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FELELOS SZERKESZTO 

SZÉP LÁSZLÓ 
A GAZDASÁGI SZAKTAHilÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Géher Lajos 
A magyar gazdasági szaktanítói kar 

négy évtizedet meghaladva, szivós kitartással 
járja kijelölt útjait, végzi csendben, minden 
hivalkodás nélkül építő munkáját szerényen 
kerülve a feltűnést keltő nagy beszámolókat, 
mert a munkát önmagáért, közrehatásaiért, 
nem egyéni érvényestilés és haszon érde
kében végzi. 

Sokszorosan érint bennUnket éppen 
ezért Géher Lajos kormánytanácsosi ki
nevezése, rnert úgy érezzUk, hogy ezzel nem
csak karunk legértékesebb tagjának munkás
sága nyert elismerést, de ebben a szaktanítói 
munka megbecsillése jut kifejezésre. 

Nem haladhatunk el e kittintetés mellett 
anélkUI, hogy ne foglalkozzunk Géher Lajos 
pályafutásával, életének nevesebb állomásai
val, kiváltképpen pedig munkásságával, hogy 
abból valamennyien merfthessUnk célkitűzé
seinknél, ifjabb nemzedékeink pedig példa
képpen tartsák szemeik előtt egy szaktanítói 
élet lehetőségeit. 

. ~ Mármarosszigeten megszerzett kitunó 
tamtót oklevél után a somogyszentimrei 
gaz~asági szakiskolában töltötte gyakarnoki 
évett, ahol ugyancsak kitUnó szaktanitói 
képesítést nyert, majd 1901-ben Derecskén 
ke~dette meg működését, ahol annak idején 
az~ ország egyik legjobban megszervezett 
m~zőgazdasági népiskoláját Iétesitette, ami 
mmtául szolgált a Tiszántúl ebben az időben 

rohamosan szaporodó mezőgazdasági nép
iskoláinak, de azoknak szervezésénél taná
csait sem nélkülözhették 

Csaknem 30 éves derecskei működése 
alatt a gyümölcstermelés intenzívebbétételén 
fáradozott eredményesen, faiskolája nagy 
körzetet látott el megbízható értékes cseme
tékkel, nem kis mértékben járulva hozzá a 
~ihari gyümölcskultura kialakulásához. Ily 
trányu tevékenységével számos kitUntetést 
szerzett intézetének. Elsők között volt, akik 
iskaláinknál eredményesen foglalkoztak a 
szikjavitással és példaadásával igen sok 
hasznavehetetlen terület vált produktívvá. 
Szövetkezetek, gazdakörök létesítésével a 
gazdatársadalmi szervezkedés jelentős me
derbe került, de összetartotta a hatósugarába 
tartozó gazdákat előadásaival, sőt tanfolyam
szerű foglalkoztatással is. Mestere volt a 
mezőgazdasági háziiparnak, amit számos 
megtartott tanfolyammal igazolt. Iskolájában 
nyertek elhelyezést a nyári tanítói tanfolya
mok, ahol biztos alapot kaptak a hallgatók 
a gazdasági irányú továbbképzőkben való 
mozgáshoz. 

A gazdasági szaktanítók országos egye
sülete elnökévé választotta s mint ilyen igen 
sok szolgálatot tett az egyesületnek, míg a 
kultuszkormány is felismerve kiválóságát, 
1926-ban a mezőgazdasági népiskolák or
szágos szakfelügyelőjévé nevezte ki rövidebb 
ideig Derecske székhellyel, majd Szegeden 
létesitette az Országos SzakfeiUgyelői Hivatalt 
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Mint országos szakfel Ugyelő fáradhatat

lanul munkálkodott az összes mezögazdasági 
népiskolák ellenőrzése ~erén s .. igen sok 
iskola köszönheti mostam kedvezo helyzetét 
tanácsainak, útbaigazításainak. 

Sokoldalú, bokros elfoglaltsága mellett 
megszerkesztette a mez?gazdasági . nép
iskolák használatban levo tankönyvett, el
készítette ez iskolák számviteli utasítá!'át, 
tantervét és sok életrevaló javaslatot dolgo
zott ki úgy az országos közoktatási, mint 
az országos katolikus közoktatási tanácsb~n, 
melyeknek hosszú idő óta tevékeny tagJa. 

A közoktatási igazgatás átszervezésekor 
a szegedi kir. tankerilleti főigazgatósághoz 
kerU l és ott szaktanulmányi felUgyelói munka-

köre kiterjed a mezögazdasági népiskolákra, 
az iparoktatásra, de szakelőadója a polgári 
iskolák gyakorlati gazdasági ügyeinek is. 

A tankerUJeti főigazgatóság nagyarányú 
szakoktatásfejleszlö akciójában a kUiöilbözö 
kiállítások és előadássorozatok rendezésében 
fáradhatatlanul tevékenykedik. 

Egy munkás élet igen rövid, vázszeru 
festése ez csupán, mely vázt ezer és ezer 
mozzanat tölt ki és azok mindegyike a mi 
pályánkan kUzdelmet jelent, azoknak elérése 
nagy, szívós energiát kiván. 

Ezért becsUijUk mi nagyra Géher Lajost 
és kitUntetését és kivánunk neki boldog, 
megelégedett, hosszú életet. -p. 

Sárközi , " , nepiilu veszet 
A m<Jgyar népies kézimunkákról eddig az a 

IL\~:" fdfogás volt elterjedve, hogy legfeljebb csak 
az elöszobáig juthat be ;t lakásba. Ma már hála 
Istennek, mindig nagyobb tért hódít, amihez azt 
hiszem a divat is hozzájárul. Nem baj, hogy ilyen 
alapon terjed, fő az, hogy megismerjük a maga 
természetes egyszerüségében, finomsága ban. Remél
jük kiszorítja a lakásból is a modern és a fel
ismerhetetlenségig elstilizált molívumú úgynevezett 
"magyaros• kézimunkákat. Sokan nem is ismerik 
mé~ a legjobban elterjedt munkákat sem. KOI
földön talán jobban meg tudják különböztetni a 
a buzsákit a kunságitól, mint idehaza sok magyar 
nő. Pedig mindegyikünknek fel kellene kél.rolni, 
melléje kellene állani, nehogy - mint sok helyen 
láttuk - az elvárosiasodás következtében feledésbe 
menjen. 

Alig van olyan népmüvészet, még a régi 
Magyarországon is, amelynek sajátságos magyar 
volta kimeríthetetlen gazdasága, szineinek finom
sága olyan előkelő helyet töltött volna be, rnint a 
sárközi néphimzés. 

Talán müvészeténrk ezt a tulajdonságát az 
is magyarázza, hogy a sárközi faluk : Öcsény, 
Decs, Sárpilis és Alsónyék lakói maguk is ~gy 
ösi, egyéniségüket megtartott magyar népszigetként 
maradtak fent a hajdani magyar össűrüből. 

