermelés fellenditéseért. 
A felvidék közel 700 községének legnagyobb ré
szében a gyömöl csfaápolás és védelem terén a 
megoldandó feladatok nagyságához képest aránylag 
kevés történik. lg~n sok községben egy permetezö
gép sem áll a gyümölcstermelök rendelkezésére és 
egyébként is a szakértelem és a gyümölcsfa-ápo
lási készség nagyfokú hiánya miatt a kereseti 
lehetőségek növelése és a mezőgazdasági népesség 
táplálkozása szempontjából olyannyira fontos gyü
mölcstermelés még mindig meglehetős alacsony 
szinvonalon ali. A Mezőgazdasági Kamara az 
elmult tél folyamán számos községben rendezett 
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gyümölcstermelési propaganda előadást, most pe
dig - minthogy ilyenkor a gyümölcstermelök 
odahaza találhatók - kiváló gyakorlati szakelőadók 
bevonásával a Felvidék cea 200 községében a 
gyümölcsösök talajának javitásáról, a gyümölcsfák 
kezeléséról és ápolásáról a gyümölcstermelöknek 
szemléttető - bemutató - elöadásokat tartat. 
llymóbon - miután elözöleg nagyarányú statisz
tikai adatgyüjtéssel tájékozódott a Felvidék gyü
mölcstermelési viszonyairól - most igyekszik 
közvetlen kapcsolatot teremteni a gyUmölcsterme
lökkel s ahol lehet, a permetezőgép közös beszer
zése és egyéb hasznos együttműködés megterem
tése céljából helyi szervezetet is szándékszik 
felállitani. A kornádi gazdasági népiskola erre igen 
szép és követendő példát mutatott. A szemJéltető 
gyümölcstermelési előadásoknak és szervezési mun
kásságnak kétségtelenül meg lesz a maga eredmé
nye a felvidéki gyümölcstermelés mennyiségi és 
minöségi megjavításában. 

- Március 23-28. a jövő évi ~udapesti 
Országos Mezögazdasági Kiállitás idöpontja. 
Az ez év tavaszán minden eddigit meghaladó 
sikerrel zárult mezögazdasági kiállitást és tenyész
állatvásárt az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület a jövő évben természetesen ismét megkivánja 
rendezni. A rendezőbizottság Teleki Béla gróf M
ispán elnöklele alatt most tartotta első ülését, 
amelyen Konkoly Thege Sándor dr. főtitkár elő
terjesztései alapján a jövő évi kiállítás rendezésé
nek előkészítésével foglalkozott. A bizottság úgy 
határozott, hogy a jövő évi kiállitást a jól bevált 
tavaszi időpontban, március 23-28. napjain ren
dezi, a kiállítás első napján tartják meg a biráJa
tokat, az ünnepélyes megnyitás pedig március 
hó 24-én, csütörtöki napon lesz. A kiállilás 
gerince ez alkalommal is a vásárral kapcsolatos 
tenyészállatkiállilás lesz, amely iránt a gaz
dák máris nagy lrdeklödést tanusitanak és 
igen nagy számú, értékes anyagot készitenek elő. 
A külföldnek az elmult esztendőben is tapasztal
ható igen nagy érdeklődésére való tekintettel a 
rendezőség fokozott mértékben törekszik a külföldi 
kapcsolatok kiépítésére, mert a Szent István évnek 
a szokásosnál nagyobb várható idegenforgalmát is 
fel akarja használni arra, hogy a magyar mezö
gazdaság értékeit a külföld minél szélesebb körei
vel megismertesse. A kiállilás többi csoportjait 
szintén igyekszik a rendezőség még teljesebbé 

~***********----te M i e l ö t t gyümölcsfa- ~ i ;j·~~;éA;t megrendelné,l 
tC a Berettyóújfalui Gazda- l 
~ sági N é p i s k o l a f a i s k o l á j á n a k l 
~ árjegy zé két 
~~~~~~~~~~ --
kiépiteni olyan szemJéltető anyag bemutatásával, 
amely nemcsak a szél.kemberek érdeklődésére szá
míthat, hanem a nem mezőgazdasági foglalkozásuak 
.számára is hasznos tanulságokat fog nyujtani. A 
rendezőbizottság örömmel vette tudomásul a jövö 
évi mezőgazdasági kiállilás nagyszabású előkészü
leteiről szóló előterjesztést és a jelentkezés határ
idejét a tenyészállatok csoportjában janllár 6-ában, 
a többi csoportokban február 15-ében állapította 
meg. 

-· 
Szerkesztö postája 

M. l. Debrecen J. ! Figyelmet köszönjük. Az ismer
tetés a rajzokkal mutatósabb volna, miért is egy Sürgetés 
nem ártana. Talán e hóban megjöhetne. Hely a másiknak 
is biztositva van és még a többieknek is. 

B. B. Székesfehérvár l Vártuk a levélben kilátásba 
helyezettet, mfg mielött zártunk, mert az első részlet sorra 
kerülhetett volna 

K. K. Fegyvernek l Későn érkezett, de kisebb mó
dositással sor alá kerül. 

M. S. Debrecen ll. l Néhány sort vártunk a talál
kozóról, ami talán nem sértette volna annak intimitását ! 

lskoláink ismertetése l Már többször adtunk e 
helyen tájékoztatót az ismertetések szerelését illetően. Csak 
jó fényképről lehet jó klisét és ezután jó ujságképet kapni. 
Sem a klisékészítő, sem a nyomda, de a lap papfrja sem 
hibás, hanem kizárólag a rossz fénykép. Amikor egy iskola 
20-30 pengöt áldoz az ismertetésre, fájdalom nélkül meg· 
toldhatja azt még 2-3-mal, amennyibe egy jó felvétel 
kerül. Négyoldalas ismertetés kikerül 4 gépelt oldalból. A 
kerülö iskola a hó 20.-ára küldje az anyagot, mert 4-5 
nap szükséges a klisékészitéshez. Az ismertetés szigorúan 
ábc szerint történik. .............................. 

Vesszősi józsef nyomdai műintézet 
Kiskunfélegyháza, 1937--1258. 
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