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FELELOS SZERKESZTO 

SZÉP LÁSZLÓ 
A GAZDASÁGI SZAKTAtUlÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Eredményeink 
Ha az idei Mezőgazdasági Kiállitás 

szakoktatási részét szemléltük, jóleső büsz
keséggel nézhettük iskoláink kiállítási csar
nokát. Ez a büszkeségünk még csak foko
zédhatott, ha nem csak néztük az egyes 
iskolák kiállitási anyagát, hanem meg is 
láttuk az azokban rejlő kultúrális és nem
zeti értéket. 

Szemléltetés a legjobb ismeretterjesztő. 
Ez az igazság vonatkozik iskoláink meg
ismerésére is. A kiállítás anyaga minden
nél többet beszél s igen alkalmas volt arra, 
hogy iskoláink Iényegét s a bennük folyó 
munkát kellőképen demonstrálják. Ez a 
kiállítás is nagy mértékben igazolta isko
láink létjogosultságát, élniakarását és alkotni 
vágyását. 

Minden iskola a maga szegénységéből 
varázsolta elő a szebbnél-szebb dolgokat s 
épen ez a körülmény az, ami fölöttébb ér
tékessé teszi a mi kiáiHtásunkat. Itt minden 
a miénk volt, a kiáiHtó tantestületek és 
növendékek munkája. 

jól esne még egyszer felsorolni ezek
ben a sorokban, iskolánkint a kiállitás 
szebbnél szebb tárgyait, de nem akarok is
métlésbe bocsájtkozni, tekintve, hogy lapunk 
legutóbbi számában már olvastunk erről. 
Most csak gondolatban simagassuk '!lég
egyszer végiga;kiállítási tárgyakat s állapltsuk 

meg, hogy kiállítási anyagunk ugy gazda
sági, népmüvészeti, valamint tudományos 
szempontból a kivánalmaknak teljesen meg
felelt. A jelen impozáns megnyilvánulása 
r.tellett, láthattuk a szekszárdi iskola cso
portjánál a mult dicsőségét és babérait is. 

Iskaláink idei kiállitásának sikere s a 
multban elért eredmények önkéntelenül is 
gondolkodóba ejtik az embert. Tünődve 
álltam a sok kiállítási tárgy előtt s lelki 
szemeim előtt megjelentek még azok az 
értékek is, amelyek otthon maradtak erröl 
a kiállitásról. Felmerült a kérdés bennem, 
miért van az, hogy ilyen értékek mellett, 
mégis annyira ismeretlenek iskoláink. A 
mult érdemei, a jelen sikerei is mind amel
lett szólnak, hogy iskoláink gazdasági és 
tantigyi téren is méltán számot tarthatnak 
az általános megismerésre. Vannak hibák 
is az tagadhatatlan, de ezek elbírálásánál 
figyelembe kell vennünk azokat a sokszor 
mostoha viszonyokat, amelyek között egyes 
iskaláink mfiködnek. Mi lenne az eredmény 
iskoláinknál, ha sokszor a fillérek hiánya 
is jelentős akadályt nem képezne. Szegény
ségünk mellett is, kiál1ftásunk anyaga évröl
évre határozottabb fejlődést mutat. Öröm
mel és mély hálával érezzük felettes ható
ságunk támogatását, ami elsősorban bizto
sitotta ezt a fejlődést. Uj kiállitási csarno-
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kunkban minden többet és szebbet mutat. 
Ne~ kérkedés akar résztinkról lenni, 

ha eredményeinket emlegetjük, .de úgy ér
zem, jelenlegi helyzetünkben mmden alkal
mat meg kell ragadnunk. arra, hogy ezt 
kihangsulyozzuk. Tökéletes 1~azság a~, ~ogy 
"a jóbornak nem kell cég~r , de az ts tgaz, 
ha véka alá rejtjük értékemket, nem vesz 
arról senki tudomást. lskoláink közel fél
évszázados multra tekinthetnek vissza s 
mégis a fiatalabb multtal rendelkező gazda
sági irányú iskolák, az ismertség terén, 
jó pár lóhosszal elhagytak bennünket. Ez 
tény, ami méltán vádolhat bennünket. P;dig 
milyen könnyen behozhatnánk ezt az elonyt, 
mennyire kezünkben tarthatnánk állandóan 
a "vándordíjat" Gondoljunk csak arra a 
nemes célkitűzésre, amit iskoláink életre
hivói feladatunkul tüztek ki. Gondoljunk 
arra a 19.119 növendékseregre amit évröl
évre a kezünkben tartunk. Gondoljunk ar
ra a nagy munkára amit iskoláink a felnőtt 
társadalom nevelésében végeznek. Gondol
junk iskoláink szociális munkáira, mint pl. 
a makói iskola ingyen ebédeltetési, a de
recskei ingyentej s a többi iskolák hasonló 
akcióira. Gondoljunk az országos tenyész
állatvásáron és a nemzetközi baromfikiállí
táson elért sikereinkre, pl. a szekszárdi 
iskola nagy dijára, a szoboszlói iskola idei 
lll. kacsadijára stb. stb. Gondoljunk arra a 
munkára, amit iskoláink az annyit hangoz
tatott házi ipar fellenditésén kifejtettek. 
Gondoljunk arra az áldozatos törekvésre, 
amelyet iskoláink egyes fontos, de kevésbé 
elterjedt mezögazdasági növények beveze
tésére forditottak. Mennyi meg nem értés
sei, gyanakvással vagy rosszakarattal kellett 
ebben az esetben is megbirkózni. Eszembe 
jut ennél a pontnál megboldogult, nagynevű 
kartársunk Rác Sándor, aki éveken keresz
tül küzdött a kender és len termelés be
vezetéséért s a maga kis gyakorlóterUieté
ből .áldozott f~.l kisérleti parcellát, csakhogy 
faluját meggyozze és megnyerje e két fon
tos növény termelésére. Gondoljunk ezeknél 
a még tovább is folytatható felsorolásoknál 
arra, hogy ezeket az eredményeket sok eset
ben régi szemétlerakodó helyeken érték el 
úttörőink, amikor gúnyos mondások köze-

