
XXII. 'vfolyalll. 12. s16m. Kislcunfélegyháza, 1937. december h& 

[lÖCAZDAS' Cl1,ft-_~ 
~-W~ N POKTATAS· 

A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 
Elófi•atéli cl lj: Egy ,.,,. 1·- pangó. l 

Az e16fi•at61i· 61 hirclat61i clljak a Ga1cla1ági 
Szaktanítók Ora1ógoa Egya1ülata f6p6nztárának 
Túrk••••• a1 54.135. 11. c1akk1Zámlán külclanclók. 

FELELOS SZERKESZTO l Magjelenik augu1rtu1 hó kiv,tefé.,el 
minclan hó 1·•n. Szerke1zt61"g: Ki1hnflilagyhára. 
Kiaclóhivatal: Túrke'fa. ·- Az agye1ülat tagjai a 

lapot tagclljuk f•j•b•n kapják. 
SZÉP LÁSZLÓ 

A lap kiadásáért felel: PIGNICZKY FERENC elnök, Szekszárd. Kiadótulajdonos : A Gazd. S zaktanitók Orsz. Egyesülete, Szekszárd 

Tankönyv. 
Az új tanterv, - ami az önálló gaz

dasági népiskolák számára a közelmultban 
elkészült, le is tárgyaltatott és hamarosan 
kibocsájtást is nyer a végrehajtási utasitás
sal - ismét aktuálissá teszi a még eddig 
gyökerében soha meg nem oldott tankönyv 
kérdést. A legutóbb engedélyezett "Gazda
fiúk Könyve" és "Gazdalányok Könyve" 
ez ideig még csak 2-2 osztály részére 
jelenhetett meg, pedig az engedélyezés 
1930-as keletü, a lll. osztályos akkor ke
rülhet ki, ha az üzleti érdekek azt meg
engedik, de most már - legalább is a 
kontempelált formában - meg sem jelenhet, 
de a többi is használhatatlanná válik s így 
az 53 iskola ismét tankönyv nélkül marad 
rövidebb-hosszabb időre, hogy továbbra is 
kizárólag az iskola falai között végzett 
tanulás rögzitse a tanterv nem kisméretű 
anyagát. Végeredményben ez a módszer 
volna a leghelyesebb, ha a tanitási műkö
dés 10-15 évi terjedelmű volna és 18-20 
órás heti beosztású, de 40 évre elosztani a 
felhasználandó energiát 60-70 órai heti 
elfoglaltsággal, azt hiszem, csak matematikai 
alapon lehet, a gyakorlat eddig erre rácá
folt és ezen a jövő sem tud javitani. 

Az egész ország területére és minden 
iskolára egyformán basználható tankönyv 
szerkesztése nem mutatkozik valószínűnek 
már csak azért sem, mert más terjedelem
ben öleli fel a kertészeti ágakat és mező
gazdasági tárgyakat a kertészeti és mező-

gazdasági irányú iskola, más az állattenyész
tési köre a Dunántúlnak és különbözik ettől 
a Tiszántúl állattenyésztési iránya, de még 
ugyanazon országrész két iskolájának is 
változhat az azonos tárgyak terjedelme, a 
növendékek előképzettsége és szellemi fel
vevőképessége szerint. Ezt mutatta az élet 
és ezért vált gyakorlattá iskolánkban - a 
rendeletileg tiltott - jegyzetgyártás, ami 
pedig nagy időrabló munka és próbára 
teszi úgy a tanitó idegrendszerét, mint a 
diák írásképességét. 

A kérdés megoldására alkalmasnak 
kinátkozik az az elgondolás, hamincten iskola
tipus a speciális viszonyoknak, körülményei
nek megfelelöen készíti el tankönyvét és 
úgy méretezi azokat, hogy terjedelmükkel 
kielégithesse igényeit. Tankönyvekről szólok, 
de ne gondoljunk vaskos kötetekre, hanem 
olyan 30-40 oldalas füzetszerű kiállításra, 
melyek egy-egy tárgy anyagát osztályonként 
elkülönítve tartalmazzák. Egy-egy osztály
nak öt ilyen füzetszerű tankönyvre volna 
szüksége. Négy tartalmazná az előírt gaz
dasági tárgyakat, egy pedig a közismere
tieket Például az l. fiúosztályban e négy 
fiizetbe kerülne az általános növénytermelés 
(talajismeret), az általános állattenyésztés, a 
konyhakertészet és szőlőművelés, a gyümölcs
fatenyésztés. Ugyanigy a többi osztályok 
tárgyai is. 

Manapság, amikor minden tanerőnek 
vázlatot kell készíteni az egyes órák anya-
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gáról, igen csekély munkatöbbletet jelentene 
egy-egy tanitási egység részletesebb papírra
vetése, amiáltal megoldódna a kézírat 
kérdése. 

A probléma anyagi oldalát tekintve, 
megtakaritást jelentene az eddigi eljárással 
szemben, mert egy-egy ilyen könyvecske 
előállitási ára 15 fillér körül mozog, míg 
a jegyzet füzet, ceruza költsége könnyen 

a 75 fillér fölé emelkedhet egy esztendő 
folyamán, nem is szólva a 2·60 pengős 
tankönyvek megfizethetetlenségérőL 

Ilyen formán minden növendék hozzá 
juthatna a neki Jegjobban megfelelő könyv
anyaghoz olyan áron, ami nagyobb meg
terhelést nem jelentene, mert akár részle
tekben is megvásárolhatja azokat. 

-p 
. . 

A falusi nők gazdasági nevelésének 
fontossága és eszközei. 

"Hitükben erős, erkölcsükben tiszta, magyar
ságukban öntudatos és gazdaságilag képzett család
anyákat nevelni a falu fiatal leányaiból." - Ezt 
a szép célt Ifizték ki zászlójukra azok az országot 
járó népnevelő apostolok, akik a leánykörök lé
tesítésével akdrják mfivelni, minden szépben gaz
daggá tenni a falu leányainak lelkét és tökélete· 
siteni kétkezük életfenntartó munkáját. Ez ötös 
cél egyike a gazdasági képzettség, melynek fel
karolása, megvalósítása nagyjelentőségli és éppen 
olyan alappillére az általános mfiveltségnek, mint 
a nevelés eszményi irányú eredményei. 

Agrárállam vagyunk és a jövőnk, a Jélünk 
elsősorban népünk gazdasági kultúrájának nívó
jától függ. E megáiiJpitás nagy horderejének hatá
sára indult meg intenziv mozgalom gyanánt az 
"iskolánkívüli népoktatás• és a "falunevelés" mun
kája, mely évszázados gyakorlatok, hibás mfivelési 
módok látványairól akarja meggyőzni és új, jobb 
termelési formák bevezetésére rábírni a régi szoká
saiban mélyen meggyökerező népet. Ez a munka 
azonban nem lehet egyoldalú nem merülhet ki 
csupán abban, hogy a falu társadalmának férfi
tagjai részére mezőgazdasági, gyümölcskertészeti, 
méhészeti stb. előadások keretében ismereteket 
adjon. E munka anyagába kell szorosan bekap
csolni a fnlusi nők gazdasági és háztartási neve
léset, továbbképzését is, mert a magyar lét vagy 
nem lét kérdését ötven százalékban ennek a prob
lémának a megoldása dönti el. 

Miért ? - Erre meggyőzö és frappáns fele
letet kapunk akkor, ha elmegyünk a faluk és ta
nyák világába, amelynek ekeszarvát fogó, verejték
kel dolgozó embere mellett ott találjuk hajnaltól 

napestig tartó munkában az asszonyt. Az egyszerű, 
szfirke kis "parasztasszonyt", aki me ll ett legtöbb
ször olyan közömbösen megyünk el, akinek a sze
mélyét a mi kultúrlényünkkel még összehasonlí
tásra se találnánk méltónak, pedig talán értékesebb 
egyén lehet mint mi vagyunk, mert minden elő

képzettség nélkül kemény küzdelemmel kell meg
állani azon a helyen, mely a mai nehéz gazdasági 
viszonyok közölt a kenyérkereső férfi oldalán neki 
osztályrészül jutott. Azt látjuk, hogy a házimunká
kon kívül még a gazdasági munkák terhének is 
legnagyobb része az ő vállain nyugszik. Az asz
szony dolga a család élelmezése, a ház rendben 
és tisztántartása, a gyermekek nevelése, a ruházat 
előállítása és javítása - és kisgazda családoknál 
még a kerti munkák, baromfinevelés, a sertések 
és tehenek ellátása is reá hárul. - Milyen sok
oldalúnak kell lennie a nagyvilágról semmit sem 
tudó névtelen kis falusi gazdasszonynak l Önkény
telentil felvetődik bennünk a kérdés : hol tanulta 
azokat az ismereteket, amelyek ezeknek a tény
kedéseknek helyes elvégzéséhez szükségesek ? Hi
szen bármilyen pályát választunk, hosszú évek 
keserves munkájával kell előkészülnOnk, hogy 
megálljuk a kiválasztott helyet és úgy álljuk meg, 
hogy egyéni és társadalmi szempontból hasznos 
munkásai legyünk az életnek! Valaki talán azt 
gondolhatná, hogy a falusi asszonyok munkaköre 
nem nagy szerepet játszik a társadalom óriási 
szervezetében, ha már így minden előzetes ismeret
szerzés nélkül is el lehet intézni. Azt felelhetjük : 
munkájuk egy nemzet életét tartja fenn, - de 
sajnos iskolájuk is csak maga az a küzdelmes, 
göröngyökkel teli élet l Mert az anya a leányát 
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már serdUlö korban be fogja dolgozni, így sajá
títja el az összes háziteendöket, melyeket aztán 
az ő háztartásában ugyanolyan módon tovább foly
tat. - Igy volt ez különösen a háború elötti bol
dog békevilágban, amikor be is vált az a mód
szer, mert akkor még a "tele kamra tele pince" 
mellett csak annyi fortélya volt a "jó háziasszony"
ságnak, hogy az ételeket minél ízletesebben ké
szítsék el. Ma sokkal nehezebb időket élünk és 
ez a sokat emlegetett vállainkra sulyosodó világ 
éppen a falusi gazda társadalmi életnivóját szál
lítja a lehető legalacsonyabb fokra. A mai gazda
asszonynak tehát már nemcsak abban kellene kü
lömbnek lenni anyáiknál, hogy jobb kenyeret és 
jobb rétest süssenek, de abban, hogy a család 
egész életét jobban tudják beosztani és megszer
vezni és a rendelkezésre álló minimumból tudják 
fedezni a szükségleteket. Ez a feladat pedig elő
képzés hiányában úgyszólván sziszifuszi munka, 
s azért találunk olyan sok-sok hibát, káros, ki
vetni való dolgot nemcsak a legszegényebb csalá
doknál, de még a módosabbak házatájékán is. 