Az a sárközi himzés, amit most ismerünk és 
talán az összes népies munkák köztillegjobban fel-

használunk, hosszú időn át alakult ki. Nézzük 
végig a sárközi nép történetét 

A Sár és a Duna szögletébe, már a hon
foglalás után letelepedett 8-10 család. Késöbb 
kunok és besenyők is vándoroltak be, ugy, hogy 
a kis falu mintegy 5000 lelket számolhatott, amit 
vezérükről Etének neveztek el. Ezek az elemek 
olyan faji sajátságokkal és kOlönösen a nök, olyan 
egyedülálló viselettel rendelkeztek, amelyek még a 
környék egyéb és szintén régimultu magyar fal
vak lakóitól is különböztek. A törökök alatt már 
népes terület voll a Sárköz, több falu épült, mind 
elég sűrűn lakva. Ete 1630 körül elpusztult, de a 
nép a szállások közé vonult, lassan erőre kapolt 
és 1800 körül kivirágzott, megszilárdult egy jel
legzetes népmüvészet, melyet ma már egész Európa 
ismer. Hog 1 ez megtörténhetett, azt különleges 
védett földrajzi helyzetének köszönhette. Hozzá
férhetettenné tette a Duna és a Sár vize, melyek 
mint egy szieetet vettek körOI a kisfalukat és 
megóvták minden idegen, káros befolyástól. 

Az asszonyok kézimunkáztak, maguk szötték 
a ruháikhoz szükséges anyagot, csínosan szött 
abroszféléket, habkönnyű, fehér .. biborümögnek" 
való bodorvásznat A XIX. század elején kezdték 
csinálni a fejkötőket, vagy mint ök mondják "fé
kötOket". Kimerithetetlen gazdaságú, ősi felfogású 
virágdiszeket, állatformákat hfmeztek rá. Ebben a 
korban született meg a kis kutyás, nagy majo-
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rannás, különféle rózsa minták. A fékötöt a fiatal 
asszony lakodalma utáni reggel vette fel és hordta 
régen haláláig, késöbb csak pár évig. Ezt biborral 
szaritották le, áll alatt megkötve, ami a menyecs
kék szép kerek arcához igen illett. A bibor 1-1·5 
méter hosszú szalag volt, melyek lelógó végét 
tarka szlnekkel hlmezték. Tehát volt tarka sárkllzi 
himzés és ma sem Otkllzzék meg rajta senki, ha 
ilyent lát. ViseletOk olyan egyedUlálló volt, hogy 
a szomszédságába épült Sióagárd és Bogyiszló 
asszonyai sem hordtak még hasonlót sem. 

Azonban ez a kiváltságos helyzet az 1860-80-
as években bekövetkezett ármentesítéssei megszűnt. 
Gátakba szorftották a Duna és a Sár mocsarait, 
szabad lett a fllld, de egyúttal ledöltek azok a 
falak, melyek megvédték eddig a kultura által 
szolgáltatott gyári, városi portékáktól. A kiépUlt 
vasút elhozta az élelmes kereskedöket, akik a 
gazdag népnek eladták finom, de idegen selymeket 
Elfogadták, megvették és harmoniát értö szemek
kel finom összhangba hozták a ruhájukon. Kontyára 
színes selyem szatagot kötött a sárközi asszony, 
fejére gyöngy, majd rezgős párta került, csizma 
helyett tarka papucsot huzott a lábára. Ekkor kezd
tek szlnesedni a fékötök is és az előbbi szabott 
formától eltéröen a "parittyás" formát veszik fel. 
A .kis kutyás" minta helyett kezdik hímezni a 
"szölöfejes", a "3 rózsa, 3 levél, 3 lik", "bécsi 
rózsás" mintákat, sokasodnak az önálló dlszítések is. 

A világháború hatalmas égzengése ennek az 
ősi művészetnek sem kegyelmezett. Az asszonyo· 
kat és lányokat feketébe öltöztette, a drága brokát
setyrnek ládákba vándoroltak, ahol használat nél
kül máilottak szét. Lekerült a fejről a keleties 
szépségű tornyos, rezgős párta és vékony fekete 
szalaggá egyszerűsödött a fejdísz. A habkönnyű, 
hímzett röpikék helyébe városi blúz, papucs helyébe 
a "spangnis, uri cipő" került. Mind kevesebb lesz 
a kézírnunkázó nő, kihalnak a hires varróasszo
nyok, egyedül Decsen lakott egy-két _asszony, 
akik tartották a lelket az idősebb generáció között. 

De mintha a gazdasági és lelki válság pusz
tító viharában a végzet mégis segitséget akar~ volna 
nyujtani, a nép, hogy a szeg~nységet legyőzze! 
ujból előveszi a szövögépet, a varrótOt és dolgozm 
kezd. A társadalom egyes rétegei felébredtek, 
észrevették a veszélyt és áldozatos lelkek veze
tésével siettek megmenteni az ősi motlvumokat. 
Bizony sok l}elyen csak a szemétdombról kerUitek 

elő a díszes fékötök, biborUmögök, röpiték. 
Ebben a lélektani kedvező pillanatban nyi

totta meg lelkét Szél judit, aki még a régi világ
ból való hires varróasszony volt. Rajzolta a szebb-
nél szebb mintákat, tanította a fiatalokat a techni
kára, tervezésre. 

Felszínre kerOI tehát ismét a már-már fele
désbe menö, csipkefinomságú néphimzés. Egy
más után bukkannak fel a jó rajzoló és himzö 
tehetségek, tanfolyamokat tartottak és igy vált le
hetövé, hogy pár hetes munka anyagát kiállitásra 
vitték és nemcsak nálunk, de kOlföldön is értéke
síteni tudták. 

Ezzel biztositva lett a termelés folytonossága, 
a népmílvészet fennmaradása A tanfolyamokra 
járó asszonyok és lányok elővették az ösanyák 
fékötöit, blborvégeit, hogy azokon keresztUl meg
érezzék azok ritmusát és uj megnyilatkozásra 
sarkalják öket. 

Hogy milyen csodálatosan ügyes egynémelyik · 
asszony, mutatja az, hogy sokszor előrajzolás nél
kOl varrják a mintákat a kiteszitett selyemre. 
Majd minden asszonynak van egy kedvenc for
mája, amit legszívesebben varr. Ha kérdezzük 
tőle, miért, az feleli : "Hát nem tudi édt\s gyö~
gyöm, hogy most ez a módi ?" De van oly~n IS, 

aki kétszer nem csinál egy mintát. Azt h1szem 
·bármelyikünk, aki szivesen kézimunkázik, irigyli a 
tudományukat. 

A sárközi népmílvészetnek talán épen ezért, 
igen sok motivuma van. El is nevezik ök_et, vagy 
a kivarrás módja szerint (fél rózsa, bécsa rózsa, 
metéléses) vagy azt a nevet adják neki, ~mi~öl 
eszükbe jutott a minta. (Ókuláré, szölöfeJ, k•s
kutyás stb.) A motivumok kllzött nincs flresrész. 
Ilyen térkitöltö a kacskaringós csigavonal láncöltés
sei hlmezve. Emellett láthattunk apró leöltéseket, 
melyeket nagyon találóan "könnycseppnek" ne
veznek. Az összbenyomást nézve leheletkönnyfi, 
mOvészien fimom. 

A sárközi munka az, amit mindig és minden
hova fel tudunk használni. Csinálhatunk belöle a 
vitrinkendötöl kezdve a báti ruháig mindent, mert 
hiszen nemcsak fekete selyemre tehetjük rá a min
tát, hanem fehérnemílinket, felsőruháinkat ép~gy 
díszítheti mint a párnákat, asztalteritöket és man
denott egyformán kedves, szép és finom. 