pette vették át gyakorlóterületüket, hogy itt 
mutassa meg a tudomány, mit tud. Gon
doljunk arra, hogy ezeket az eredménye
ket olyan iskola tanerői produkálják, ahol 
egy tanerőre átlag 88 tanuló oktatása jut, 
szemben a más iskolák tanerőire jutó 9, 
16, 18, 21, 22, 25, 28 és 4 7 átlagos tanuló
létszámmal. 

Ezek kétségtelen eredmények, amelyek
nek elismertetéséhez dobra egyáltalán n in cs 
szükség s mégis ha társaságban - ha még 
pedagógusokból áll is az - felvetődik 
iskolánk neve, a legtöbb résztvevő vagy 
eleven kérdőjellé változik, vagy szivesen 
kiigazítja a mezőgazdasági népiskola el
nevezést ismétlő iskola, esetleg továbbképző 
iskolára. Legyünk soviniszták ezen a téren 
és egy alkalommal se tűrjük iskoláink el
keresztelését. 

Én tehát egy új célkitűzést látok magunk 
előtt, épen az elért eredmények miatt is, 
ami nem más, mint iskaláinknak minél 
szélesebb rétegben való megismertetése, 
amire minden alkalmat meg kell ragadnunk. 
Ezt méltán elvárhatja tőlünk felettes ható
ságunk, iskoláink multja, jelene, de leg
inkább szüksége van erre iskoláink jövőjé
nek Ujabb változás küszöbén állunk, refor
málódik iskolatipusunk, tehát álljunk ki a 
gátra és védjük ami a miénk. 

Cikkeim nyomán kartársaim közill töb
ben igen értékes és tanulságos levelekkel 
kerestek fel. Többek között egyik, általam 
igen nagyra becsült kartársam, levelében 
ezt az igen tragikus kitételt használta : 
"minden elvégeztetett." Megdöbbentett ez 
a két szó, ar.nál is inkább, mert igen ala
posan alá volt támasztva. Visszamentern e 
két szó egyikének elindulásához, lejátszódott 
előttem a Legnagyobb Tanító drámája s 
pillanatnyilag aggódás fogott el jövőnket 
illetőleg. De rögtön felváltotta a sötét szi
n~ket a feltámadás glóriás ragyogása s 
bizakodás vett rajtam erőt. Legyen hitünk 
bízni iskutáink szebb jövőjében, dolgozzunk 
azon, hogy az ismeretlenség ködéből ki
emeljtiK. 

Igen, biztosan hiszem, ez az idei ki
állítás is a fellámadás egyik félreismerhetet-
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Jen jele, egy-egy kiállitási darab egy-egy kevésbbé ismert 
csillagnak, iskolának a fénysugára s nekiink minden rétegével 
csillagászokká kell lennünk, hogy ezeket a Nagykőrös 

meteorokat a társadalom 
megismertessük. 

Fazekas fstvlln. 

A köröstarcsai község i mezőgazdasági népiskola szere
pe a "Hunnia" csipkeverés háziipari megteremtésében 

A csipkeverés már évszázadokkal ezelőtt is 
nagy közkedveltségnek örvendett a régi magyarság 
körében. Nemcsak a ruháknak és közhasználatra 
szolgáló tárgyaknak csipkével való díszítés folytán 
beállott értékemelés nyujtott örömet a mindenkori 
tulajdonosoknak, hanem a csipke tervezése, raj
zolásához járult még anyagi haszon is, ha a 
csipkét más embereknek is eladták vagy más 
tárgyért elcserélték. 

Hazánk egyes részein a mult századokban 
különösen felvirágzott a csipkeverés. Ismeretes, 
hogy a Dunántul, kOlönösen Somogy vármegyében 
legfőképen pedig a Fölvidéken, de még más 
országrészekben is a népviseletben, már abban 
az időben is közkedveltségnek örvendett majdnem 
minden társadalmi osztályban. Ma is láthatuJ:Jk 
azon időből való darabokat valóságban, vagy 
festményben, ezeket most is csak meglepődve 

értékelhetjük megtekintésük alkalmával. Ezen 
alkalommal megállapíthatjuk azt, hogy minél 
magasabb volt valamely vidéken a kultura, annál 
magasabb volt a csipkeverés technikája is, mert 
ez a kettő mindig erősen szimbiózisban volt 
egymással. Ma is ez a gondolat irányitja a csip
keverés fejlesztésével foglalkozókat, mert ahol ez 
elterjedt, ott a nép a káros irányu időtöltései, 

szokásai mind jobban és jobban elmaradnak s 
több értékes jellemű embert találhatunk. 