Lássunk csak néhány ilyen hibát mielött a 
gyógykezelés ,.mikéntjéröl beszélnénk." Legszembe
tOnöbb az élelmezés terén mutatkozó hiányosság, 
mt.lynek nem mindig a nincstelenség az oka. Az 
ételek nem elég táplálóak, nem ízletesek, nem vál
tozatosak, sokszor - még ha minden meg is 
van hozzá - nincsenek jól elkészítve. A zöld
főzelékeket nem nagyon ismerik. Sok helyen nem 
látunk beföttet, - talán nem tudják, hogyan kell 
eltenni. Egyoldalú a táplálkozás, mert az ételek 
többféle elkészitési módja ismeretlen előttük, vagy 
pl. tejet, tejes ételt, tojást alig esznek, inkább el
adják a piacon, hogy abból a ruházat irányában 
megnövekedett igényeiket kielégítsék. Mert ma már 
nem elégszik meg a falusi asszonynép sem a jó 
háziszőttes fehérnemfivel, hanem a színes, divatos 
portékát kedveli, s a szép ősi népviseletet levetve, 
a divatnak hódol. - És még mennyi más segf· 
tésre, javltásra váró körülmény van egy-egy falusi 
háztartásban. Hiszen ezt már többé-kevésbbé tud
juk is azóta, míóta a faluélet tudományos kuta
tások tárgya lett, mióta a falu szociális kérdéseivel 
mint a legnehezebb és legsürgetöbb, megoldásra 
váró problémával foglalkozunk. Változtatni, segí
teni csak úgy lehet, ha a falusi nők háztartási, 
gazdasági továbbképzésére valamilyen komoly 
lehetőség nyílna:s ennek mielöbbi megvalósítása 

az állam és a társadalom létkérdésével kapcsolatos 
fontos feladat. 

A megoldás eszköze gyanánt elsősorban a 
gazdasági népiskolák szerepelhetnek, melyeknek 
tananyaga elméleti és gyakorlati részben bőven 
felöleli és adja azokat az ismereteket, melyek a 
falusi gazdacsaládok helyes életberendezését meg
alapozzák és annak zavartalan menetét biztosítják. 
Ha e2y leánynövendék a három osztály elvégzése 
után kikerül a gazdasági népiskolából - feltéve 
ha lelkiismeretes munkát végzett ott és nem vol t 
iskolakerülö - akkor már csak nagyon kevés 
gyakorlat kell magát továbbképezni ahhoz, hogy 
mint gazdaasszony megállja a helyét. Ehhez még 
hozzásegítik az iskoláinknál tartott különféle tan
folyamok melyeknek, akkor lenne igazán áldásos 
eredményük, ha rendelkezésre álló anyagi körül
mények és megfelelő tanerő létszám mellett az 
év egész folyamán möködnének. Nagy baj azon
ban az, hogy az 53 iskola kevés ahhoz, hogy a 
gazdasági irányú továbbképzést országos viszony
latban megoldja. Más intézményekről is kellett és 
kell gondoskodni, hogy azok a hiányzó iskolák 
hivatását betöltsék. Ezek a különféle gazdasági 
tanfolyamok, melyeket az egyes kormányhatóságok, 
felekezeti egyesületek, női szerzetesrendek, a kü
lönbözö nöegyesületek, a "Faluszövetség", föld
mfivelési minisztérium tartanak fenn. Ma már 
eléggé elterjedtek és közismertek ezek a tan
folyamok az egyes vidékeken, mert eredményük
ből látszik, hogy az Igy képzett asszonyok és 
lányok mennyivel inkább meg tudnak felelni az 
előbb említett sokoldalú munkakörben. Főleg a 
leányoknál találnak termékeny talajra a gazdasági 
tanfolyamok oktatásai, ök még tele vannak ambí
cióval minden "újítás" iránt, hajlíthatók, belőlük 
még nevelhetünk tökéletes háziasszonyokat, olya
nokat, akik nemcsak a háztartás gyakorlati ügyes
ségeiben jártasak, hanem a pénzzel is tudnak 
bánni, vagyis elsajátltják a háztartáshoz szllkséges 
üzleti szellemet. - Az asszonyok már sokkal 
nehezebben nyerhetök meg, mert ők már való
sággal meggyökeresedtek a saját - esetleg hibás 
- módszerllkben, nekik hiába beszélünk vitamin
ról, kalóriáról, vetésforgóról, legfeljebb meghall
gatják és folytatják tovább a régi, megszakott el
járást. 

A tanfolyamok közölt első helyen kell meg
emliteni azokat a háztartási vándortanfolyamokat, 
melyek a földmi velésagyi minisztérium fennhatósága 
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alatt már évtizedek óta müködnek. Ezeknek szer
vezete, tananyag beosztása, felnevelése és főleg a 
"vándor"-volta nagyon alkalmas arra, hogy a tömeg
nevelés szolgálatában számottevö munkát végezzen. 
A legelzártabb falvak számára is hozzáférhetők, 

csak egy lelkes vezető kell, aki az eszmét felvesse 
és a tanfolyam megszervezésével meg is valósítsa 
azt. - A vármegyei népművelési bizottság által 
irányított főző- és varrótanfolyamok is sokat pro
dukálnak abban a kis dunántuti körzetben, ahol 
novemher t-től március 15-ig 4 hetes időtartam

mal dolgoznak. A belügyminisztérium tartja fenn 
az egészségvédelemmel kapcsolatos szintén 4 hetes 
fözötanfolyamokat, melyeknek megtervezését a já
rási tisztiorvostól kell kérni. Ezeknek a tanfolya
moknak még az az előnyük is megvan, hogy 
teljesen ingyenesek, csak a főzéshez szükséges 
nyersanyagat kell hozzáadni. - Sok más ilyen 
irányú különféle gazdasági ismereteket terjesztő 

tanfolyam van még, csak legyen valaki, aki elvigye 

az elrejtett '<is falukba, hogy tökéletessé, öntuda
tossá, jobb napokat igérövé tegye vele a falu 
asszonyainak, leányainak nemzetfenntartó munkáját. 

A gazdasági népiskolák keretében is meg
oldhatók volnának a vándortanfolyamok - egy-egy 
iskola körzetében. Az 53 iskola mint központ 53 
kerületet alkotna, tanerők akadnának bőven az 
alkalmazáson kívül álló szaktanitónőkböl, akik a 
központi iskola tantestületébe tartoznának, mint 
külterületen működö tagok. A szükséges felszere
léssel a legtöbb iskola rendelkezik s így a csekély 
kiadástöbblet nagy eredményeket hozna. A leg
ideálisabb pedig az a távoli álomként lebegő 

helyzet volna: ha minden faluban mííködne gazda
sági népiskola. Igy valósulna meg a kivánt módon 
a falusi nők gazdasági nevelése s így lenne t~ljes 
az a munka, amit az áldozatos lelkű falunevelők 

e:t.en jelszó mellett végeznek: "A falu lelke a 
nemzet lelke s aki a falut menti, a nemzetet 
menti meg." Béky Gabriella 

Mit tehet a tanitó a népmüvelésben az egységes 
gyümölcstermelés és értékesítés érdekében? 

Folyékony gyümölcs. 
(Előadási jog fenntartva.) 

Balatoni Béla szabad előadása Székesfehérvárott az Iskolán
kivüli Népművelési Előadóképző Tanfolyamon.* 

Elállt az eső s az északi szél széloszlatta a 
terhes fellegeket. Itt-ott egy halvány csillag fény
lett a holdtalan égbolton. Az óriásivá nőtt kámfor
fák alatt a párás, buja levegőben, - mely terhes 
volt az egyszikü növénygigászak Híszeres virág
porától, - elhatalmasodott az idők kezdetének 
csöndje. A nedves dzsungelben, hol a Pandanusok 
liángyökereikre támaszkodva áthághatatlan síírű
séget alkottak, gyapjas orrszarvu pihent, messziről 
csak foszlányokban hangzott ide a kardfogú tigris 
vérfagyasztó rekedt kurrogása s egyszerre - szinte 
észrevétlenül - a fává erősödött korpafüvek tör
zsei közül ... nesztelenül kilépett ... irdatlan fa
bunkójára támaszkodva - az emberös. Sajátsá
gosan gyámoltalan lény ! Két lábon jár, termete 

*Megjegyzés. E 2 órás előadás szövegét tartalmi 
felépités és rhetorikai beosztás mintája gyanánt közüljük 
továbbkepzö iskolai kartársaink számára. 