Balmazújváro~ PIJnlczky Irén· 
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11 nép meséigasda•ágl ne.,elése 
A mai szociális ujjárendezés korában minden 

jó magyar örömmel üdvözli azokat a törekvéseket, 
amelyek a népi tömegek anyagi megerősödését és 
jólétét igyekeznek előmozdítani. Az újabb földreform 
törvény végrehajtásakor létesítendő kisbérletek és 
kisbirtokok is jobb és biztosabb megélhetést sze
relnének nyújtani a földmaves társadalom nincs
telenjeinek. A törvénynek már a képviselöházi 
tárgyalásakor azonban többen az illetékes tényezök 
közül kifejezésre juttatták aggodalmaikat e"zen földek 
leendő termésének mennyiségét és minöségét ill~
töleg. Nem gáncsoskodás volt ez 1észükről, csak 
az előző földreform szomorú tapasztalatainak követ
kezményeitől szerelnék úgy a földhöz jutottakat, 
mint az egész országot megóvni. Mert ezen újabb 
földrtform sem érné el a célját, ha csak földhöz 
juttatná a rászorultak ezreit, anélkiil, hogy gondos
kadna a létesiiló kisbirtokoknak a leJ!SZilkségesebb 

.1azdasági felszereléssel, állatállománnyal, vetőmag
gal stb. való ellátásáról. Csak úgy lesz a magyar 
rónákon Isten áldása, ha a munka verejtékét a 
tudás termékenyiti meg. 

Hazánk földmivelő állam, a földből élilnk. 
ezt tanftjuk, mindannyian tudjuk ezt s mégis 
magyaros nemtörődömséggel, vagy ha úgy tetszik 
tehetetlenséggel nézzük, hogy legnagyobb kincsünk 
kiaknázatlanul - sokszor parlagon - hever. A 
mienknél sokkal mostohább éghajlati és talajviszo
nyok közölt termelő északnyugati államok kisgazdái 
a magasabb meiőgazdasági müvellség révén többet 
és jobbat tudnak termelni. Miérl ? l Mert ha pár
huzamot vonunk a mezögazdasági kultura terjesztése 
terén ezen országok és hazánk között, lehetetlen 
meg nem állapítani, hogy évtizedeknek mulasztását 
kell sürgősen pótolnunk és sok, nagyon sok még 
ezen a téren a tennivalónk. 

Agrár lakosságunk arányaihoz képest elenyé
szően csekélyszámú alsófokú és középfokú mezö
gazdasági iskolával rendelkezünk. Egyedill a felső· 
fokon van kiépltve kellően a mezögazdasági szak
oktatás. Pedig a mezógazdasági tudást a legel
dugottabb faluban is el kell vinni és a legkiesebb 
birtok tulajdonosának is hozzáférhetővé kell tennie. 
Tehát a mezögazdasági népoktatást országosan 
meg kell szervezni. 

A jövőben is elsősorban az iskolák lesznek 
a nép legszélesebb rétegei között nemcsak az ál
taJAnos, de a mezőgazdasá8.i kultúrának is terjes;,;-

töi. Sziikséges tehát iskola politikánkban megfele/ö 
egységes mezőgazdasági nevelési rtndszernek a ki
épit/se. 

Azonban a jelenlegi sulyos és válságos idők
ben kénytelen az ország nagyobb anyagi áldoza
kal és gyorsabb tempóban honvédelmét fejleszteni 
úgy, hogy előreláthatóan sem a vall. és közokta
tásügyi, sem pedig a földmfivelésügyi minisztérium 
nem lesz abban a helyzetben, hogy a mezögaz
dasági, illetve téli gazdasági iskolák számát any
nyira szaporithassa, mint az már most is kivána
tos volna. Az eddigi VI. osztályú elemi iskolának 
VIli. osztályúvá való kifejlesztése azonban még a 
jelenlegi viszonyok között sem üldözik leküzdhe
tetlen anyagi akadályokba. A mezögazdaságí ok
tatás legszélesebbkörfi népi megszervezésének te
hát bele kell kapcsolódnia a nyolcosztályú elemi 
népiskolákba, mert csak igy lesz országos jellegO 
és így jut el az a legkisebb faluba is. Minden 
oly községben, városban, ahol a lakosság foglal
kozása a mezőgazdálkodás, legyen az oktatás már 
az elemi népiskolákban teljesen mezőgazdasági szel
lemű, hogy a nép gyermekti leendő élethivatásuk
nak mtgfelelően már a legalsófokon elláttassanak a 
legszilkségesebb mtzőgazdasági ismeretekkel. Az V. 
-VI. osztalyokbam a gazd. és kertészeti tárgyak 
legalább heti 4-4, míg a VII.-Vlll. osztályokban 
6-6 órában, de a többi tárgyak is mezőgazdasági 
szempontból tanittasanak. Mert csak ha végig vo
nul az elemi népiskolának már az alsó, de kOlö
nösen a felső tagozatú ez a mezőgazdasági szel
lem, kapnak a nép gyermekei élethivatásuknak meg
felelő nevelést, amely képessé teszi öket a földnek 
tökéletesebb megmfivelésére és az okszera gazdál
kodásra. 

Az elméletet azonban kellő 1yakorlati okta
tással kell alátdmasztanunk. Még gyakorlóterület 
hiányában is megoldható ez, mert a falu egész 
határában sok tapasztalatot gyUjthetünk és ezek
ből tanulságot is merfthetünk. A kora őszi és a 
nyár eleji hónapokban, amikor is az elméleti ok
tatás (okt. 15--ápr. 15.) már megszfinne, nyiina 
igazán alkalom arra, hogy tanítványaink a munka 
helyén gazdaságaikban is felkerestessenek s úgy 
nekik, mint a felnötteknek a tetthelyen szaigáihas
sunk tanáccsal, illetve útbaigazftásokkal. Mennyi
vel megbecsültebb lenne fiatal és idősebb gazdák 
előtt a~ iskola, amelynek t~nitóla ~z iskolapad~aiq 
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túl is törődik velilk, felkeresik öket és megbecstili 
a munkájukat. 

Szapor/tandák a mezőgazdasági népiskolák 
és a téli gazd. iskolák elsősorban minden nagyobb 
főkép rnezögazdasággal foglalkozó városban, köz
ségekben, hogy járásonként legalább 1-1 ilyen 
szakiskolája lef!yen a földmívelő népnek. 

Nemcsak a pap, de a jó gazda is holtáig 
tanul. Gondoskodni kell tehát a felnöttek tovább
képzéséről, hogy a gazddlkodás terén lépést tudja
nak tartani a haladó kor klvánalmaival. Nem szal
gálják azonban a továbbképzést azok az ötletszerű 
előadások, amelyek nem számolnak a helyi adott
ságokkal, sokszor nem is olyan térnlikat ölelnek 
fel, amelyek a gazdaközönséget érdekelnék s í2y 
természetesen eredménytelenek maradnak. Siker 
csak azokat a továbbképző tanfolyamokat fogja 
koszorúzni amelyeken az előadások anyagát a vidék 
sajátságos gazdálkodásából meritik, rámutatnak az 
elkövetett hibákra, de ugyanakkor megjelölik a he
lyes eljárásokat is, melyeket a gazdáknak követ
nie kell. Legyen az egyes előadások közölt szoros 
kapcsolat ! Kertil j ti'( a száraz elméleti fejtegetése
ket, amely nem köti le az egyszeríí emberek fi
gyelmét. Ellenkezően arra törekedjék az előadó, 
hogy minél több, a gyakorlati életből vett, de a 
tárgyhoz tartozó példával tapasztalatokkal fűsze
rezve, illetve tegye élvezetesebbé az előadását. Vé
gtil az egyszerű falusi nép lelkéhez csak az tud 
közel férkőzni, aki az ő nyelvén és észjárása sze
rint szól hozzájuk. Az ilyen előadásokra nem kell 
azután majd a hallgatóságot verburálni, illetve kö
téllel fogni. 