A fenti. előzmények után indult meg hazánk
ban cirka három évtizeddel ezelőtt a • Tulipán • 
mozgalom. Abban az időben ezen mozgalommal 
kapcsolatban a jelszó az volt, hogy .Minden 
magyar legyen." Erre az időre vezethető vissza 
dr. Fáy Aladárné által irányitott ujabb magyar 
csipkekultura. Nagy gonddal és hozzáértéssel 
igyekezett azon gondolatát mgvalósitani, hogy az 
általánosan ismert és használt vert csipkét, ma
gyar rajzosF.á (rózsa. tulipán, gránátalma, stb.) 
tegye, ami gyönyörű megoldásaiban sikermt is. 
Több kiállitáson sikerrel vett részt. A brüsszeli 
muzeum csipkegyüjteménye számára tnbb darabot 

vásárolt ezekből. Azóta is több európai világkiál~ 
litáson szerepelt igen nagy sikerrel. 

Később özv. Möller Istvánné vette át a 
munkák irányitását s ujabb elgondolásokkal töké
letesitette ezt ugy rajzban, mint kivitelben. 

Erős lendülettri fogott hozzá ezen gondolattal 
a munkához, hogy falura helyezze át működése 

terét. Ebben azon gondolat vezérelte, hogy csakis 
a még iskolába járó leány növendékek lelkiségén 
keresztül szerettethető meg a néppel az ujabb 
irányú "Hunnia• csipke. Hosszabb érdeklődése 
után belátta azt, hogy a magyarországi iskola 
tipusok közUI olyan alkalmas a nagy feladat el
végzésére, ahová szinmagyar vidéken levő nagyobb 
leánynövendékek járnak. Legalkalmasabbnak lát
szott az évekre kiterjedő munka elvégzésére a 
csak Magyarországon működő "Mezőgazdasági 
Népiskola." Ilyen előzmények után a választás 
Köröstarcsára esett. Hármas Körös partjai mentén 
a honfoglalás idejétől fogva élő magyar nép leány 
növendéke alkalmasnak látszott az ujabb irányu 
esi pkeverésre. 

A körösiarcsai községi mez6gazdasági nép
iskola tantestUiete ezen különleges kézimunka 
bevezetéséhez és elterjesztéséhez örömmmel járult 
hozzá. A munka nagyobb része ezzel kapcsolato
san özv. Möller lstvánnéra hárult, aki Petro~szkyné 
Nagy Ilona gazdasági szaktanftónővel együtt 
kezdte meg a mezőgazdasági népiskolában a 
csipkeverés bevezetését. 

Az iskola tantestületének a csipkeverés be-. . 
vezetése iránt való legnagyobb jóakar~a és támo-
gatása azonban nem lett volna elégséges a munka 
megkezdéséhez. Köröstarcsa nagyközség nemesen 
gondolkozó Előljárósága látta azt, hogy hozzá
járulásukkal a még csak 11 év óta fentálló mező
gazdasági népiskola ugy a fiu, mint a leány 
tanuJók erkölcsi nevelésével, gazdasági irányu 
oktatásával már egy évtized alatt is jelentős 

eredményt" ért el. Felbuzdulva az elért sikereken, 
felismerve az eszme fontosságát, özv. Möller 
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Istvánné ugyanis csipkeház létesitésének tervén 
fáradozik, mely egyben müvelödési célt is szol
gálna (könyvtár, előadások), telket ajánlott fel 
ezen cél megvalósUása érdekében. 

A munkák megkezdésekor az iparagyi mi
nisztérium a Békésvármegyei Háziipari Szövetség, 
ugyszintén a község hozzájárulása mellett a Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi cso
portja szervezésében dr. Petneházi Lászlóné el
nöknővel a;,; élén - négy hónapon át tartó tan
folyamon sajátitották el a lányok a csipkeverés 
módszerét. 

Az alapvető munkák elvégeztettek s a csipke
verés már három év óta folyik a községben. A 
fentebb emlitetten kivül számos tanfolyam tarta
tott állandóan népes létszámmal. Itt nem egy leány
növendék munkája keltett elragadtatást az érdek-

lödőkben. A mezőgazdasági népiskola növendékei 
miután az iskolában elsajátftják a csipkeverés alap
ismereteit. a csipkeházban majd állandó foglalkoz
tatást nyertek a későbbi időben is. Ez egyrészt 
jellemük kialakulásában, másrészt anyagi előnyök 
elérésében megbecsülhetetlen értéket jelent. 

Ma már az eszme annyira megérett, hogy a 
.Hunnia" csipke Köröstarcsán, mint háziipari ág 
megvalósul t. 

A fentiekkel kapcsolatban köztudomású, hogy 
Főméltóságu Asszonyunk a kormányzóné diszma
gyar ruhájának csipkediszei is itt készültek. 

Mindezek után remélni lehet, hogy ezen köz
érdeket szolgáló különleges háziipar, mint nép
művészel érdeklődést és megbecsülést kelt erre 
hivatott körökben. 

Köröstarcsa, Bélali Károly. 

Tanítási vázlat 
a mez6gazdasági népiskola lll. leányosztályának anyagából. 