nem magas, kissé hajlott. Lába izmos, karja vézna. 
Hegyes fülétől kezdve sűrű gyapjas szőr borítja 
testét, melyet a hátán ragacsos vörös föld tart 
össze páncél gyanánt, - kitűnő védelem az esti 
moszkitók és szúrós férgek kitartó támadásai el
lenében ! Mereven előretartott vaskos, progath ál
kapcsában igen primitív szabásu, de pompás 
fogakat visel, melyeken megJátszott, hogy ösapái 
még növényevök lehettek, de hát a világ halad .•. 
- az alsó diluvium végéhez közeledünk s ö már 
itt-ott húsra is szimatol. Leharapja a zsenge rügye
ket, hajtásvégeket, kifosztja a madárfészkeket, össze
szedegeti a csigát, békát, hernyó!, - de egy~egy 
banánerdőben vagy datolyásban hosszú napokon 
át elidőz zagyván makogva, sivítozva az ember
horda. Mert az ember fogazata kétségtelenül a 
gyümölcsevő életmódhoz alakult. - Egyáltalán 
nem akarom erről Önöket meggyőzni, csak al·-
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kalmat szeretnék nyujtani, hogy a természetadta 
okmányok kapcsán erről a kérdésről - egyenként 
is - saját véleményt alkossanak. l fogy a téma 
lényegében hatoljunk, szilkséges azonban előbb 

néhány elvi megállapodást lerögzítenilnk .• A szabad 
természetben minden élőlény az életlehetőségekhez 
való alkalmazkodásának legmagasabb fokát mutatja! 
De csakis a szabad természetben!" (Házi állatok 
tehát ilynemű vizsgálatoknál már nem vehetök 
figyelembe.) Legyen szabad ez alkalmazkodásnak 
csak néhány általános jellegű példáját előadni: 

(Dr. Lehne fogorvos után) Ugyebár csodálatos, 
hogy a mi árvácska virágunk akkor hoz sok 
magot, tehát terjedése attól filgg, hogy mekkora 
a környék macskáinak száma. Holott ez az össze
függés igen egyszerű. - Árvácska mag csak úgy 
fejlődhet, ha a földi poszor látogatja a virágot, 
mert ennek hosszú ormánya alkalmas a termé
kenyítés elvégzésére. A poszor csak az esetben 
végezheti ezt el, ha a mezei egér nem falja öt föl, 
- ez pedig csak akkor törtér.het meg, ha van 
elegendő macska - vagy egér-ölyv, vagy görény 
avagy heves nyári zápor a mezei egér sakkban 
tartására. - Ime ilyen összefüggések működnek 

a szabad" természetben. Másik példa : a kígyók 
mé~egfogának szerkezetét mindnyájan ismerjük, de 
nem kevésbbé furfangos a mókus alsó metszöfoga, 
mely a dió feltörésére szolgál. Az állkapocs két 
fele u. i. nem nőtt össze csontosan, hanem mozgat· 
ható álizület formájában van összekötve. Már 
most, ha a dió héja annyira át van rágva, 
hogy a metszőfogak helyét a mókus bele
erőszakolhatja a nyílásba, akkor a harántizom 
(musculus transversus) ösF-zehúzódik és a keztyű
nyitogatóéhoz hasonló hatásával szétrepeszti a 
diót. - Ha már most megvizsgáljuk az abszolut 
húsevő lények fogazatát, mint a cápáét, varan
gyikokét, kigyókét, alligátorét, (lapos háromszögű) 
vagy lándzsaalakú fogazat a tisztán húsevő állat 
jellemzője. Az oroszlánkölyök, ha kizárólag húson 
nevelik őket, egy hónapon belül elpusztulnak, foga
zatuk már szélesebb alakú, a kutyafélék : (farkas, 
róka, medve) már s~élesebb őrlési feiUietű záp
fogakkal rendelkeznek s valóban ez állatok rész
ben növényi anyagokból is táplálkoznak. A széles 
rágófelület kétségtelenül a növényevésre utal. Már
most a széles rágófelület sok púppal (pl. kenguru, 
szarvasmarha, elefánt) levél-evésre mutat, a tompa 
púpokl(al ellátott zápfogfelület gyümölcsök, bogyók, 
diók fcgyasztására alkalmas. Ilyen foguk pedig az 

emberszabású majmoknak van. Már most üsslik 
fel Brehm munkájának lapjait, magasabbrendű 
majmok tápláléka : gyilmölcs, hagyma, gumó, mag
vak (esetleg csemegeként rovar) és sohasem hús. 
Az emberszabású majmok fogazata pedig "ganz 
und gleich" megegyezik az ember fogaza tá val. 

Mindezzel csak azt kivántam bizonyítani, 
hogy a gyümölcs fogyasztása, sőt az azzal való 
kizárólagos táplálkozása az embernek, egyik leg
vaskosabb és megmozdíthatatlan természettörvé
nyilnk, tehát gazdasági szempontból kiaknázva ezt 
a lehetőséget, soha semmiféle körülmények között 
nem lehet (hogy a mai nyárspolgár nyelvén fejez- ' 
zem ki magam) rossz üzlet a gyümölcstermesztés 
és értékesítés ! Mert érvényes a bizniss terén is 
az évezredes axióma : Quod natura negat, nemo 
feliciter audet ! - Nem járhat szerencsével az oly 
vakmer0 vállalkozás, melyet tilt a természet! ... 

Szinte hallom az ellenvetést, amint súgja 
szép szomszédnőjének egy férfi : "Elmélet ez melyre 
rácáfol a gazdasági válság vagy a vámpolitikai 
kényszerűség." - Igaz! igaza van uram, de a 
válságnak csak relatív hatása van l Bizonyitom a 
statisztika rideg számaival : 

Mezőgazdasági kivitelUnk három legfontosabb 
és legjellegzetesebb csoportja a következő : 

l. Állattenyésztés. 
2. Gabona és magvak. 
3. Mezögazdasági kistermények. 

Ez utolsóba tartozik a gyümölcs és a gyümölcs
termékek. 

Kikerekitett számokban gyümölcskivitelünk : 
1930 1931 1932 1933 1934 

480.000 q 560.000 q 280.000 q 400.000 q 280.000 q 
15 millió 14 millió 7 millió 7 millió 6 millió 
pengő pengő pengő pengő pengő 

gyümölcsbehozatalunk : 
372.000 q 300.000 q 180.000 q 260.000 q 240.000 q 
17 millió 12 millió 6 millió 7 millió 6 millió 
pengő pengő pengő pengő pengő 

E számadatok bizonyitják, hogy a válságos 
évek elsője: az 1931. hatalmasan megemelte a 
gyümölcsexportunkat, a legnehezebb 1933. eszten
dőben pedig mennyiségét tekintve, majdnem egy
szerese volt a kivitel az előző évinek. Az 1931.. 
évben a két nagy első csoport 220 m. pengöny • 
bevétele mellett 162 m. pengőt hoztak a kister
mények (baromfi, gyümölcs, bor.) A ~ehozata1 
számai viszont arra oktatnak, hogy a romdenkor 
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kivitel értékének megfelelően szükséges volt be
hozni kisebb mennyiségű, de drágább kOlföldi 
gyümölcsöt ! 

Mindezekből önként adódik a következtetés, 
hogy amig az állattenyét;ztés és a gabonafélék 
csoportjánál, elsősorban a behozataira szoruló ál
lamok önellátási törekvései következtében, ki
mutathatóan romlott terményeink elhelyezhetési 
lehetősége, addig a gyümölcsnél ugyane törekvé
sek ellenére az elhelyezési lehetőségek változat
lanul fennmaradtak. - Az árcsökkenés a fogyasz
tók vásárlóképességének romlásából megérthető, 

• de az importpiacokon dúló nagy nemzetközi ver
seny még alig-alig tud ártani a magyar gyümölcs
nek, ha van. - Mert itt a nagy gazdaságpolitikai 
probléma, mely egyúttal termelési feladat is, hogy 
magyar exportgyümölcs barackon kivül nincs ! 
- Mivel kOlföldi kereskedő q-ként vagy 20 kg-ként 
nem szedegetheti össze a termelőktől 20 vagy 50 
waggonos tételeit, azt intelligens hallgatóságnak 
teljesen felesleges magyarázni. 

Igen helyes tömegpszichológiai elv alapján a 
a termelő néptömegeket bizonyos hasznos cél irá
nyában mindig jelszavakkal igyekszik a kormány 
irányítani. Amint a háború alatt és utáni időkben 
a többtermelés, majd a jobbtermelés volt a jelszó, 
most a nagy gond, a nemes valuták megszerzése 
érdekében : egységes gyümölcstermesztés ! a gazda
sági jelszó és újabban gyümölcsfeleslegek, vám
háborúk esetlegességeire számítva : folyékony gyü
mölcs! 

A régi, boldog egyszerű termelő munkaköre 
a mai nehéz időkben kibővOlt fogyasztói gondokkal. 
Nem elég termelni, meg kell szervezni a fogyasz
tást a termelőnek ! Ez volt minden idők legnehe
zebb közgazdasági tevékenysége. Közvetlen úton 
máig sem sikerült, de amerikai élelmességgel: 
individuális vásárlás helyett a kollektiv tömeg
fogyasztás rendszeresitésével megoldották. 

Altalános izlfsnek megfelelő készítményeket 
kaphat csak a fogyasztó áruházirendszer mellett 
és nincs más választása, így nem is válogathat. 
Ha meggondoljuk, nincs is a tökéletes embernek 
annyiféle, ugyanazon célt szolgáló eszközre és 
anyagra szüksége. Az igazi bölcs Diogenés egyet
len fapoharát is elhajitotta, mikor látta, hogy egy 
fiú a kútnál a tenyeréböl szaresöli a vizet. És 
női bölcsességre vall, hogy még a legváltozatosabb 
emberi szükségletnél, a női ruhánál is sikerOJt a~ 

-
egységesítés. Amerikában uniformizálták l Hölgyeim 
a női divatot és ez elterjedt, mert tudjuk uraim, 
hogy ma már minden nő egyforma. Uniformizál
ták a nőket is, ugyanazon szabású ruha, azonos 
Kisöcsém-kalap féloldalon, egyforma arcemail és 
egyiptomi szemöldök ! És hogy ne kelljen még 
az ajakruzzsal sem bíbelödni a rohanó időben, 

feltalálták már az ajakchablont is ! Kapható ez 
hölgyeim 3 féle nagyságban. Csak fel kell illesz
teni az embernek az ajkára és a ruzspálcikával 
végigfesten i, van "kicsi, kisebb és legkisebb." Ha
zánkban a sokféle gyönyörű rózsás kajszinbarack
ból is csak 3 félét ajánlanak hasonlóképpen termesz
tésre : a Magyar legjobbat, a Kecskeméti rózsát s 
a Nagyszombati kajszit. 