Nemzeli vagyonunk IIgnagyobb értéke a föld. 
Nagyon jontos tehát, hogy azok, akiknek kezében 
van a föld ki tudják-e korszerű mezőgazdasági tu
dásukkal mindazokat a kincseket belőle termelni, 
amely a nemzet szebb és boldogabb jövőjének leg
biztatóbb zálogai. 

Matós István. 

-----------------------------------Egy kis statisztika iskoláink fejlődéséről: 

7 tanerős isk. 
1912-ben 1939-ben 

volt- = -% 5= 8•34% 
6 . 

4= 667 " " .. 
" 

-= 
" 5 

" l - 1·37 8= 13•33 
" " " • 4 

" 2= 2 74 26 = 43·32 " " " " 3 
" 10= 13·70 15 =25·-,, 

" " " 2 
" 23= 31•50 2= 3·34*" " " " l 
" 37 = 5069 - --" " " " 

Összesen: 73= 100 Ofo 60= 100 % 
• Csak átmenetHeg (Szerk:} Kö. 

T anitási vázlat 
a mez6gozdasági népiakola ll. leányoaztályának anyagából. 

Tantárgy : állattenyésztés ; l óra. 
Tanitási anyag : a baromfiak okszerű ta

karmányozása kisgazdaságokban. 
Tárgyi cél : a helyes és olcsó takarmányo

zás megismertetése. 
Nevelői cél : csak gondos, lelkiismeretes 

munka után várhatunk hasznot. 
Szemléltetés: lábJai vázlat, önetelő, önitató. 

Baromfietetés az iskola gazdaságában. 
A tanitás részletes vázlata : 

Előkészités : (I<.Dpcsolat az előző órák anya
gával) Miérl tartjátok ti otthon a baromfit? (Hús, 
tojás.) Mikor várhatunk csak töltik elegendő tojást, 
húst? (Ha jól etetjUk őket.) Milyen eleséget szak
tatok adni nekik most télen? (Felsorolás.) Nyáron 
legnagyobbrészt hol szerzi meg az ennivalóját? 
(Udvar, kertekalja, tarló stb.) Azonban még ilyen
kor sem hagyhatjuk teljesen magukra, mert ha jól 
hasznukat akarjuk "Jenni, bőséges takarmányról kell 
gondoskodnunk, télen pedig egészen .,zsákból" 
kell etetntink. (Csak lelkiismeretes munkától várha
tunk eredményt. 

Célkitűzés : Beszélgesstink ma arról, hogyan 
kell a baromfiakat takarmányozni, hogy sokat 
termeljenek és jövedelmet is adjanak. 

Tárgyalás : l. A baromfiak takarmá11ya. Meg
figyeltélek-e már mit szedegetnek össze nyáron a 
tyúkok? (Gyommagvakat, tarlóhulladékot, filvet 
csipeget., az udvarra kikertilő konyhai hulladékot, 
rovarokat, gilisztákat.) Amit tehát maguk szerez
nek meg, az nagyon sokféle, szeretik a változatos 
eleséget, tehát amit mi adunk nekik, annak is 
ilyen változatosnak kell lennie. (Kérdve-kifejtéssel.) 
A baromfiak takarmányait négy csoportba oszthat
juk : l. szemestakarmányok, 2. zöldtakarmányok, 
3. lágy eleség, 4. állati eleség. Milyen szemes 
zöld, lágy és állati eleséget kapnak nálatok a ba
romfiak? (A kisgazdaságban levő baromfitakar
mányok felsorolása a csoportok szerint.) 

Emlékeztek-e még rá mitől ftigg a takarmá
nyok értéke? (A tápanyagoktól : fehérje, zsir, szén
hidrálok, sék, vitaminok.) (Kérdve-kijejtéssel a ta
nu/tak alapjdn.) Ezekre van sztikségOk a baromfi
aknak és, mert a fehérjéből húst, vért, tojást, tollat 
termelnek, a zslroktól és szénhidrátoktól hfznak, a 
sókból csont, toll, tojáshéj képződik. A szemes
takarmányok köz Ul melrikben van legtöbb fehérje? 
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Árpa, zab, hüvelyesek, azért ezeket els6sorban 
tojó és növendékállatokkal etessük. Mit feleltek 
arra pl. ha egy gazdaasszony panaszkodik: "annyi 
tengerit megetetek a tyúkjaimmal és mégse tojnak• ? 
(Tengerit61 hízik a tyúk, de nem tojik.) 

Milyen zöldtakarmányt adunk a baromfiak
nak? (Káposzta, saláta, répalevél, hagymaszár, 
akáclevél, csalán,) Télen nagyon jó a darált lucerna 
és lóhereszéna forrázva és darával vagy korpávai 
keverve. Ha télen sok tojást akarunk, csiráztassunk 
zabot és azt adjunk nekik, Télen nagyon fontos 
még a lágyeleség, mert pótolja a zöldtakarmányt: 
f6tt burgonya és répa, tök, konyhai hulladékok és 
moslék, amelybe korpát keverünk. Hogyan szerzik 
a baromfiak az állati eleséget ? (Ö.sszeszedegetik 
a rovarokat, gilisztákat. ezeket mi is összegyUjt
hetjük nekik.) jó állati eleség pl. vér korpávai 
összekerve, Ha édesanyátoknak segitettetek már a 
tyúkölésnél, mit találtatok a zúzában ? (Kavicsol.) 
Erre az emésztésnél van szüksége. Néha pedig azt 
is láttátok, hogy a falat szedegeti, miért? (Mész 
hiány.) A takarmányukba keverjUnk tehát futort, 
vagy összetört tojáshéjat. (Táblai vázlat: l. A ba
romfiak takarmánya: l. szemeseleségek, 2. zöld
takarmányok, 3. lágyeleségek, 4. állatieleségek.) Az 
első egység összefoglalása kérdések alapján. 

ll. A takarmányok etetése. Mire használja fel 
minden állat a takarmányt ? (Fenntartásra és ter
melésre.) A baromfinak is tehát erre kell a takar
mány. (Kérdve-kifejtéssel.) Egy 2 kg-os tyúktól 
évente évente 5-8 kg tojást is elvárunk, ami a 
testsulyának 3-4-szerese. Ezt csakis jó takarmá
nyozás melleft adhatja meg. Kis gazdaságokban 
honnan szerzik be a baromfiak takarmányát ? (Ter
melik, hulladékokat értékesítik veiUk.) Vigyáznunk 
kell arra, hogy túlnyomórészt pénzbe nem kerillő 
takarmányokkal elessUnk és csak ha nincsen, ak
kor vásároljunk jó és olcsó takarmányt. Drágán 
vásárolt eleség mellett ráfízelnénk a baromfitenyész
tésre. Legtöbb helyen kinek a munkája a barom
fiak gondozása, etetése? (A gazdaasszonyé.) Ha 
ügyesen és szakértelemmel csinálja ezt, megszerez
heti belöle a háztartási kiadásokhoz szUkséges 
pénzt. (Mindnydjan ügyes és élelmes gazdaasszo
nyok akartok lenni, azért kell értenetek a baromfi
tenyésztéshez és itt elsösorban a takarmányozáshoz) 

fontos tudnunk azt, hogy naponkint mennyi 
takarmányt elessünk a baromfiakkaL Mikor kell 
nekik többet adnunk? (Télen.) Nyáron pedig azt 
vegyük figyelembe, hogy udvarban, vagy szabad 

térségben pl. tarlón, szérfis-kertben vannak-e ? 
Hány baromfi van nálatok ? Hogyan szaktátok ki
mérni nekik az t.leséget? (Szemmértékre.) A helyes 
eljárás az, hogy megmérjük az állatok sulyát és 
ahány kilogramot nyomnak, annyiszor 5-6 dkg. 
takarmányt. adunk egy nap. Számitsuk ki pl. hogy 
a ti gazdaságtokban levő baromfiaknak napon
kint mennyi eleség kell. Ha sok a növendékállat 
és a tojótyúk, akkor még többet is adjunk. Miért? 
(Táblai vázlat: ll. A takarmányok etetése : mennyi
ség egy 2 kg-os tyúknak 10-12 dkg naponta.) 