Tantárgy : kertművelés, l óra. lakásból a virágnak ! (A virágok nemesitik a lelket, 
Tanitási anyag : a falusi ház szabanövényei díszítik az otthont.) Milyen kellemes benyomást kelt 

és azok gondozása. az olyan falu, vagy város, ahol az utcán végig-
Tárgyl cél: az igénytelenebb szabanövények menő emberekre virágos ablakok mosolyognak! ... 

nevelésének és gondozásának ismertetése. (Beszélgetéssel.) - Kinek az otthonában találok 
Nevelői cél : a virágok nemesitik a lelket virágot, ha majd meglátogatlak benneteket? Milyen 

diszei az otfhonunknak. ' s1obanövényeket ismertek? (Muskátli, oleander, 
Szemléltetés: az ismertetett növények; föld- rozmarin.) Ezek a legkedveltebbek, de még sok 

keverék elkészftése és átültetés. olyan növény van, ami nem kiván különleges 
A tanttás részletes vázlata. gondozást és ezért alkalmas a falusi lakások 

Elökészités: Van-e otthon mindenkinél vi- szépitésére. 
rágoskert? (Nincs.) Gyönyörködhet-e tehát abban 
a sok szép virágban, melyekről eddig tanultunk? 
(Csak azokban, melyeket szobában, cserépben is 
lehet nevelni.) Tehát nemcsak kint a szabadban 
tenyészthetünk virágokat, hanem virágoskertté vará
zsolhatjuk ablakainkat, lakásunkat és Igy télen sem 
kell n~lkülöznünk a virágok szépségét. Ezeket a 
növényeket, amelyek a szobai levegőt is jól birják 
s itt is szépek és egészségesek maradnak, szaba
növényeknek nevezzük. 

Célkltűzés: Ismerkedjünk meg néhány ilyen 
növénnyel és gondozásukkali 

. Tár~yalás: l. A legismertebb szobanövények. 
A VIrág m~nt az otthon dísze. Barátságossá, ked
vessé tesz1 a lakást és hirdeti, hogy ott jó- és 
széplelkQ emberek élnek. Főleg ahol Ilyen fiatal 
leányok vannak, soha nem s~abad hiányozni a 

. (Felsorolás, szem/éltetis.J Ezek között, amint 
látJátok, vannak levélnövények és virágos növények. 
Mit gondoltok, melyik birja jobban a szobai levegőt ? 
(Levélnövény.) Miért? (Kedveli az árnyékot, a virá
gos növény több napfé11yt igényel.) Tábla i vázlat: 
l. Szabanövények a lakás dlszei. Ezek: muskdtli, 
rozmarin, oleander, veronika, begónia, szegfű, pri
mula, kaktuszfélék, fikusz, aszpridisztra, dracéna, 
tradeszkancia, aszparágusz.) 

ll. A szabanövények elhelyezése. Ezek a növé
nyek is szebben és jobban fejlődnének a szabad
ban, mert ott találják meg az életfeltételeiket. Melyek 
az?k? (Jó talaj, viz, levegő, napfény, kellő hó
merseklet.) Tehát a lakásban is csak úgy tudnak 
élni és virágozni, ha ezeket biztositjuk számukra. 
Gondoskodnunk kell az elhelyezésükről. Ládákba1 
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cserepekbe. Cserepes növényeknek is nevezzük 
ezeket. (Kérdve-kifejtésse/,) Fontos tehát elsősorban 
a jó föld. Kis edényben, a kevés földben hamarabb 
fellép a táplálékhiány, mint a szabadban. Milyen 
földet szoktatok ti a cserepes növényeknek adni ? 
- Lrgjobb a keverékföld, melyet komposztföldből, 
melegágyi földből, gyepszfnföldböl, tőzegből, ho
mokból készftünk. Ezek azonban nem állmik min
denlltt rendelkezésre, azért jó erőben levő kerti 
földből és homokból készitjük el a földkeveréket 
(2 marék föld, l marék homok), melyet át kell 
rostálnunk. (Köz/és) Mivel szoktuk növeini a kevés 
föld tápláló erejét ? (Higított trágyalével locsoljuk, 
vagy tápsóoldattal.) Hova szoktuk elhelyezni a 
cserepeket? (Asztalra, állványra, ablak közelébe.) 
Miért fontos, hogy ablakhoz közel legyenek ? (Igy 
gondoskodunk a másik életfeltételükröl, a világos
ságról.) Naponkint forgatni kell a növényeket, hogy 
el ne görbüljenek. (Kérdve-kifejtissel.) friss levegőt 
szellőztetéssel, nedvességet öntözéssel adjuk meg. 
A hőmérséklettel szemben minden növénynek más 
az igénye pl. melegebbet kiván a begónia, fikusz, 
azért ezeket télen ffitött szobában tartsuk, az ole
ander, muskátli, rozmarin, primula ffitetlen helyi
ségben is tarthatök 4-6° mellett. Melyik helyi
ségben nem szabad növényeket elhelyezni? (Háló
szobában.) Miért ? (Tábla i vázlat : ll. A szobanö
vénytk számára biztositsuk a jó talajt, vizet, leve
gőt, napfényt.) (Összefoglaló kérdések.) 

lll. A szabanövények gondozása. Hogyan vi
selitek gondját a lakásotokban levő növényeknek ? 
(Öntözés.) Nagyon fontos, hogy ápoljuk ezeket 
gondos szeretettel, mert az elhanyagolt, beteg nö
vények szomorú látványt nyujtanak. Meg kell tehát 
jól tanulnunk a szabanövények ápolásának s.-abá
lyait. (Rávezető kérdésekkel s a növendékek eddigi 
tapasztalatait, gyakorlati tudását felhasználva állit
juk össze ezeket a szabályokat.) l. Átültttés. Akkor 
végezzük, amikor a növény hajtani kezd. Hogyan? 
(Van olyan növendék, aki már végezte ezt a mun
kát, ö mutatja be megfelelő irányitás mellett, elö
zöleg elkészftve a földkeveréket.) 2. Öntözés. Erre 
a legnagyobb gondot fektessok és mindig csak 
állott vizzel öntözzünk. Csak akkor öntözzünk, 
mikor a talaj porhanyós, száraz kezd lenni. Egy
formán kell-e télen, nyáron öntöznünk? Miért nem? 
A cserepeken keresztül a tálcába folyt vizet ki kell 
öntenünk. Ha nagyon kiszáradt a növény, mit csi
nálunk vele? (1-2 órára vizbe állftjuk.) Nemcsak 
a *övét {)ntözzUk, hanem leveleit is perme*ezzUk. 