Hiszen valóban annyi már a gyümölcsféleség 
és fajváltozat, hogy nem lehet közülük választani· 
Almából 1000-en felül, őszi barackból 2000-en 
felül ismernek nemesítvényeket Ugy vagyunk velük 
valamiképpen, mint az egyszeri kadét, aki egy 
egész leányiskolába volt szerelmes a tulsó oldalról. 
Nem választhatott a boldogtalan egyetlen kislányt, 
mert nem volt szabad átmennie a járdáról a tulsó 
oldalra. - Mi magyarok is úgy vagyunk a gyümöl
csökkel, de egyéb híjján és jobb híjján - úgy 
látszik - a férges gyümölcsöt imádjuk, mert 
csak olyant termesztünk! (Folyt. köv.) 

- A Magyarországi Tanitók Eötvös
Alapjának Önsegélyző és Családjóléti Osztálya 
módot nyujt valamennyi tényleges és nyugdíjas 
tanUgyi alkalmazottnak, hogy önmaga és családja 
jövőjéről fillérek ellenében gondoskodhasson. Az 
Önsegélyző és Családjóléti Osztály keretén belül 
ezidőszerint : l. Temetkezési-, Il. Családbiztositási-, 
lll. Takarék-, IV. Gyermekbiztositá~i osztályok, 
illetve tagozatok állanak a belépni kívánók ren
delkezésére. Biztositások orvosi vizsgálat nélkül 
havi 1-5 pengös díjak mellett köthetők. A Gyer
mekbiztosítási osztályba korlátozás nélkül, nem 
tanUgyi alkalmazottak p,yermekei is felvehetők. A 
takarékossági hajlam fejlesztése céljából minden 
biztositott gyermek külön perselyt is kap. 12 évnél 
idősebb gyermekek számára különleges módozatok. 
Az Önsegélyző és Családjóléti Osztály elfogad és 
a legelőnyösebb feltétt:lek mellett közvetít minden
nemü : élet-, tűz-, betörés-, jégkár-, baleset-, autó-, 
szavatossági-, stb. biztosításokat is. Érdeklődöknek 
készséggel .nyujtunk bővebb felvilágosítást. Kérjen 
még ma tájékoztatót és belépési nyilatkozatot a 
Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja Önsegélyző 
és Családjóléti Osztályától Budapest, VIli. Szent• 
királyi u. 47. az Eötvös-Alap székházában. · 
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l S K O L Á l H K l S M E R T E T É S E. 
32. LAJOSMIZSE. 

Lajosmizse Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Alsódabasi járásában, Kecskeméttől északra, 
a London-Konstantinápolyi nemzetközi mü
út mellett fekszik. 

A község története a mult idők zavaros 
homályába vesz. Nevét Kun László király 
nádorától, Mizsétől nyerte. Nevezetes kun 
székhely volt. A község kialakulásának alapja 
Lajosmizse és Bene-puszta volt. A török
hódoltság alatt minden elpusztult, a régi 
rt:i:i)iilés nyomai az egy Puszta-templom 
kivételével teljesen eltüntek. A hódoltság 
megszünése után 1876-ig Jászberény város 
közlegelője volt osztatlan állapotban. A 
község polgárai szinte kivétel nélkül jász
berényi eredetűek, jászok. 1876-ban alakult 
önálló községgé és elszakadt az anyaváros
tól. Ebben az időben kőnnyü lehetett bir
tokot szerezni, sekkor alakultak ki a mostani 
családi birtokok. Ezer holdon felüli birtok 
nincs a község területén. A 61 éves község 
az 1900-as népszámlálás szerint 11.907 

lakossal rendelkezik. A község lakossága 
igen rohamosan fejlődik. A lakosság 91·93 
százaléka róm. kath., 8·07 százaléka ref. A 
lakosság tiszta magyar. A község területe 
39.640 kat. hold, ebből átlagosan egy 
emberre jut 2·48 kat. hold. A község az 
u. n. belterületből és a tanyákból áll. A 
lakosság mezőgazdálkodással foglalkozik. 
Különös figyelmet érdemel a pulykatenyész
tés. Fehér pulykatenyésztés olyan kiterjedt, 
hogy egy-egy, különösen novemberi- de
cemberi országos vásárral felérő csütörtöki 
hetipiacról 5- 6000 darabot is elszállitanak. 
Terméseredmények általában kicsinyek, oka 
a trágyahiány. Ezen nagyobb méretü állat
tenyésztéssel, mütrágyahasználattal lehet 
segíteni. 

jelentős a szőlő-, valamint a gyümölcs
termesztés. Gyümölcsök köztil a barack, 
cseresznye, meggy nagy jelentőségű. A je
lenben erős lendület érezhető a gyümölcs
gazdálkodásban. Gyümölcsöskert telepítése, 
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a fák nemesítése, valamint a kártevők elleni 
okszerű védekezés megindult. Szervezked
nek a termelök ; tejszövetkezet, gyümölcs
egyesület, terménykölcsönző alakult. 

A művelödés célját szolgálja a beJte
rületen egy ttj, 15 tanerős, emeletes elemi 
iskola, a külterületen 8 elemi iskola, 17 
tanerőveL Az iskolakötelesek számát az 
alábbiak tűntetik fel : 6-9 év közöttiek 
száma 1145, 10-11-ig 532, 12-15 éves 
tankötelesek száma 500. Ezen utóbbi lét
számú ifjúság az önálló gazdasági népiskola 
és az 5 éve fennálló nyilvános jogú magán 
polg. iskola között oszlik meg. 

Az önálló gazdasági népiskola Pest
Pilis-Solt-Kiskun vm. alsódabasi járás, La
josmizse nagyközség északkeleti szélén 
fekszik, még pedig az iskolaépület és a 
gazdasági épületek egy telken, a község 
belterületén 2 kat. hold területtel a község
háza szomszédságában. A gyakorlóterület 
már a község külterületéhez tartozik (18 
kat. hold 1117 D öl). 

Az iskola 1902. évben nyílt meg. Az 
épületek eredetileg nem iskola céljaira 
épültek, hanem Mizsei Péter lajosmizsei 
birtokos építette azokat lakóháznak és gaz
dasági kihasználásra. Az épületek vétel 
útján jutottak a község tulajdonába és egy 
ideig csendörlaktanyául szolgáltak. Késöbb 
megfelelöen átalakítva az iskola rendelke
zésére bocsájtották. 

Az utcasorban levő főépületben egy 
tanterem áll az oktatás rendelkezésére. 
Ugyancsak a főépületben van az igazgató 
részére természetbeni lakás. 

Az iskola egyetlen tantermével, elhasz
nálódott berendezéseivel nem tudja szol
gálni annak hivatását. Iroda, munkaterem, 
háztartási konyha, kamra, szertárszoba nincs. 
Ilynemű felszerelések is hiányoznak. Az 
iskola-fenntartó községnél ez évben meg
értésre talált a felhívás, hogy 30-35 év 
után mód adassék arra, hogy az iskola 
l 00°/o-ig teljesithesse missióját az agrár 
kultúra terjesztésében. Sok fáradsággal, még 
több ügybuzgalommal az iskola fejlődésé
ben figyelemre méltó haladás jele bonta
kozik ki, amikor 1937. év augusztus hó 
5. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen 

a képviselötestület a kért 2. számú tante
remnek, irodának, szertárnak, konyha, kam
rának megépítésére 8530 pengő összeget, 
illetőleg ennek 50°/o-át megszavazta. Az 
építkezés tavasz folyamán indul meg. 

A gazdasági épületek : istálló, sertés
ól, baromfi ól, szerszámkamra igen szerények, 
nádfedelesek és általában nem a tanügyi 
célt szolgálják. Ezen épületeknek a korszerű 
átalakítása, a hiányzóknak pótlása is tervben 
volt. Ezeknek megépítését a község egyen
lőre elejtette, de megigérte, hogy azokat 
évenként fokozatosan átépíti, illetőleg újak
kal pótolja. 

Az iskolának 20 kat. hold 1117 D öl 
gyakorló-területe van. A terület hullámos 
felületű különbözö összetételű homoktalaj, 
több, kevesebb agyagtartalommal, akad több 
vályogos árnyalat is benne. 

Vetésforgája : l. takarmány 
2. őszigabona 
3. kapás 
4. tavaszi 

lucerna forgón kívül. 
A szántógazdaság mintaszerű beosztá

sát, a kisérleti parcellák beállítását nagyban 
hátráltatja az a káros körülmény, hogy a 
tanyák lakói, a gazdaságot hosszanti irány
ban kettészelö gazdasági főútvonalat a ti
lalom ellenére is rendszeresen használják, 
amivel együtt járnak a gyakori lopások és 
a táblák rongálása. 

jelenleg az iskola gyakorló-területe a 
következő művelési ágak szerint oszlik meg: 
szántás 12 kat. hold, 500 O-öl 
konyhakert l 00 " 
faiskola 800 " 
gyümölcsös l " " 
szölö 1200 " 
belsőség l " " 
illetmény l " " 600 " 
rét 2 " " 
legelő l " " 
művelés alatt nem álló - 1117 " 

Osszesen : 20 kat. hold 1117 [l-öl 
Bérelt tér 5 " " 1270 " 

A szántó talajösszetétele az egészen 
világos színű futóhomoktól, a fekete agya
gos homokig minden átmenet nélkül váJta· 
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Az iskola állatállománya. 

kozik. Az évi terméshozamok ar.nyira válto
zóak, hogy a 1 O évi átlagtermés igen 
alacsonyra alakul. A szántó öt évi átlag-
termései: Buza 6·52 q 

Rozs 9·43 " 
Árpa 8·40 " 
Tengeri (csöves) 15·5 " 
Répa 314·00 " 

Ezen termésátlagok javítását az állat
állomány szaparitásával véli az iskola elö
mozditani. Az állattenyésztés fejlödését 
szolgálja, előbbre viszi ez évben bérelt 5 
kat. hold és 1270 négysz. öl szántó, ahol 
leginkább píllangós takarmány féléket ter
mesztünk 

Az iskola jelenlegi állatállománya : 1 
tehén, 2 drb. 2 éves üsző, 2 drb. tenyész
kanca, 2 dr b. anya koca, 6 dr b. süldő és tyúk, 
liba, kacsa, összesen 41 darab. Az állat
állomány tenyészanyagának beállitása ez 
évben eszközöltetett részben kicserélés, 
részben újak beszerzésével. 