Milyen eleséget adtok otthon a baromfiak
nak? (Kérdve kifejtéssel.) Fontos, hogy változatos 
legyen a takarmányozás. Legjobb eljárás, ha a 
napi adag felét magvakt;>an, másik felét keverék
takarmányokból adjuk. Vannak szárazkeverékekés 
lágyeleségek. Szaktatok-e ilyent készíteni otthon a 
baromfiaknak? Miből? (Felsorolás.) Hogyan ké
szitjUk el a lágyeles~get ? (Konyhai hulladékokból, 
zöldtakarmányokból, darált takarmányokból stb. 
keverve, csak egy etetésre való mennyiséget egy
szerre.) Mikor fontos kOlönösen a lágyeleség ete
tése? (Öszt61-tavaszig, pótolja a zöldtakarmányo
kat.) Most a nagy hidegben hogyan szoktátok 
odaadni nekik? (Langyosan.) Nyáron kell-e etet
nnek az aprójószágot? Pótoljuk a legelőt egy kis 
szemeseleséggel, igy több tojást termelnek. Hogyan 
szaktátok odaadni az eleséget ? (Tiszta helyre 
szórva a magvakat, vályúban a keveréket.) Látott-e 
már valaki közületek önetetőt? (Bemutatom.) Miért 
jó ennek használata? (Munkamegtakaritás.) Milyen 
takarmányt szoktak belöle etetni ? Önetetőt házilag 
is lehet olcsón elöállitani. 

A takarmányozás mellett még sok és tiszta 
ivóvízre is szUkségük van a baromfiaknak. Nyáron 
2 óránként töltsUk tele az itatóedénynket friss víz
zel. Télen mire kell ügyelnünk? (Be ne fagyjon.) 
Ha járvány van kevés vasgálicot tegyünk az ivó
vízbe. - Önitató bemutatása. Házilag deszkaáll
ványra szegezett üvegböJ készíthető önitató. 

(Tábla i vázlat: 2. etetés: változatostakarmán y, 
télen szemes- és lágyeleség, nyáron lege/ó és szemes
eleség. lvóvfz.) 

Befejezés : Osszefoglalás kérdések alapján. 
Mitől fUgg a baromfitenyésztés jövedelmezősége? 
Hogyan takarmányazza a jó gazdaasszony az apró
jószágot ?_ .Kisgazdaságok okszerű baromfitenyész
tés.e lendt!t fel az ország baromfitenyésztésének 
szmvonalat.) (Otthoni tapasztalatok bövitése hibás 
eljárások meglátása.) ' 

Balmazújváro~ ~éky Oabrl~ll._, 



~4~0~.m~á~rc~iu~s~h~6·~------~M~E=Z~Ó~O~AZ~D~A~S~ÁO~I~N~É~P~O~KT~A~T~Á~S-----------------11 

HIREK 
- Felhivás az alábbi Mezőgazdasági Népis

kolák Igazgatóságaihoz : Berettyóújfalu, Cegléd, 
Debrecen ll., Dunaföldvár, Gyöngyös, Hajdúszo
bosz!ó, Hatvau, Szolnok, Tiszaföldvár és Turkeve. 
Hivatkozással a NMVK. miniszter úrnak 44 487/ 
637. évi rendeletére, legyen szabad figyelmüket 
felhívni arra a körOiményre, hogy 1941. év tava
szán Cím fog Budapesten kiállítani. Erre való te
kintettel ajánlom, hogy a f. évi március 30-ápr. 
7-ig kilenc iskolánk kiállítását a tantestület Jeg
alább egy tagja tegye tanulmány tárgyává - az 
egész kiállítást - nemkülönben az egész kiállítást 
is. Nagy hasznát fogja venni ezen tájékozódásnak 
minden tekintetben. (Helykiválasztás, témák, új 
rendezési módok, új ötletek, szellemes modelek, 
grafikonok stb.) Fentiek szives megfontolását kéri 

PigniczKy. 
- Felhivás. Azon iskolák, melyek a márc. 

30-április 7-i tenyészállatkiállfláson és vásáron 
állatokkal, vagy baromfiakkal is résztvesznek, a 
körülményt az elnökségnek feltétlenül és sürgősen 
jelentsék. Pigniczky. 

- Érdekes számok. A mezőgazdasági nép
iskolába az 1939.' 40. tanévre beiratkozott t 0614 
fiú és 14265 leány, összesen 24870 tanuló. Egy 
iskolára átlag 401 növendék jut. A tanuJók 232 
fiú, 296 leány, összesen 528 osztályban (csoport
ban) járnak az iskolák ba. Ha a tanulókat minden
nap oktatnák, akkor a 60 iskolának 528 tante
remre lenne szüksége, hogy osztályonként délelőtt 
heti 30 órai tanftást adjanak, délután pedig tan
folyamokat tartsanak. A lll. osztályosok 138 tago
zatot képeznek, míg az l. és ll. osztályok száma 
390, Az utóbbiak heli 30 órás tanitással 390 tan
lel met igényelnek. Délután e tantermek a lll. osz
tályosok tanftására és a tanfolyamra szolgálhatnak. 
Az iskoláknak 126 saját tanterme, 36 munka és 
32 kölcsöntantermük van. A szükségleteknek 50~/o 
ez esetben tehát már is rendelkezésre áll. 

- Iskolai tisztaj6vedelmek. Az elmult 
esztendő nem volt kedvező a jövedelmezőség szem
pontjából, mert az időjárás, katonai behivások és 
igénybevételek nehezftették az iskolai gazdátkodá
sok menetét. Ennek ellenére Abony 1563,17 P, 
Berettyóújfalu 1558.05 P. Cegléd 3065.48 P, Csa· 
nádpalota 1398.44 P, Csongrád 2100 40 P, De
recske 1462 36 P, Gyöngyös 1436.23 P, Hajdú· 

szoboszló 322969 P, Heves 2586.44 P, Kiskun
félegyháza 1425 56 P, Kisi<unhalas 1497.49 P, Ko
mádi 2101.18 P, Kunmadaras 2207.28 P, Monor 
3701.19 P, Nagykörü 217584 P, Nagybajom 3382.23 
P, Szeghalom 1756 87 P, Székesfehérvár 1904 P, 
Szolnok 217861 P, Turkeve 1709.23 P, tisztajö
vedelmet ért el gazdasági gyakorlóterUietén. 

- VKM. úr Zányi Andor néptanitól a rösz
kei, Cserháti Margitot a békési, Dapsy B~lát a 
körösiarcsai mezőgazdasági népiskolához osztotta 
be. - Krafcsik Gábor igazgató, a Szeged-Alsó
központi iskolától három hónapos betegszabad
ságra ment. 