. . 

Miért ? 3. A hömérsékltt megfele/ö legyen. 4. Nyá
ron kint a szabadban telyezzük el a szobanövé
nyekel szélcsendes helyen. Ha ezt ntm tehetjük 
meg, akkor legalább szélcsendes eső alkalmával 
állftsuk ki azokat a szabadba. 5. Óvjuk niJvénye
inket a léghuzamtól, portó/, füsttól. Milyen kárt 
okozhat ez bennük ? 6. Tetvesedő növényeket szi
vaccsal vagy ruhával szappanos vizzellemossuk, de 
a megmosás után mindig öblitsok le tiszta vízzel. 
{Táblai vázlat: lll. A szabanövények gondozása: 
l. átültetés, 2. IJntözés, 3. hőmérséklet, 4. nyári 
elhelytzés, 5. óvni léghuzamtól, portói, füsttől, 6. 
védekezés a tetvek ellen.) 

Befejezés. Összefoglaló kérdések. Ha Igy 
ápoljuk szobanövényeinket, akkor azok nemcsak 
büszkeségeink s házunk díszei lesznek, hanem a 
felesleget értékesíthetjUk és így a "kellemest a 
haszn ossal" elv alapján járunk el. (A virágkultusz
nak nemcsak lelki, esztélikai értéke van, hanenz 
gyakorlati is s élelmes, ügyes magyar gazdasszony 
erre is nagy sulyt helyez.) 

Balmazújváros, Béky Gabriella. 

6UBftOrlall Ora a DUUIOICSIISbBD 
A gyümölcstermesztés úgy a falusi földmíives, 

mint a v!rosi ,jobbára iparos és munkás lakosság 
gyermekeinek érdeklődését egyaránt leköti. Sokszor 
nem is a kenyérkereset a mozgató rugója az ér
deklődésnek, hanem inkább a mindnyájunkat el
töltö természet iránti szeretet és az a jóleső érzés, 
amelyet a kertünkben való egészséges foglalkozás 
és a nem nehéz munkával elérhető sok szép siker 
szerez. Minden gyermeki lélek mélyén szunnyadó 
ezen nemes érzéseket legkönnyebben természete
sen a gyümölcsösben végzett gyakorlati munka és 
oktatás alkalmával hozhatjuk felszínre és aknázhat
juk ki. Lássuk tehát hogyan ? 

Tanítási anyag: A fa koronájának és törzsé
nek ápolása. 

Tárgyi cél : Gondozott fa több és egészsé
gesebb gyümölcsöt terem. A törzs és koronaápo
lás elsajátítása. 

Nevelői cél : A természet szeretetének mélyi
tése és a fák megbecsülése. 

Szemféltetés: Hernyófészkek, gyümölcsmúmiák 
bernyózóolló, gyíiriis-gyapjaslepke petecsomói, síiríi 
és kiritkftott korona, kézifíirész, metszőolló, kacor, 
sebkátrány idősebb fa hámló kérge, kéregtisztftó, 
zuzmós és mohástörzsek, drót- és gyökérkefe. 
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A tanitás vázlata. 

Előkészités. Hangulatkeltés : Milyen volt az 
idei telUnk ? Mit várunk már olyan nagyon? Mit 
hátráltatott ez a késői tavaszodás a szántóföldeken 
és a kertekben ? Hála a jó lstennek ma olyan 
szép napos időt kaptunk, hogy mi is kimegyUnk 
a gyUmölcsösbe. 

Célkitüzés : Megnézzük, hogy ott most milyen 
munkákat végezhetünk ? 

Tárgyalás: /. Koronaápolás. a) Kártevők 
pusztítása (hernyózás stb.) 

(A gyümölcsösben egy idősebb sfirfi koro
náju kajszifa elő!t megállunk és köralakban he
lyezkedünk el.) Ki tudná megmondani, hogy mi
lyen gyümölcsfa ez ? Miről ismerted meg ? Hát 
erről nem !smerted volna meg? (Aszott gyümöl
csöt mutatok.) Hogy maradt ez a fán? Vegyük 
csak le és nézzük meg közelebbről. (Mutatom s 
egyben emlékeztetem a tanulókat a friss gyümöl
csökön, szilván, meggyen, körtén stb. U.tható ha
sonló penészfoltokra.) A gyümölcspenész, gomba, 
manilia okozta ezt, mely a gyümölcsön kivill meg
támadja a virágzalot és a hajtásokat is. Ki tudná 
megmondani, hogy kOlönösen mely gyümölcsfá
nak a virágjában okoz nagy kárt a monilia ? Mi
nek tulajdonitják ezt sokan ? A ködös, párás idő
járás csak elősegíti e gomba rohamos szaporodá
sát. Tétlenül nézzük-e a gyümölcspenésznek kár
tételét? Mit kell tehát tennünk a fán fennmaradt 
aszott gyümölcsökkel ? Erre a célra szolgál ez a 
hosszú rúdra szereJt olló, (mulatom) amellyel még 
mit is könnyen leszedhetünk ? (hernyófészekre mu
tatok) Ezért milyen ollónak nevezzük ? (Bemutatom 
és a tanulókkal végeztetem a hernyófészkek, aszott 
gyümölcsök, gyfirfis és gyapjaslepke petecsomóinak 
szedését, összegyüjtését és elégetését.) 