A szántó mellett gledicsiával bekeritett 
1200 /_=!-öl szölö és 400 [·-öl barackos 
van. Utóbbinak jövedelmezösége serkentő 
egy nagyobb barackosnak a létesitésére. 
Tervbe is vétetett 1 kat. holdat kitevő ba
rackos létesítése, amelyhez a talajelökészítő 
munkálatok folyamatban vannak. 

Általában a községben a gyümölcsker
tészet mind nagyobb és nagyobb tért hódít 
magának. Ezen müvelési ág felkarolása 
helyén való, mert a község homoktalaja és 
Kecskemét város közelsége indokolttá teszi 
azt. Az iskola, amely ezen ág felvirágozta
tásában vezető munkásságot fejt ki, min
denek előtt arra törekszik, hogy gyakorló
területén a gyümölcskertészet (barackos) 
elsörendü helyet kapjon. 

Az iskola gyümölcsöse belterületen, 
az iskola-épület előtt fekszik. 20-25 éves 
törpe, vegyes gyümölcsfélékből áll, csökkenő 
termőerejü. Helyette új gyümölcsös telepí
tése a közeljövö programjába tartozik. 

Kis területet elfogJaló faiskola már 
részben kitermeltetett. A községgel meg
állapodás jött létre egy nagyobb kiterjed é sü 
minta faiskola létesítésére, amelynek a 
kivitele a község által megajánlott kerítés 
felállításával veszi kezdetét. 

Igen jövedelmezőnek bizonyult az éves 
müvelésü, nemesített édes torma, amely a 
gazdák érdeklődését is felkeltette. Hasonló 
reménnyel biztat az újonnan telepített spárga 
tábla is, amelynek termését a fővárosi piac 
minden bizonnyal jó árért veszi fel'. 

Általában az iskola gyakorló területé 
nek 500fo-a kertészeti ágak müvelésére szol 
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gát a jövőben, mert a község gazdálkodása Az elfoglaltság két tanerő mellett ki
is ebben az irányban fejlődik. Az iskola .. meritö. KOlönösen nehéz a helyzete a férfi
belső rendje : tanerőnek egész évi szolgálata miatt. A 

A tanuJók 500fo-a belterületről, míg a jövőben ezen a téren is kedvezöbb változás 
másik fele a községhez tartozó tanyákról való. fog beállni, mert a V. K. M. iskolánknak 

A 12000 lakosú község a multban a harmadik tanerőt is rendszeresitette. 
aránylag kevés tankötelest adott az iskolának. Az iskola tevékeny részt vesz a köz-
Ennek magyarázata a községtől 3-5 km. ség gazdasági életének fellendítésében. 
távolságra fekvő tanyai iskolák, ahova a A község a gyümölcstermelő gazdák 
sztilők inkáb törekedtek beíratni gyermekei- között megszervezte a téli gyümölcsfa véde
ket, mint az önálló gazdasági iskolába. kezést. Téli tanfolyamot tart, melynek végez
Ennek okát ktilön magyarázni nem sztik- tével a gazdák vizsgát tesznek. Iskola a 
séges . . . A községnél sikertilt megvilágitani község utcáinak, tereinek fásítását irányítja. 
iskolánk nevelő hivatását, amikor is az Szövetkezetek létesítésében is jó eredménnyel 
elöljáróság hatáskörében elrendelte, hogy a tevékenykedik. 
községtől 5 km-es kerületben lakó szülök Az iskola igazgatója vasárnaponként a 
tanköteles gyermekeiket az önálló gazdasági helyi gazdáknak szakelőadásokat tart. Tit
népiskolába tartoznak beíratni még akkor is, kára a gazdasági egyesületnek, kinevezett 
ha közelebb van hozzá a továbbképző iskola. mezőgazdasági tudósító, növényvédelmi meg-

A nyári félévben (szept. okt.) a tanyai bízott, igazgatósági tagja a Hangya Szövet
tanulók bár beíratkoznak, de mivel 3-5 kezetnek és szervezi a közel jövőben meg
km távolságon mezőgazdasági munkán alakuló gyümölcstermelők egyesületét 
vannak, a sztilők kérésére, elbírálás szerint Az iskola első igazgatója és szervezöje 
okt. I, okt. 15, esetleg nov. 1.-ig szabad- Helyes Pál s néhai Beke András volt. Mind
ságon vannak. két kartárs értékes munkása volt az iskolá-

A sztilők az iskola ezen eljárását sokra nak. A gazdák még ma is nagyrabecsülés
becsülik és nov. I-től igen kevés kivétellel sei emlékeznek rájuk. Majd Náray Ferenc 
rendesen járnak az iskolába. igazgató 1931-től vezette az iskolát, s aki 

A tanuJók legutóbbi öt évi statisztikája : figyelemre-méltó építkezést végeztetett az 
Beiskoláztattak elhanyagolt főéptiletben, mellyel az igazgató 

fiú, leány: A vizsgán jelen volt: számára egészséges, megfelelő lakást biztosí-
J933-34 : 160 48 tott. 
1934-35 : 199 48 Az iskola jelenlegi tantestillete : 
1935-36 : 166 I 03 l. Fáth Imre igazgató 1936. szeptem-
1936-37: 172 139 ber I-től 
1937-38 : 246 2. Mohanptné Balog Emereneia ó. h. 

Ma még a tanítás egy tanteremben gazd. szaktanítónö. 
délelőtt, délután történik. A téli félévben a 3. lvánfi Mária ó. h. gazd. szaktanítónö. 
délutáiti tanitásakkal kevés eredményt lehet Az iskolánál müködtek : 
biztositani. Helyiség hiányában elmaradtak Helyes Pál, néhai Beke András, Patay 
~ háztartási tanfolyamok, amellyel az iskola Ferenc, Moncsák Etei, Náray Ferenc, Náray 
•gen fontos szalgálatot teljesitene a gazda- Ferencné, Horváth Erzsébet, Urony Anna. 
leányok nevelése körül. A község vezetősége Az iskola fejlödése kedvezöbb jövőt 
és ~ sztilök részéről is jó nevet szerezhetne igér. Fejlődési lehetőségéhez nagyban hozzá
az 1skola, ha évente háztartási tanfolyamok járul a gondnokság megértö támogatása 
volnának. és a községi elöljáróság részéről Gulyás 

A tavasszal megépiilö ll. sz. tanteremmel Lajos főjegyző személye, aki jóakarattal fi
és h~ztaJtási konyhával stb. az iskolának gyeli és támogatja az önálló gazdasági nép
mód~~ban lesz évente háztartási tanfolyamot iskolát, a községben a mezögazdasági és 
az UJ berendezéssel eredményesebb kézi· kertészeti kultura fejlesztése körül kifejtett 
munka-varrótanfolyamot tartani. munkájában. 
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Az Iskolánkivüli Népmüvelés feladatai 
Ma, amikor országunknak a világháboru és 

az azt követő szomoru korszakok miatt meg
csonkítva és sok sebből vérezve kell küzdenie 
létéért, minden igaz magyarnak lelke mélyén parázs
lania kell azon magasztos nagy eszmének, hogy 
szellemi képességeinek emelésével magasan felül
mutja a szomszédos népek szellemi kulturáját, akik 
minden eszközzel arra törekszenek, hogy még 
megmaradt csonka hazánkat is letörüljék Európa 
térképéről. 

E szép és nemes gondolatot van hivatva meg
valósitani az iskolánkivüli népmfivelés, mely a 
nemzet kulturájának emelését és ezáltal egy nagy, 
elpusztíthatatlan fegyverrel, a tudás fegyverével 
való felszerelést tfizte ki célul. 

Immár 22 éve foglalkozom iskolánkivüli nép
mfiveléssel és mindenkor az a cél vezérelt és kell, 
hogy vezéreljen minden népmfiveléssel foglalkozó 
előadót, hogy az, ki a nép továbbképzésével fog
lalkozik, az voltaképpen a nemzet boldogabb jö
vendő kialakulását késziti tervszerüen elő. Ezek a 
magasztos távolba csillogó, változatlanul ideális 
eszmék választják el jelenünktől a mai kor mostoha
ságát és erőt meritve a dicsőséges multból, csakis 
ezek igérhetnek reményt, biztatást és kitartást a 
jövőre nézve. jelenleg három részben foglalkozom 
a népmfiveléssel : a népmfivelés megszervezése, 
a tanitó szerepe és a népmfivelés jövő tervei. 
Feladatom nem könnyfi, hisz a népmfivelés bár 
mindenütt meg van szervezve, egyes tanfolyamok 
tervei igen szépen el vannak pap1ron készítve, de 
legtöbb helyen a gyakorlati kivitel a jelentkezök 
hiánya miatt nem valósul meg. Egy-egy nép
mfivelési tanfoly.:.m megszervezése nincs kimondott 
szabályokhoz kötve, annak sikere, meggyőződésem 
szerint, mindenkor az előadó egyéniségétől függ. 
Tartottam eddig 26 különféle tanfolyamot, Csanád, 
Csongrád megyékben, Kiskunságban és a Nagy
kunságban, mindenkor az egyes vidékenkint meg
nyilvánult speciális gondolkodásmód, a nép belső 
lelki világa és foglalkozási köre voltak azon ténye
zök, melyekre a szervezéskor feltétlen figyelemmel 
kellett lennem, ha azt akartam, hogy kitfizött célo
mat elérjem, hogy a hallgatóság olyan szellemi 
erővel felvértezve hagyhassa el az egyes tanfolya
mokat, melyek által szakebb egyéni élete könnyebbé 
téve, törhetetlen erővel r~s,ese lehessen mina-

annyiunk közös céljának, a szebb és boldogabb 
magyar jövendőnek. 