- Tájékoztatás. Közöljilk többek érdeklő
désére, hogy a szegedi tankerület közleményei 
Bérczy Lajos tanár, Szeged, Kazinczy u. 3 sz. ren
delhetők meg. A szakiskolai kérdések, továbbá az 
Elmélet és gyakorlat kérdései címli két könyvért 
és portójáért 1.30 pengőt kell utalványon a közölt 
címre elküldeni. A Szakoktatási Évkönyv 1939. évi 
kiadása még előkészületben van. Hírt adunk majd 
megjelenéséről. 

- Lemondás. Molnár Ferenc a kt:cskeméti 
gyakorló mezőgazdasági népiskolánál állásáról le
mondott és a földmívelésügyi minisz.ter hatáskö
rébe tartozó kecskeméti gazd. szaktanitóképzőnél 

nyert megbízatást. 

- Búcsúszó. Most, midőn már eljöttem 
közületek, jövök vissza, hogy köszönetet és búcsút 
mondjak néktek. Köszönet azért a sok és hasznos 
dologért, amelyet köztetek tanultam, amelyet Tő

letek kaptam De köszönettel tartozom azért a szá
mos esztendőért is, mely alatt lehetövé tettétek 
számomra azt, hogy kellemesen érezzem magam 
és a szépemlékek hosszú sorával jöhessek el kö
zületek. Magam mindenkor örömmel és a legna
gyobb szereleltel fogok visszagondolni az együtt 
töltölt évekre és kérlek Benneteket, tartsatok meg 
Ti is engem jóemlékezetetekben. Az ég Urának 
áldását kérem Mindnyájátokra és további munkál
kodástokra. A hajó parthoz állt, a hajós partra szállt. 
lsten veletek l - Szarvas, 1940. február 15-én. 
Helyes Endre. 

- Az Eötvös alap választmánya karácsony 
hetében ülést tartott, a szép számmal megjelent 
tagok részvételével. Rákos István elnök az ülést 
megnyitó beszédében a hódolatos hála szavaival 
emlékezett meg Horthy Miklós kormányzó úr Öfö
méltóságának husz esztendős országlása munká· 
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Arpa, zab, hüvelyesek, azért ezekel elsősorban 
tojó és növendékállatokkal elessuk. Mit felellek 
arra pl. ha egy gazdaasszony panaszkodik: "annyi 
tengerit megetelek a tyúkjaimmal és mégse tojnak• ? 
(Tengerilől hlzik a tyúk, de nem tojik.) 

Milyen zöldtakarmányt adunk a baromfiak
nak? (Káposzta, saláta, répalevél, hagymaszár, 
akáclevél, csalán,) Télen nagyon jó a daráltlucerna 
és lóhereszéna forrázva és darával vagy korpávai 
keverve. Ha télen sok tojást akarunk, csiráztassunk 
zabol és azt adjunk nekik, Télen nagyon fontos 
még a Jágyeleség, mert pótolja a zöldtakarmányt: 
főtt burgonya és répa, tök, konyhai hulladékok és 
moslék, amelybe korpát keverilnk. Hogyan szerzik 
a baromfiak az állati eleséget? (Összeszedegetik 
a rovarokat, gilisztákat. ezeket mi is összegyUjt
hetjUk nekik.) jó állati eleség pl. vér korpávai 
összekerve, Ha édesanyátoknak segitettetek már a 
tyúkölésnél, mit talállatok a zúzában ? (Kavicsol.) 
Erre az emésztésnél van szilksége. Néha pedig azt 
is láttátok, hogy a falat szedegeti, miért? (Mész 
hiány.) A takarmányukba keverjUnk tehát fulort, 
vagy összetört tojáshéjat. (Táblai vázlat: J. A ba
romfiak takarmánya: l. szemeseleségek, 2. zöld
takarmányok, 3. lágye/eségek, 4. á/latieleségek.) Az 
első egység összefoglalása kérdések alapján. 

ll. A takarmányok etetése. Mire használja fel 
minden állat a takarmányt? (Fenntartásra és ter
melésre.) A baromfinak is tehát erre kell a takar
mány. (Kérdve-kifejtéssel.) Egy 2 kg-os tyúktól 
évente évente 5-8 kg tojást is elvárunk, ami a 
testsulyának 3-4-szerese. Ezt csakis jó takarmá
nyozás mellett adhatja meg. Kis gazdaságokban 
honnan szerzik be a baromfiak takarmányát ? (Ter
melik, hulladékokat értékesitik velük.) Vigyáznunk 
kell arra, hogy túlnyomórészt pénzbe nem kerUiő 
takarmányokkal elessUnk és csak ha nincsen, ak
kor vásároljunk jó és olcsó takarmányt. Drágán 
vásárolt eleség mellett ráfízelnénk a baromfitenyész
tésre. Legtöbb helyen kinek a munkája a barom
fiak gondozása, etetése? (A gazdaasszonyé.) Ha 
Ugyesen és szakértelemmel csinálja ezt, megszerez
heti belőle. a háztartási kiadásokhoz szilkséges 
pénzt. (Mindnyájan ügyes és élelmes gazdaasszo
nyok akartok lenni, azért kell értenetek a baromji
tenyésztéshez és itt elsösorban a takarmányozáshoz) 

Fontos tudnunk azt, hogy naponkint mennyi 
takarmányt elessünk a baromfiakkaL Mikor kell 
nekik többet adnunk? (Télen.) Nyáron pedig azt 
vegyuk figyelembe, hogy udvarban, vagy szabad 

térségben pl. tarlón, szérfis-kertben vannak-e ? 
Hány baromfi van nálatok ? Hogyan szaktátok ki
mérni nekik az r.leséget? (Szemmértékre.) A helyes 
eljárás az, hogy megmérjUk az állatok sulyát és 
ahány kilogramot nyomnak, annyiszor 5-6 dkg. 
takarmányt. adunk egy nap. Számitsuk ki pl. hogy 
a ti gazdaságtokban levő baromfiaknak napon
kint mennyi eleség kell. Ha sok a növendékállat 
és a tojótyúk, akkor még többet is adjunk. Miért? 
(Táblai vázlat: ll. A takarmányok etetése : mennyi
ség egy 2 kg-os tyúknak 10-12 dkg naponta.) 

Milyen eleséget adtok otthon a baromfiak
nak? (Kérdve kifejtéssel.) Fontos, hogy változatos 
legyen a takarmányozás. Legjobb eljárás, ha a 
napi adag felét magvakt,>an, másik felét keverék
takarmányokból adjuk. Vannak szárazkeverékekés 
lágyeleségek. Szaktatok-e ilyent késziteni otthon a 
baromfiaknak? Miböl? (Felsorolás.) Hogyan ké
szítjük el a lágyeleséget? (Konyhai hulladékokból, 
zöldtakarmányokból, darált takarmányokból stb. 
keverve, csak egy etetésre való mennyiséget egy
szerre.) Mikor fontos kUiönösen a lágyeleség ete
tése? (Ósztől-tavaszig, pótolja a zöldtakarmányo
kat.) Most a nagy hidegben hogyan szoktátok 
odaadni nekik? (Langyosan.) Nyáron kell-e etet
nilek az aprójószágot ? Pótoljuk a legelőt egy kis 
szemeseleséggel, igy több tojást termelnek. Hogyan 
szoktátok odaadni az eleséget ? (Tiszta helyre 
szórva a magvakat, vályúban a keveréket.) Látott-e 
már valaki közUietek önetetőt? (Bemutatom.) Miért 
jó ennek használata? (Munkamegtakaritás.) Milyen 
takarmányt szoktak belöle etetni ? Onetetőt házilag 
is lehet olcsón elöállitani. 