b) Koronaritkítás, sebkezelés. A fa koroná
ját miért kell átvizsgálnunk? Mikor tudjuk ezt leg
könnyebben végezni ? Milyen ez a korona, ahhoz 
a másik (ritkakoronáju fára mutatok) koronához 
képest ? Melyik jobb a két korona között ? Sara 
koronát mi nem járhatja jól át ? Tehát a belsejé
ben ki tud-e a gyümölcs így fejlődni ? Milyen 
kártevő szaporodásának kedvez azonban annál 
jobban ? Mit kell tennünk tehát a sara koronával? 
Elsősorban az elszáradt és elfagyott, továbbá a 
keresztbenött, egymást súroló és befelé növő ága
kat és gallyakat tőben az ággyaranél (mutatom) 
csonk nélkül eltávolltom. (A ffirészelést és metszést 

bemutatom és módját megmagyarázom, majd a 
tanuJók mutatják az eltávolítandó ágakat és ellen
őrzésern mellett a ritkftAst váltakozva el is végzik, 
miközben úgy az ágffirész, mint a metszóolló mun
kájával megismerkednek.) A vastagabb ágak el
távolltásánál elóbb alulról beffirészeiUnk, (mutatom) 
majd felülről vágjuk keresztül. A fűrészeléssei mi
lyen sebeket ejtettünk az ágon ? Könnyen befor
radhat-e ez a horzsolt vagy zúzott seb ? Ezért 
éles kacorkéssel simára faragjuk, majd pedig a 
pengőnél nagyobb sebeket vérteta és gombabeteg-
ségek megtelepedése ellen sebkátránnyal (Pomrin 
stb.) bekenjük. (A munkákat bemutatom, majd a 
tanulókkal végeztetem.) Ritkítással milyenné tettük 
a sürű koronát ? 

11. Törzsápolás. A korona rendbehozatala után 
a törzset is szemügyre vesszük. Milyen a fiatal fák 
törzse ? Az idősebb fáké is sima ? Nézzük csak 
meg ezt a repedezett héjú törzset (felemelem a 
hámló kérget.) Mi van alatta? (báb, pete stb.) 
Minek szolgál tehát jó buvóhelyül az elhaló kéreg? 
Mi itt a teendőnk ? Erre a célra szolgál a fakéreg
tisztító (mutatom), mellyel a laza, elhalt kéregré
szeket törzsről, sőt az idősebb ágakról is lekapar
juk, hogy alatta a különbözó kártevők ne tudjanak 
áttelelni (bemutatom és a tanulókkal végeztetem a 
kéregtisztitást.) Ugyancsak megszabadUjuk a tör
zset és vastagabb ágakat a mohától és a zuzmótól 
is, melyek a levegőt, napfényt és nedvességet von
ják el a fától. Ezt a munkánkat drótkefével vagy 
keményebb gyökérkefével végezzük. (A munkát 
ugyanc-sak bemutatom s a tanulókkal végeztetem.) 
Mit teszünk a lekapart kéregrészekkel, mohával és 
zuzmóval is? Végül a fa tövében nőtt vadsarjakat 
- mivel ezek a tápnedveket szivják el a fától -
tőben metszóollóval eltávolítjuk. (Munkát bemuta· 
tom és tanulókkal végeztetem.) 

Összefoglalás, a) Számonkérés: Miért ápol
juk a gyümölcsfákat? Mikor végezzük a faápolást? 
Hogyan végezzUk a korona és törzsgondozást ? 
(Hernyózás, aszott gyümölcsök, bábo'c, peték össze
szedése és elégetése, koronaritkitás és sebkezelés, 
idősebb fák hámlókérgének lekaparása, zuzmó, 
moha, tósarjak eltávolitása.) b) Alkalmazás: Agya
korlat teszi az embert mesterré. Amit most tanul
tatok és csináltatok, azt otthon a kertetekben is 
is végezzétek el gondosan s meglátjátok a jó lsten 
meghálálja fáradozástokat a szebb és egészsége
sebb gyümölccsel. 

Debrecen. Matós István. 
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t 940. május hó. MEZÖGAZDASÁOI N~POKTATÁS 

HIREK 
- ŰdUiöi gondnok értesitése. A szabosztói 

gyógyfürdő április 15-én megnyilt. ÜdUiönkben 
a tatarozás és építkezés folyik s május közepére 
rendben lesz. Rendelkezésre áll hat 2 ágyas szoba 
és 3 egy ágyas. Szobák bére naponként tagoknak 
egy ágyas t·60 P, két ágyas 2·40. Nem tagoknak 
egy ágyas 2·50, két ágyas 4 pengő. Tisztelettel 
kérem a kartársakat, hogy ismerőseiknek üdülön
ket ajánlani sziveskedjenek. Killönösen május, 
junius, szeptember, október hónapokra. Ellátási 
árakról még értesülés nincs, valőszinti reggeli 0.50, 
ebéd 1.50 P, fürdői hetijegy arcképes igazolványra 
8 pengő. 