Véleményem szerint a tanfolyam szervezésé
nek sikere nagy mértékben függ attól, ha a tan
folyam szervezési helyén tekintélyes, haladni vágyó, 
a nép közbizalmát biró két-három gazdával meg
beszélést folytatnak, kik e bizalom folytán feltét
lenül azon lesznek, hogy minél nagyobb számú 
hallgatóság jelenjen meg a tanfolyamokon. A meg
szervezés sikerét meggyőzödésem szerint az is be
fol}'ásolja, ha iskolás növendékek utján adjuk 
tudomásul egy- egy téli tanfolyam megkezdését. A 
gyermek az, aki még minden haladásséli szemben 
is passziv magatartást tanusíló sztilökre hatni képes. 
Ha a gyermek által megnyerhetük a szülök, akkor 
ismét egy lépéssei közelebb jutottunk a kivánt 
siker eléréséhez. 

A siker nagyban függ attól is, ha a község 
vezetősége nagy érdeklOdést tanúsít minden nép
müvelési megmozdulással szemben, ha azt nem
csak hivatali, hanem lelkiismereti kötelességének is 
tartja. És végül függ a megszervezés - mondhatjuk A\ 
talán teljes sikere - az előadó személyének meg
választásátóL Szervezze meg a tanfolyamot egy 
olyan előadó, aki birja egyrészt a nép teljes bizal
mát és szeretetét, másrészt pedig, előadói képes
séggel rendelkezve, meg tudja találni azon utakat, 
amelyek által a hallgatóság teljes érdeklődését 
felkelteni s a további előadásokra is biztositani 
képes azt. 

ll. A népművelési mozgalomba való bekap
csolódás, bár minden szellemi foglalkozást üzö 
egyénnek hazafias kötelessége, mégis a tanitóságra 
hárul. Ismernie kell a tanítónak a célt, amelyet el 
akar érni. Minden alkalmat meg kell ragadnia, 
mely a hazafias érzelmeknek felkeltésére és ébren
tartására alkalmas. A földrajzot, történelmet és az 
irodalmat állitsa be a hazafias nevelés szolgálatába. 
Úgy állítsa össze tervét, hogy az elvontabb tár
gyakat, valamint a gazdasági ismereteket sorozza 
be a figyelmet jobban lekötő tantárgyak közé. Meg 
kell magyaráznia, hogy mi az, ami segíthet a mai 
nehéz helyzeten. Meg kell értetnie, hogy a meg
oldáshoz vezető egyedüli út a tudás, becsület és 
önfeJáldozásra kész hazaszeretet. Legyen előadása 
vonzó, a hallgatóság értelmi fokához leereszkedő 
és hozzon kapcsolatba lehetőleg minden tárgyat a 
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hazafias szellem és revízió, a nemzet és az egyének 
érdekeinek közösségével. Az előadott anyag vissza
kérdezésénél, ha a felelés nem is úgy megy, amint 
kivánná, az ambició növelése szembontjából legyen 
elismerő, mert hiszen nem az a cél, hogy folyékony 
előadásokkal adják vissza a szerzett ismereteket, 
hanem az, hogy megértsék az előadott anyagot és 
a való életbe kivíve azt megfelelöen alkalmazni 
is tudja. 

lll. Előadásúrn harmadik részében, a nép
müvelés jövő feladataira vonatkozólag az a szerény 
elgondolásom, hogy mindeníltt az ismeretterjesztő 

előadások mellett a többtermelés elvének minél 
szélesebb körben való megvalósítására tartassanak 
gazdasági, fatenyésztési és állattenyésztési tanfolya
mok, természetest!n mindenütt az, amit az illető 

szervezésí hely speciális viszonyai megkivánnak. 
Igen nagy erkölcsi és anyagi előnyt jelentene 
országunk számára a haladó gazdálkodás, mert 
ezzel nemcsak az egyes egyének, hanem hazánk 
jóléte és boldogulása is kapcsolódik. Népünk olcsóbb 
és táplálóbb eledelekkel való ellátása, illetve azok 
készítése végert igen szükségesnek látom, ahol a 

, megszervezésnek a legkisebb lehetősége is mutat
( -~oz ik, - a sok községben meglevő zöld kereszt 

tanfolyamok mellett - háztartási tanfolyamok tar
tását, nemkülönben népünk téli kereseti lehetősé

gének előmozdítása céljából, különféle háziipari 
tanfolyamok tartását is. 

Ezen említett tanfolyamok óraterve két részre 
volna osztható és pedig 60 százalékban gyakorlat 
és 40 százalékban elméleti órákra, az elméleti 
óraszámba fel lehetne venni az ismeretterjesztő 
gazd. irányú tanfolyamok óráit is kisebb számban. 
Ügyelni kell, hogy a tanfolyami előadások, ne 
legyenek hosszadalmasak, mert az unalmassá válna, 
miáltal a hallgatóság figyeimét nem volna képes 
egész előadásnak ideje alatt ébren tartani és ily
képpen az egész előadás eredménytelen lenne s 
látogatottság rovására történne. Az iskolánkivüli 
népmüvelés teljes sikere érdekében magam is azt 
látnám legcélravezetőbbnek, azon egyszerfi köz
mondásból kiindulva, hogy próféta nem lehet senki 
saját falujában, jelöljön ki a vármegyei népmfivelési 
bizottság néhány hosszabb tapasztalattal rendel
kező előadót, kik az előírt helyekre kiszállva a 
várm. népmüvelési bizottság kiküldöttével együtt, 
megszervezni és időközönként meglátogatni len
nének hivatottak a tanfolyamokat. Én bizok abban, 
hogy a siker nem fog elmaradni, 

Nagyon üdvösnek tartanám azt, ha a leven
ték kötelezve volnának rendeletileg arra, hogy a 
téli időben tanfolyamot hallgassanak, így katonai 
szolgálatuk, illetve leventeköteles koruk után maguk
tól jelentkeznének téli tanfolyamokra. A tanfolyamot 
két részre kellene osztani, egyik csoportban a 
gazdaifjak, illetve földmfivesek, a másikba pedig 
az iparosok nyernének tanfolyami kiképzést. Köz
ségünkben volt tanfolyam felnőtt iparosok és iparos 
ifjak részére, kijelenthetem, hogy a 60 órás fog
lalkozás nagy haladást jelentett számunkra. Ezek 
volnának dióhéjban elgondolásaim a népmfivelés 
jövőjére nézve, a terveket, beosztásokat késöbb 
részletesen fogom ismertetni. 

Ha minden néprnilvelő kötelességét híven, 
lelkesedéssel és a hazaszeretet szent jegyében 
fogja végezni, úgy rövidesen lesz még boldog 
ország a Kárpátok medencéjében, a sok keserfi 
könnyeket az öröm könnyei fogja felváltani. Sze
ressUk őseink által drága vérrel szerzett ezeréves 
hazánkat, ez ősi magyar földet. Most látjuk, hogy 
e föld soha nem volt szentebb, mint e nehéz 
időkben s soha nem éreztük reáutaltságunkat any
nyira mint most. Fel tehát munkára, a magyar 
népért, a magyar földért. 
Fegyvernek. Kádár Kálmán 

Sikerrel vizsgázott az egri 
kertmunkásképzö tanfolyam 

elsö húsz hallgatója 
A gyakorlati vizsgát a városi minta
telepen, az elméletit a gazdasági is

kolában tartották meg. 
Eger város gazdasági életében nagyjelentő

ségil vizsga zajlott le csütörtökön a város minta
gyümölcsösében. A kerírnunkás-képző tanfolyam 
kibocsájtotta az első húsz szakképzett gazdaifjút, 
hogy a haladás és tanultság szellemében átalakít
sák az egri hegyek termelését, előmozdítsák a 
gyümölcstermesztést s általában megkedveltessék 
a gazdákkal azt a termelési ágat, amely több és 
biztosabb jövedelmet biztosit ma már a bor termelé
sénéL Nagyjelentőségil volt az a nap és százszor 
többet jelentett politikai népgyüléseknél, mert jól 
meg kell jegyezni, hogy a népjogoknál erősebb 
hatalom a nép tudása és képzettsége, mert ez biz
tosítja azt a gazdasági erőt, amely mindennek 
alapja. 
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A tanfolyam vizsgáján megjelent Braun Ká
roly polgármester és a képviselötestületnek számos 
tagja. A mintatelepen sorban állt fel a húsz hall
gató felserdillt, tiszta arcú, okos szemü, értelmes 
magyar legények és Török Imre vármegyei 
gyilmölcstermeszlési felUgyelő kérdésére egymás 
után adják a szebbnél-szebb válaszokat. Fákat 
metszettek, illtettek, permeteztek, bemutatták mind
azt, amit egy jó gyümölcskertésznek tudnia kell. 
Két komoly tan.ulásban eltöltött év gyakorlati ered
ményei mutatkoztak meg ezen a vizsgán s a 
jelenlevők megnyugvással vették tudomásul, hogy 
a tanfolyam hallgatói kitünően megtanulták a szük
séges tudnivalókat. 

A mintatclepről a gazdasági iskolába vonul
tak a vizsgázók, ahol Braun Károly polgármester 
nyitotta meg a vizsgát. 

- A város vezetősége - mondotta - tuda
tában van annak a nagy átalakulásnak, amely a 
világháború óta a mezőgazdaság, de killönösen a 
szölő és gyümölcstermelés s annak értékesítése 
terén végbement, de látva azt a meglehetős el
maradottságott, amely az egri gazdák között ural
kodik, hozzákötve öket a régi termelési módokhoz, 
elhatározta 1935. tavaszán, hogy két éves városi 
kertmunkásképzö tanfolyamokat létesít, kizárólag 
az egri földművesség 17-18 éves ifjai részére, 
hogy egyrészt belevigyék a gazdatársadalomba a 
szereletet a gyümölcstermelés iránt, de még inkább, 
hogy meghonosítsák közöttük a szakértelmet, amely 
eddig nagyrészben hiányzott. A kezdet igen nehéz 
volt. Ellöttünk állott a vincellériskola példája, 
amelyet az egriek egyáltalán nem látogattak, éppen 

másrészt pedig olyan nagyobb gyümölcsös, amely 
szakképzett gyümölcskertész tartását szükségessé 
tenné, nálunk alig van. Az innen most kikerülö 
ifjak lesznek arra hivatva, hogy a város gazdáinak 
jobb napszám mellett rendelkezésére álljanak, ezen
kívül másoknak s ha lehetséges maguknak telepít
senek, a telepítéseket kellőkép gondozzák s a 
szükséges védekezéseket végrehajtsák. 