A takarmányozás mellett még sok és tiszta 
ivóvízre is szUkségUk van a baromfiaknak. Nyáron 
2 óránként töltsUk tele az itatóedényoket friss viz
zel. Télen mire kell ügyelnünk? (Be ne fagyjon.) 
Ha járvány van kevés vasgáticol tegyünk az ivó
vizbe. - Önitató bemutatása. Házilag deszkaáll
ványra szegezett üvegböJ készíthető önitató. 

(Táblai vázlat: 2. etetés: vdltozatostakarmány, 
télen szemes- és lágyeleség, nyáron lege/ö és szemes
eleség. lvóvlz.) 

Befejezés : Osszejoglalás kérdések alapján. 
Mitől függ a baromfitenyésztés jövedelmezősége? 
~ogyan taka~mányozza a jó gazdaasszony az apró
JÓszágot ~ .Ktsgazdaságok okszerű baromjitenyész
tés.e lendttt fel az ország baromfitenyésztésének 
szmvonalát.) (Otthoni tapasztalatok bövítése hibás 
eljárások meglátása.) ' 

Balmazújváro~ ~éky Oabrlellft, 



1940. március hó. MEZÓOAZDASÁOI NéPOKTATÁS 'l -
HIREK 

- felhivás az alábbi Mezőgazdasági Népis
kolák Igazgatóságaihoz : Berettyóújfalu, Cegléd, 
Debrecen ll., Dunaföldvár, Gyöngyös, Hajdúszo
boszló, Hatvan, Szolnok, Tiszaföldvár és Turkeve. 
Hivatkozással a NMVK. miniszter úrnak 44 487/ 

637. évi rendeletére, legyen szabad figyelmüket 
felhívni arra a körUiményre, hogy 1941. év tava
szán Cím fog Budapesten kiállftani. Erre való te
kintettel ajánlom, hogy a f. évi március 30-ápr. 
7-ig kilenc iskolánk kiállítását a tantestület leg
alább egy tagja tegye tanulmány tárgyává - az 
egész kiállitást - nemkülönben az egész kiállítást 
is. Nagy hasznát fogja venni ezen tájékozódásnak 
minden tekintetben. (Helykiválasztás, témák, új 
rendezési módok, új ötletek, szellemes modelek, 
grafikonok stb.) fentiek szives megfontotását kéri 

PignlczKy. 

- felhivás. Azon iskolák, melyek a márc. 
30-április 7-i tenyészállatkiállitáson és vásáron 
állatokkal, vagy baromfiakkal is résztvesznek, a 
körülményt az elnökségnek feltétlenül és sürgősen 
jelentsék. Pigniczky. 

- Érdekes számok. A mezőgazdasági nép
iskolába az 1939.'40. tanévre beiratkozott 10614 
fiú és 14265 leány, összesen 24870 tanuló. Egy 
iskolára átlag 401 növendék jut. A tanulők 232 
fiú, 296 leány, összesen 528 osztályban (csoport
ban) járnak az iskolákba. Ha a tanulókat minden
nap oktatnák, akkor a 60 iskolának 528 tante
remre lenne szüksége, hogy osztályonként délelőtt 
heti 30 órai tanitást adjanak, délután pedig tan
folyamokat tartsanak. A lll. osztályosok 138 tago
zatot képeznek, mfg az l. és ll. osztályok száma 
390, Az utóbbiak heti 30 órás tanitAssal 390 tan
tel met igényelnek. Délután e tantermek a lll. osz
tályosok tanitására és a tanfolyamra szolgálhatnak. 
Az iskoláknak 126 saját tanterme, 36 munka és 
32 kölcsöntantermük van. A szükségleteknek 50% 
ez esetben tehát már is rendelkezésre áll. 

- Iskolai tisztajövedelmek. Az elmult 
esztendő nem volt kedvező a jövedelmezőség szem
pontjából, mert az időjárás, katonai behivások és 
igénybevételek nehezftették az iskolai gazdátkodá
sok menetét. Ennek ellenére Abony 1563,17 P, 
Berettyóújfalu 1558.05 P. Cegléd 3065.48 P, Csa
nádpalota 1398.44 P, Csongrád 210040 P, De
recske 1462 36 P, Gyöngyös 1436.23 P, Hajdú-

szoboszló 322969 P, Heves 2586.44 P, Kiskun
félegyháza 1425 56 P, Kiskunhalas 1497.49 P, Ko
mádi 2101.18 P, Kunmadaras 2207.28 P, Monor 
3701.19 P, Nagykörü 217584 P, Nagybajom 3382.23 
P, Szeghalom 1756.87 P, Székesfehérvár 1904 p 
Szolnok 2178.61 P, Turkeve 1709.23 P, tisztajö~ 
vedeimet ért el gazdasági gyakorlóterületén. 

- VKM. úr Zányi Andor néptanftót a rösz
kei, Cserháti Margitot a békési, Dapsy Bélát a 
körösiarcsai mezögazdasági népiskolához osztotta 
be. - Krafcsik Gábor igazgató, a Szeged-Alsó
központi iskolától három hónapos betegszabad
ságra ment. 

- Tájékoztatás. Közöljük többek érdeklő
désére, hogy a szegedi tankerület közleményei 
Bérczy Lajos tanár, Szeged, Kazinczy u. 3 sz. ren
delhetők meg. A szakiskolai kérdések, továbbá az 
Elmélet és gyakorlat kérdései cima két könyvért 
és portójáért 1.30 pengőt kell utalványon a közölt 
cfmre elküldeni. A Szakoktatási Évkönyv 1939. évi 
kiadása még elökészílletben van. Hírt adunk majd 
megjelenéséről. 

- Lemondás. Molnár ferenc a kt:cskeméti 
gyakorló mezőgazdasági népiskolánál állásáról le
mondott és a földmívelésílgyi miniszter hatáskö
rébe tartozó kecskeméti gazd. szaktanftóképzőnél 

nyert megbízatást. 

- Búcsúszó. Most, midön már eljöttem 
köziiletek, jövök vissza, hogy köszönetet és búcsút 
mondjak néktek. Köszönet azért a sok és hasznos 
dologért, amelyet köztetek tanultam, amelyet Tö
letek kaptam De köszönettel tartozom azért a szá
m os esztendöért is, mely alatt lehetövé tettétek 
számomra azt, hogy kellemesen érezzem magam 
és a szépemlékek hosszú sorával jöhessek el kö
ziiletek. Magam mindenkor örömmel és a legna
gyobb szeretettel fogok visszagondolni az együtt 
töltött évekre és kérlek Benneteket, tartsatok meg 
Ti is engem jóemlékezetetekben. Az ég Urának 
áldását kérem Mindnyájátokra és további munká1-
kodástokra. A hajó parthoz állt, a hajós partra szállt. 
lsten veletek l - Szarvas, 1940. február 15-én. 
Helyes Endre. 