- A fürdö közlései. Fürdöjegy díjszabás : 
kiszolgálással együtt: idényjegy (arcképes) felnőttek
nek 30 P. Idényjegy (arcképes) gyermekek és tanu
lóknak 15 P. Szabadfürdöjegy felnötteknek l P. 
Szabadfürdöjegy tisztviselöknek (félárú útazásra 
jogosító vasúti arcképes igazolvány felmutatása 
ellenében) 80 f. gyermekeknek és tanulóknak (12 
éves korig, tanulóknak középiskola látogatás iga
zolása mellett) 60 f. Kádfürdöjegy 1.30 P. Kád
fürdőjegy tisztviselöknek l P. Hetijegy lO P. Heti
jegy tisztviselöknek (félárú utazásra jogosító vasúti 
arcképes igazolvány felmutatása ellenében) 8 P. 
Hetijegy gyermekeknek és tanulóknak 6 P. Pakoló 
és pihenőjegy 50 f. Massage 60 f. Nyugszék bérlet
jegy félnapra 20 f. Tolókocsijegy körzetenként 20 f. 
Cserkészek, iskolák stb. ha legalább lO főből álló 
csoportban és feiilgyelet mellett fürödnek, sze
mélyenként a szabadfürdőbe 40 f. Belélegzöjegy 
50 f. Belélegzö-füzetjegy 4 P. Pótjegy külön a 
gyógymedencék s kabinjai használatához 30 f. 
Külön kabinigénylés l P. Egyébként kabinok 
szekrényes vetkezö-öltöző-fülkék használata díjtalan, 
azonban két, vagy több egymáshoz tartozó sze 
mély csak egy kabint vehet igénybe. Külön kabin
bérlet korlátolt számban magánhasználatra 15 P. 
A jegyek áráb)ln a kiszolgálási dij benne van, az 
alkalmazottaknak szigoruan meg van tiltva, hogy 
a fürdövendégektől bármiféle eimen pénzt elfogad
janak. 

- Szentistván község gazdasági hely
zete. Szentistván község Borsod vármegye déli 
részén fekszik, Mezökövesdtöl mintegy 8 km.-re, 

Teljesen alfö1di jellegil sikterület Az 1032 bel és 
18 ki.!lterületil házában a legutóbbi népszámlálás 
alapján 4232 lakos él. A lakosság szintiszta magyar 
ajku és r. kath. vallásu. Határánák kiterjedése 
9495 kat. hold, melyböl szántó 5476 kat. hold. 
A birtok megosztás rendkivilli rossz, mert 4500 kat. 
hold. az egri székesfökáptalan tulajdonát képezi, 
ami majdnem az egész szántóterületet magában 
foglalja. Igy a lakosságnak alig jut törpebirtoknál 
egyéb, ami fejenként alig l holdat jelent. 100-500 
kat. hol::! közölti középbirtok 5 van, összesen 2080 
kat. hold területtel. 50-100 kat. hold közötti 4, 
mig 20-50 közölti földbirtok 13 van. A törpe
birtokok száma 425, átlagosan l-l'/2 kat. hold 
(amelyből 2000 kat. hold szántó) továbbá pedig 
az 5, 100-500 kat. hold birtoktestet, ami 2080 kat, 
hold területet tesz ki, (ebből 1455 kat. hold szántó) 
marad a lakosság kezén 2816 kat. hold terület 
1525 kat. hold szántóvaL Ilyen birtok eloszlás 
mellett érthető, hogy a lakosságnak 60 %-a tel
jesen vagyontalan, akik mint summás, kubikus, 
cseléd és napszámos munkások keresik minden
napi kenyerüket. A község gazdasági ilzemrendszerét 
tekintve, javított gabona gazdálkodást folytat. Erre 
többé-kevésbbé a tagositalla n határ ill etv e a nyo
másos gazdálkodás kényszeríti. A termelt növények 
közül, amit a község gazdasági ilzemrendszeréböl 
már megállapithatunk, fösuly a gabonafélék ter-: 
mesztésén van. A termelt növények 68°/o-a ga
bonaféle. A nagyarányu gabonatermesztés következ
ménye a talaj termőerejének kimerillése és elgyomo
sodása. Az aránytalanul kevés takarmánynövény 
termesztése lehetetlenné teszi az intenzivebb állat
tenyésztést, ami nemcsak a gazdálkodás kockáza
tAnak csökkentése és a jövedelem arányosabb el
oszlása, de a fokozottabb trágyatermelés, illetve 
talajerő fenntartás szempontjából feltétlenill szilk
séges volna. Ilyen körülmények mellett érthetövé 
válik, hogy miért alacsonyak az átlagtermések. PI. 
a buza kat. hold átlagtermése 3-5 q, a 6, illetve 
g q országos átlaggal szemben. A község birtok
viszonya erősen foglalkoztat bennilnket, mivel a 
szervezés alatt álló mezögazdasági népiskol a tanutói 
legnagyobb részben mezögazdasági munkás, illetve 
törpebirtokos család gyermeke. Az 1939-40. tan
évben beírt tanuJók száma 185 (85 fiú, 100 leány.) 
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A tanttás v'zlata. 
E lökészt tés. Hangulatkeltés : Milyen volt az 

idei telünk? Mit várunk már olyan nagyon? Mit 
hátráltatott ez a késői tavaszodás a szántóföldeken 
és a kertekben ? Hála a jó lstennek ma olyan 
szép napos időt kaptunk, hogy mi is kimegyünk 
a gyümölcsösbe. 

Célkilüzés: Megnézzük, hogy ott most milyen 
munkákat végezhetünk? 

Tárgyalés: l. Koronaápolás. a) Kártevök 
pusztítása (hernyólás stb.) 