- Szükös anyagi eszközökkel indultunk 
meg útunkon 1935. október elsején, de munkánk
nak látható jelei már mutatkoznak. Elsesorban 
segítségünkre volt a város megértö képviselő
testülete, de nagy támogatást nyujtott legutóbb a 
földmívelésügyi miniszter is, aki megértvén cél
jainkat elhatározta és megkezdte egy kertészképző 
iskola építését. Ez az iskola fogja továbbra is az 
ifjakat nevelni, az Egerben megfelelő gyümölcsfa
oltványokat kitermelni s így alapozódik meg Eger 
jövője, nagymennyiségü s olyan minöségü export
gyümölcs révén, aminőt az ország nagy gyümölcs
termelő helyei, Kecskemét, Nagykőrös, Gyöngyös 
sem képesek kitermelni. Itt a kedvező, de egy
úttal az utolsó alkalem, hogy ezt a nagy tervet 
megvalósítsuk s én rendületlenül bízom a szebb 
jövőben. 

A polgármester megnyitója után gyümölcs
termelésből Török Imre, a kerlészetböJ Heykát 
Ede városi fökertész, a szölömüvelésböl Gáspár 
János gazdasági iskolai igazgató, az általános is
meretekböl pedig Nagy János gazdasági iskolai 
tanár kérdéseire feleltek az elméleti anyagból a 
hallgatók, bizonyítva, hogy nemcsak gyakorlatban, 
hanem elméletben is értik a munkájukat. 

Érdekes megemlíteni, hogy a hallgatók közill 
hárman már el is helyezkedtek, Hedry Lőrinc dr. 
főispán, dr. Kállay Zoltán és dr. Petro Kálmán 
képviselő gazdaságában. 

ezért a kérdést úgy kellett megoldani, hogy a 
tanuJók díjazást kapjanak munkájukért, mert aki 
ismeri az egri viszonyokat, jól tudja, hogy a fel
serdült gazdaifjak családjuk erősségei, akik már 
rendes napszám mellett dolgoznak s a család 
megélhetésének támogatása mellett megkezdik az A 
önálló családalapításhoz szükséges kiházasítási 
költségek gyüjtését. Ezt a módszert nehéz volt a 
felsőbb hatóságokkal elfsmertetni, mert sehol az 
országban nincs olyan iskola, ahol a tanulóknak 
fizetnek azért, hogy tanulhassanak. Az első évben 

finn és magyar kultusz
miniszter 

Szeged-Felsőközponton 
Unno Hannula, a testvér finn nemzet kultusz

minisztere vasárnap Hóman Bálint magyar közokta
tásügyi miniszterrel és több finn és magyar elő
kelőséggel Szegedre érkezett. A magas vendégek 
délután kirándultak Felsőközpontra, hogy meg
nélzék a tanyai iskolát és az ottani kulturéletet. 

még így is alig jött össze a húsz ifjú, Örömmel 
jelenthetem azonban, hogy már 1936. öszén több 
mint nyolcvanan jelentkeztek. 

- Ennek az iskolának a fenntartását kOlö
nösen az a körülmény indokolja, hogy az egri 
gazdák nem ismerik a termelés újabb irányelveit, 

Nagy izgalomban várta Felsőközpont a magas 
vendégeket. A középületeket fellobogózták. A ven-
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dégek első utja a központi iskolához vezetett, 
melyet finn és magyar szinekkel és lampionokkal 
díszítettek fel. László János plébános és vitéz 
Pottyondi Imre igazgató fogadták a vendégeket. 
Miután az iga1.gató finn .és magyar nyelven üdvö
zölte öket, felhangzott a finnszövegü himnusz. 
Utána a gyermekekkel Örömországról és Bánat
országról tartott szemléttető oktatást vitéz Pottyondi 
igazgató. Ezután az ízlésesen összeállitott tanOgyi 
kiállitást nézték meg a vendégek. Virágcsokrokkal, 
albumokkal kedveskedtek a vendégeknek. Onni 
Talasné, a finn követ felesége annyira meghatódott, 
hogy egyedül visszamaradt és sokáig könnyezve 
gyönyörködött a kiállilás anyagában. 

Ezek után a magas vendégek gyalog átmentek 
a gazdasági iskolába, ahol a gazdasági felszerelé
seket, állatállományt és az ízléses kiállitást szem
Jélték meg Torontáli János igazgató kalauzolása 
mellett. 

A magas vendégek kiséretében Szegedról 
vitéz lmecs György dr. főispán, Pálfy József dr. 
polgármester, Brósz Béla dr. rendőrfökapitány, 

Kisparti János dr. tankerületi főigazgató és Kiss 
Károly m. kir. kormánytanácsos és tanugyi taná
csos voltak. 

Hóman kultuszminiszter dr. Kisparti föigaz
gató és Torontáli gazd. isk. igazgató előtt leg
nagyobbfokú tetszésének adott kifejezést a gazda
sági iskolát illetően és kijelentette, hogy ezt az 
iskolatipust fogja a jövőben szaporítani, a meg
levöket pedig erősíteni. 

Baromfikiállitás Békésen. 
Vasárnap nyilt meg ünnepélyes keretek között 

a Délmagyarországi Baromfi-, Galamb- és Házinyúl
tenyésztök Egyesületének békési országos baromfi-, 
galamb- és házinyúlkiállítása a Községi Bérházban. 

A baromfikiállitás megmozgatta egész Békést. 
A község vezetőin kívül a gazdatársadalom is nagy
számban jelent meg a kiállításon és nagy érdek
lódéssei szemlélte meg a gazdag és értékes anyagot. 

A békésieken kívül kOlönösen Békéscsaba 
baromfi-, galamb- és házinyúltenyésztői képvisel
tették magukat nagy számmal. Ott láttuk vitéz Ottó 
Ernő gazdasági felügyelót is, a földmívelésügyi 
kormány képviseletében. 

Kevéssel tíz óra után érkezett meg a ki
állításra vitéz dr. 1\iárki Barna alispán Marsall 
Ferenc békési főszolgabíró kiséretében. 

Az alispánt lelkts éljenzéssei fogadták. Vitéz 
Bocskóy András, a Délmagyarországi Baromfi-, 
Galamb- és Házinyúltenyésztők Egyesületének el
nöke üdvözölte az alispánt. Vitéz Bocskóy András 
üdvözlőbeszédében a baromfitenyésztés fontossá
gáról beszélt. Hangoztatta, hogy úgy az ország, 
mint a megye szempontjából igen sokat jelent a 
baromfi tenyésztés. Az ország 60-70 millió pengő 
értékíi baromfit, tojást és tollat exportál killföldre. 

- Szociális szempontból is roppant jelentő
ségli a baromfitenyésztés, merthiszen jobbára kis
emberek fogalkoznak vele - mondta vitéz Bocskóy 
András. 

Hangoztatta vitéz Bocskóy András, hogy az 
országban évente 140 millió pengő értékű baromfit 
fogyasztanak. A baromfiexportot és a belső fogyasz
tást meg lehetne kétszerezni. Nemzetgazdasági érdek 
fűződik ahhoz, hogy fejlesszük a baromfitenyésztést. 
Éppen ezért szükséges, hogy a minőségi tenyésztést 
tart3uk szem előtt, mert csak így versenyezhetik 
Magyarország a kOlföldi piacon más országokkal. 
Hogy ezt elérhessük, be kell vezetni a rendszeres 
ólazást és takarmányozást, valamint a betegségek 
elleni védekezést. 

Fontos, hogy termelő és értékesítő szövet
kezetek legyenek. A szövetkezetek létesítése nem 
irányul a kereskedelem ellen. A kereskedelemre 
szükség van. A szövetkezeteknek és a kereskede
lemnek együtt kell dolgozniok. 

Vitéz Bocskóy András beszéde végén köszö
netet mondott a földmíivelésügyi minisztériumnak, 
a vármegyének, a Tisz1ntúli Mezőgazdasági Kama
rának, Békés községnek, Békéscsaba és Gyula 
városoknak, hogy segitségükkel és támogatásukkal 
lehetövé tették ennek a kiállításnak a megtartását, 
majd felkérte az alispánt a kiállitás megnyitására. 

Vitéz Márky Barna alispán a kiállitást meg
nyitó beszédében mindenekelőtt arra tért ki, hogy 
a gazdalakosság érdekében rendezik ezeket a ki
állításokat. 

- Értsék meg a gazdák - mondta az al
ispán -, hogy az ő érdekükben történik itt a 
baromfitenyésztés propagálása. A baromfitenyész
tésnek is az a célja, hogy előbbre vigye a vár
megye gazdatársadalmát Békés vármegye egyike 
a legnagyobb exportáló megyéknek. Arra kell 
törekedni, hogy az exportálás ebből a vármegyé
böJ minél nagyobb legyen. 

Elismerőleg szólott vitéz Márky Barna al
ispán vitéz Bocskóy Andrásról, akinek irányitása 
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mellett újabb lendUletet vett a vármegyében a 
baromfitenyésztés. 

- Nagyon helyesnek tartom - jelentette 
ki az alispán -, hogy az idén Békésen rendezik 
meg a baromfikiállitást. 

Az alispán ezután megnyitotta a kiállítást, 
majd vitéz Bocskóy András kalauzolása mellett 
végignézte a kiállítás értékes, szép anyagát. 

Dijazások: 
A bírálóbizottság a következő kiállítókat 

díjazia: 
Baromfiaknál : 

Állami oklevéllel a M. Kir. Gazdasági Nép
iskolát (Békéscsaba), Tiszántúli Mezögazdasági 
Kamara díszoklevelével Gazdasági Népiskolát 
(Békés), tű n tették ki, mint elsödíjakkal, a többi 
mintegy 60 díjat az ország különbözö részeiből 

felsorakozó tenyésztök kapták. 
A kiállilás tökéletes megrendezéséért vitéz 

Bocskóy András elnökkel az éJen a Délmagyar
országi Baromfi-, Galamb- és Házinyúltenyésztök 
Egyesületének vezetöségét, valamint a jóakaratú 
és készséges támogatásáért Békés község elöl
járóságát illeti dicséret. 