- Az Eötvös alap választmánya karácsony 
hetében ülést tartott, a szép számmal megjelent 
tagok részvételével. Rákos István elnök az ülést 
megnyitó beszédében a hódolatos hála szavaival 
emlékezett meg Horthy Miklós kormányzó úr Ófö
méltóságának husz esztendös országlása munká· 



á MEZÓOAZDASÁOI NÉPOKTATÁS 1940. március hó. 
-'--------~~~~~~--~~~ 
járól. Majd emlékezett a Tanítók Ferencz józsef 
Házáról, mely a nagy elődök, köztok elsősorban 
Péterfy Sándor, Gööz józsef dr., Lakils Vendel és 
Ujváry Béla buzgólkodásából 1899. november 19· én 
nyitotta meg kapuit a tanítók fiai részére s immár 
40 éve fejti ki áldásos míiködését. Az elmulhatat
lan hála kifejezéseivel idézte Wlassics Gyula báró 
és Berzeviczy Albert dr. egykori kultuszmi~aiszte

reknek emlékét, kik a magyar tanítóság jóléti tö
rekvéseinek pártfogói és előmozdítói voltak s meg
értésükkel a Tanítók Házai megvalósulását elöse
gitették. 

- A falvak kongresszusa és a közigaz
gatás egyszerüsltése. A Községek Országos 
Kongresszusára, melyet március 7-én és .8·án. tar
tanak Budapesten, az Ujvárosháza hely1sége1ben, 
az előkészületek a befejezéshez közelednek, A ma
gyar falvak képviselői harmadízben jönnek össze 
ezúttal a világháború óta megállapítani a községi 
élet fejlesztésére irányuló szakjavaslatokat A kon~
resszus szakszerű jellegének megfelelöen a legki
válóbb előadók által kidolgozott javaslatokat öt 
szakbizottságban tárgyalja meg. Különö~ érdeklő
dés! kelt a községek körében a közigazgatás be
jelentett egyszerűsítésével kapcsolatban =t községi 
iga1gatás módositásának a kérdése, továbbá a köz
ségi önkormányzat. visszaállítása pé~zügyi vis~on~
latban is. A tanya1 központok köz1gazgatás1 feJ
lesztésére ugyancsak időszerű és keresztolvihető 
javaslatok készülnek. Nagy érdeklődéssei tekinte
nek a falvak vezető körei a községek lll. Orszá
gos Kongresszusa iránt, amelyen a falusi lakos
ság gazdasági kérdései külön szakbizottságban ke
rülnek megvitatásra. Az időszerű birtokpolitika ke
retében részben az életképes új gazdaságok életre
hfvása, az új lendületnek indult földbérlő szövet
kezeti mozgalom és a falusi agrárhitel ügye mel
lett javaslatokat várnak illetékes körökben a kis
birtokok országszerte észlelhető elaprózódásának 
csökkentésére is. 

- Kiállltási hirek. Közöltilk már, hogy a 
magyar gazdasági életnek évröl-évre megismétlődő 
nagy eseményét : az országos mezögazdasági ki
állftást és tenyészállatvásár!, idén március 30-tól 
április 7-ig, a husvétot követő héten tartják meg. 
A mezögazdasági kiállttás és a vele kapcsolatos 
tenyészállatvásár megrendezésének a mai rendki
vüli viszo:1yok közölt fokozott jehmtösége van, 
nemcsak azért, mert a magyar mezőgazdaság nem
zetfenntartó jelentőségél szemlélteti, hanem azért 
is, mert évröl-évre jelentösebb szerepet játszik a 
közten)észtésnek megfelelő apaállatokkal való el
látásában és így az állattenyésztés minöségének 
fejlesztésében a tenyésztő kis- és nagyobb gazdák 
anyagi boldogulásában. Utóbbi években egyre na
gyobb érdeklődés nyilvánult meg a budapesti mezö
gazdasági kiállltás különféle fogatversenyei iránt. 

Ezért épen a kiállítás rendezősége a . lótenyésztés 
sokoldahi gazdasági jelentőségének k1domboritása 
céljából elhatározta, hogy az elmult évekhez ha
sonlóan idén ! Megrendezi a fogatversenyek során 
az igás- és üzleti fogat~k s~épségv~rsenyét és azt 
leherhuzási versennyel IS k1egészih. A szépség
versenyen és teherhúzási versenyen résztvehetnek 
a teherárú fuvarozók, gyáripari és egyé~ vállala~ok 
és a mezőgazdasági üzemek igásfogata1, azaz mm
den nem luxusjellegű hasznos fogat. A verseny 
díjazására a kiállítás rendezösége értékes tisztelet
díjakat tűzött ki, ennek is bizonnyal része van a~
ban hogy már eddig sok érdeklődő fordult a kl
állít1s rendezőségéhez (Budapest, IX , Köztelek u. 8), 
bejelentve az igás- és hasznosfogatok szépsé~v~r~ 
senyén való részvételi szándékát. .A teherhuzas1 
versenyen különbözö terhelésü kocsikat kell a ver
senyre benevezett fogatoknak meghatároz~tt távol
ságra elhuzniok. A versenyre benevezett 1gás- és 
hasznosfogatok a lovasmutatványok keretében ren
dezendő fogatbemutatókon is résztvesznek. A ki
állítás és tenyészállatvásár iránt nemcsak az eladni 
szándékozó gazdák, hanem a tenyészállatvásár iránt 
nemcsak az eladni szándékozó gazdák, hanem a 
fenyészállatot vásárolni kivánó fenyésztök is ör
vendetesen nagy érdeklődési mutatnak~ A földmi
velésügyi miniszter az OMGE előterjesztésére a 
tenyészállatokat beszerezni kivánó flazdák vásár
lásainak megkönn}ítése érdekében kedvezményes 
ú. n. jutaiékos tenyészállatbeszerzési hitelt enge
délyezett. A jutaiékos hitelt igény.bevev~ tenyészt~k, 
ha megfelelő hitelképességüket Igazolják, a beje
lentendö és vásárolni kivánt tenyészapaállatok, u. 
m. bika, kan és kos beszerzésére hitelhez juthat
nak, amelynek ellenében az országos mezögazda
sági kiállításon a bejelentett tenyészállatokat meg
vásárolhatják. "Védett" birtokosok e hitelt nem 
igényelhetik. Nagy érdeklődés! fog kelteni a zöld~ 
mező kiállitás, amelyet ez évben a Felsődunántúli 
Zöldmező Szövetség rendez, szemléttető módon 
mutatva be nyolcévi működésének eredményeit. 
Ez idő alatt a szövetség müködési területén .és 
irányításával több ezer kat. holdat füvesitettek, Il
letve létesítettek rajta nagyobb értékű gyeptakarót 
Behatóan foglalkozik ez a kiállítás a legelök és 
rétek gyomnövényeivel és eredményes írtásuk mód
jaival is. - Nagyszámú és igen kitünő minöségű 
fenyészállatot jelentenek be. - Idén is nagysza
básu kutyabemutaió lesz. 

A lap kiadásáért felel : Pigniczky Frrenc elnök, Szekszárd. 
Kiadótulajdonos: Gazd. Szaktanítók Orsz. Egy., Szekszárd. 
Előfizetési díj: Egv évre 8·- peng6. - Az előfizetési- és 
hirdetési díjak a Gazdasági Szaktanitók Orsz. Egyesülete 
föpénztárának Kisujszállasra az 54.135. csekkszámlén kUI
dendök. Megjelenik augusztus hó kivételévelminden hó t-én. 

Szerkesztőség: Kiskunfélegyháza. 
- Az egyesület tagjai a lapot tagdljuk fejében kapják. -

----'~------~--~--.~~~----~----Vesszösi József könyvnyomda, Kiskunfélegyháza 
Nyomdáért felelős: Tóth Miklós üzemvezető. 1940-2419 
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