Kecskemétiek tanulmányutja 
a szegedi tanyákon. 

Kecskeméten önálló gazdasAgi iskolák fel
állitását vették tervbe a vezető körök. Annak meg
állapítása végett, hogy a tanyavilág gazdálkodására 
milyen hatással van a gazdasági oktatás, bizottság 
tanulmányozta szerdán a szegedi tanyai gazdasági 
tanítást. A bizottságban Szabó István dr. kormány
főtanácsos, NyuJ Tóth Pál dr. helyettes polgár
mester, Mester László gazd. egyJeti titkár, Aigner 
Gusztáv a szaktanítóképző igazgatója és Gombkötő 
Antal tanügyi főtanácsos, kir. tanfelügyelő vett részt, 
aki annak idején megszervezte és a kultusz
minisztériummal fölépítette a szegedi tanyai gazda
sági iskolákat. 

- Mezögazdasági gépkezelői tanfolyam 
Miskolcon. A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Ka
mara a miskolci M. Kir. Fa és Fémipari Szakis
kolával karöltve a m. kir. földmívelésügyi minisz
térium anyagi támogatásával Miskolc székhellyel 
mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamot rendez. A 
tanfolyam 1938. évi január hó 3.-án, hétfőn reggel 
veszi kezdetét és 18 tanitási napon át, tehát 3 
hétig tart. A szakiskola épületében tartandó e 

tanfolyamon a különféle rendszerű traktorok ke
zelése, működési módja, üzemzavarainak felismerése 
és elhátilása stb., a cséplőszekrények és vetőmag
tisztilógépek helyes kezelése, valamint a veszteség
mentes- cséplés lehető előfeltételeinek ismertelései 
fognak előadásra kerülni. A tandíj és vizsgadíj 
összesen 15 pengő, amely összeg a Kamaránál 
fizetendő be. Azon hallgatók részére, akik vonaton 
kivánják a tanfolyamot látogatni, kedvezményes 
tanuló bérletjegyet kaphatnak, míg a távolabbi 
lakók, akiknek a naponkénti hazautazása és be
jövetele nehézségekbe ütközik, a fémipari szak
iskola internátusában nyerhetnek kedvezményes 
áron elhelyezést. A tanfolyam időtartamára a meleg 
szállás hozzávetőlegesen, de legfeljebb 10 pengőbe 
fog kerülni és az étkezés is az internátus kany
hájáról ugyancsak rendkivül előnyös áron (pid. 
ebéd 50-60 fillér körül) eszközölhető. Megje
gyezni kívánjuk, hogy a tanfolyam hallgatóinak 
száma korlátozva van s így a felvétel a jelentkezé
sek sorrendjében történik. Ha az első tanfolyam 
létf.záma időközben betelik, a további jelentkezök 
részére, ha azok megfelelő számban lesznek, szó 
lehet esetleg egy másik tanfolyam rendezéséről, 

amely február hó t-én venné számításunk szerint 
kezdetét. A fentiekre tekintettel tehát a tanfolyamon 
résztvenni szándékozók, minél előbb jelentkezzenek 
saját érdekükben a Tiszajobbparti Mezőgazdasági 

Kamaránál, Miskolc, Szemere u. 20. sz. 
- Nagyfontosságú kérdéseket tárgyalt 

a Faluszövetség választmánya. A Faluszövet
ség október 13-án tartott válaszimányi ülésén 
nagyfontosságú kérdésekben foglalt erősen állást. 
Az ülésen Mayer János ny. miniszter elnökölt. 
Szekeres László h. igazgató ismertette a szekér
fuvarozás korlátozásáról szóló tervezetet és meg
állapitotta, hogy a szekérfuvarozás fenntartását a 
lótenyésztés érdeke, másrészről fontos szociális 
szempontok kivánják, de nem közömbös az sem, 
hogy hallatlan zaklatásoknak tennék ki a falvak 
lakóit a rendelet életbeléptetésével. Nem vezetne 
célhoz a rendelet már csak azért sem, mert az 
ország igen nagy részében csupán egyetlen közle
kedési eszköz használható: a szekér. Svájcon 
kívül Magyarországon van a legnagyobb vasúti 
tarifa, hasonló tarifával dolgozik az autó-ipar is, 
a gazda tehát nem veheti igénybe egyiket sem. A 
rendelet nyomán nem a vasut- és nem az autó
forgalom lendülne fel, hanem a batyuzás. Nem 
szabnd autó-úthálózatról beszélni mindaddig, amíg 



12 MEZÖGAZDASÁGI NÉPOKTATÁS 1937. december hó 

az útkérdés terén lehetetlen állapotok uralkodnak. 
KövetelnUnk kell a bekötöutak rendszerének ki
építését, de nem úgy, hogy a terheket a falvakra 
hárítjuk. Hangsulyozta, hogy a szekérfuvarozás 
korlátozása igen nagy csapást mérne a falusi népre. 
A választmány úgy határozott, hogy a földmívelés
ügyi miniszter közbenjárását kéri a rendelet- ter
vezet visszavonása érdekében. Teölgyes István dr. 
ügyv. igazgató tett ezután jelentést a Németország
ban elhelyezett magyar mezögazdasági munkások 
kedvező helyzetéről, majd Agoston Béla dr. titkár 
javaslatot olvasott fel a falusi szegény gyermekek 
tejellátása ügyében. Schandi Károly arra utalt, 
hogy a tejértékesités mai rendszerének megszii
nése komoly válságot idézne fel a falusi lakosság 
körében. A mostani rendszer - a vajexport állami 
támogtása csak a folyó év végéig van biztositva, 
gondoskodnunk kell tehát jóelőre, hogy a nap
ról-napra fokozódó tejtermelés elhelyezését meg
oldhassuk. A szövetség javaslata inkább egész
ségügyi és népeitartási kérdés, mint termelési, de 
ugyanolyan fontosságu. Melegen iidvözli a 
kezdeményezést, amelyet ki egészitene abban a 
formában, hogy szerveztessenek meg a falvak te
hetősebb gyermekei a szegényebbek tejjel való 
ellátására. Ha pedig erre nem nyilik alkalom, ugy 
nyujtson az állam segitséget Mindössze pár száz 
ezer pengőröl lenne szó, ami a következő évek
ben megtérülne az egészségilgyi kiadások csök
kenéséveL A Szövetség intézzen ilyenirányú fel
terjesztést az illetékes kormánytényezökhöz. A 
választmány a javaslatot elfogadta. 

- Oárdonyi . Oéza arcképe. Az Országos 
Gárdonyi Társaság 62-42 cm nagyságban Pri
hoda István kiváló festőmfivésszel elkészittette 
Gárdonyi Gézának, a kiváló magar irónak arcké
pét (rézkarc). A kép bolti ára 12 P., azonban, 
hogy azt kartársaink is megszerezhessék, tanitó
társainknak, tanitóe~yesületeinknek, testületeknek 
és iskolának postaköltséggel együtt 4 P. 50 fillér
ért bocsátjuk rendelkezésre. A kép megrendelhető 
az Országos Gárdonyi Társaság elnökségénél 
(Budapest, IV. Magyar u. 38.) Kivánatos, hogy 
minden magyar tanitó, iskola és egyesiilet szabá
iában ott fiiggjön Gárdonyi Géza arcképe, ki irá
saival nagy dicsőséget szerzett a tanitói névnek. 
Az Országos Gárdonyi Társaság elnöksége kéri 
a magyar tanitótársadalmat, hogy nemes törekvé
sében támogatni sziveskedjék. 

- A Buvár illusztris munkatársának, Szent
Györgyi Albert professzornak életutját Lenhossék 
Mihályné irta meg finom tollal a kitünő folyóirat 
novemberi száma részére. Ezuttal is nagyszerü 
tudományos riportok érdekes és élvezetesen irt 
tanulmányok változatos sorával köti le az olvasó 
figyelmét. A százéves Orvosegyetem, a folytone 
buzatermelés problémája, a madárvonulás rejtel
mei, légitámadás ellen való védekezés, a magyar 
föld gyomra Mathiász jános, a magyar szőlő Lut
her Burbankja csupa olyan tanulmány, amelynek 
tudósok, szakemberek és az érdeklődő nagykö
zönség számára egyaránt van mondanivalója. 

Hivatalos ré·sz. 
••• 

M. kir. vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. 
49,158/1937. v. 2. ü. o. sz. 
A m. kir. vallás- és közoktatásOgyi miniszter 
49.158/1937 számu rendelete az önálló gazda
sági népiskolák számviteli szabályzatának 

beszerzése tárgyában. 
Az önálló gazdasági népiskolák számadásai

nak vezetésére 50.100/1937. számu rendeletemmel 
életbeléptetett Számviteli Szabályzat és Végrehaj
tási Utasitás kitüzött célját csakis akkor érheti el, 
ha nemcsak az iskolának, hanem minden egyes 
tanerőnek rendelkezésére áll. 

Mivel feltétlenni szakségesnek tartom, hogy 
a számviteli szabályzat rendelkezései mielőbb 

teljes egészében megvalósitassanak, elrende1em, 
hogy az iskola költségvetésének terhére az iskola 
részére és a tantestület minden tagja részére a 
számviteli szabályzat és végrehajtási utasítás be
szereztessék 

Az utasítások megrendelhetők a Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomdánál, áruk drb.-ként 1·60 pengő. 

Budapest, 1937. október 29. 
A miniszter helyett : 

Dr. Báró Wlassics Oyula sk. 
államtitkár. 

A kiadmány hiteléül : 
Szalmáss y 

min. s. hiv. igazgató. 
Valamennyi önálló gazdasági népiskola 

Igazgatóságának. ............................. , .... 
Vesszősi józsef nyomdai mílintézet 

Kiskunfélegyháza, 1937--1315. 
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