(A gyümölcsösben egy idősebb sfirfi koro
náju kajszifa elő!t megállunk és köralakban he
lyezkedünk el.) Ki tudná megmondani, hogy mi
lyen gyümölcsfa ez ? Miről ismerted meg ? Hát 
erről nem ismerted volna meg? (Aszott gyümöl
csöt mutatok.) Hogy maradt ez a fán? Vegyük 
csak le és nézzük meg közelebbről. (Mutatom s 
egyben emlékeztetem a tanulókat a friss gyümöl
csökön, szilván, meggyen, körtén stb. látható ha
sonló penészfoltokra.) A gyíimölcspenész, gomba, 
manilia okozta ezt, mely a gyümölcsön kivlll meg
támadja a virágzalot és a hajtásokat is. Ki tudná 
megmondani, hogy kOlönösen mely gyümölcsfá
nak a virágjában okoz nagy kárt a monilia ? Mi
nek tulajdonitják ezt sokan ? A ködös, párás idő
járás csak elősegiti e gomba rohamos szaporodá
sát. Tétlenül nézzük-e a gyümölcspenésznek kár
tételét? Mit kell tehát tennünk a fán fennmaradt 
aszott gyümölcsökkel ? Erre a célra szolgál ez a 
hosszú rúdra szereJt olló, (mutatom) amellyel még 
mit is könnyen leszedhetünk ? (hernyófészekre mu
tatok) Ezért milyen ollónak nevezzük ? (Bemutatom 
és a tanulókkal végeztetem a hernyófészkek, aszott 
gyümölcsök, gyfirfis és gyapjaslepke petecsomóinak 
szedését, összegyüjtését és elégetését.) 

b) Koronaritkitás, sebkezelés. A fa koroná
ját miért kell átvizsgálnunk ? Mikor tudjuk ezt leg
könnyebben végezni ? Milyen ez a korona, ahhoz 
a másik (ritkakoronáju fára mutatok) koronához 
képest ? Melyik jobb a két korona közölt ? Síirfi 
koronát mi nem járhatja jól át ? Tehát a belsejé
ben ki tud-e a gyümölcs így fejlődni ? Milyen 
kártevő szaporodásának kedvez azonban annál 
jobban ? Mit kell tennlink tehát a sfirfi koronával? 
Elsősorban az elszáradt és elfagyott, továbbá a 
keresztbenőtt, egymást súroló és befelé növő ága
kat és gallyakat tőben az ággyfirfinél (mutatom) 
csonk nélkül eltávolitom. (A ffirészelést és metszést 

bemutatom és módját megmagyarázom, majd a 
tanulők mutatják az eltávolitandó ágakat és ellen
őrzésern mellett a ritkitást váltakozva el is végzik, 
miközben úgy az ágfíirész, mint a metszőolló mun
kájával rnegismerkednek.) A vastagabb ágak el
távolltásánál előbb alulról befíirészelünk, (mutatom) 
majd felülről vágjuk keresztül. A farészeléssel mi
lyen sebeket ejtettünk az ágon ? Könnyen befor
radhat-e ez a horzsolt vagy zúzott seb ? Ezért 
éles kacorkéssel sírnára faragjuk, majd pedig a 
pengőnél nagyobb sebeket vértetfi és gombabeteg-
ségek megtelepedése ellen sebkátránnyal (Pomrin 
stb.) bekenjük. (A munkákat bemutatom, majd a 
tanulókkal végeztetem.) Ritkltással milyenné tettük 
a sürfi koronát ? 

11. Törzsápo/ás. A korona rendbehozatala után 
a törzset is szemügyre vesszük. Milyen a fiatal fák 
törzse ? Az idősebb fáké is sima ? Nézzük csak 
meg ezt a repedezett héjú törzset (felemelem a 
hámló k~rget.) Mi van alatta? (báb, pete stb.) 
Minek szolgál tehát jó buvóhelyül az elhaló kéreg? 
Mi itt a teendőnk ? Erre a célra szolgál a fakéreg
tisztiló (mutatom), mellyel a laza, elhalt kéregré
szeket törzsröl, sőt az idősebb ágakról is lekapar
juk, hogy alatta a különböző kártevők ne tudjanak 
áttelelni (bemutatom és a tanulókkal végeztetem a 
kéregtisztitást.) Ugyancsak megszabadítjuk a tör
zset és vastagabb ágakat a mohától és a zuzmótól 
is, melyek a levegőt, napfényt és nedvességet von
ják el a fától. Ezt a munkánkat drótkefével vagy 
keményebb gyökérkefével végezzük. (A munkát 
ugyanc-sak bemutatom s a tanulókkal végeztetem.) 
Mit teszünk a lekapart kéregrészekkel, mohával és 
zuzmóval is? Végül a fa tövében nőtt vadsarjakat 
- mivel ezek a tápnedveket szivják el a fától -
tőben metszőollóval eltávolítjuk. (Munkát bemuta· 
tom és tanulókkal végeztetem.) 

Összefoglalás, a) Számonkérés : Miért ápol
juk a gyümölcsfákat? Mikor végezzük a faápolást? 
Hogyan végezzUk a korona és törzsgondozást ? 
(Hernyózás, aszott gyümölcsök, bábo'c, peték össze
szedése és elégetése, koronaritkítás és sebkezelés, 
idősebb fák hámlókérgének lekaparása, zuzmó, 
moha, tősarjak eltávolítása.) b) Alkalmazás: Agya
korlat teszi az embert mesterré. Amit most tanul
tatok és csináltatok, azt otthon a kertetekben is 
is végezzétek el gondosan s meglátjátok a jó lsten 
meghálálja fáradozástokat a szebb és egészsége
sebb gyümölccsel. 

Debrecen. Matós IstvAn. 
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HIREK 
- OdUlől gondnok értesitése. A szoboszlói 

gyógyfürdő április 15-én megnyilt. Üdülőnkben 
a tatarozás és építkezés folyik s május közepére 
rendben lesz. Rendelkezésre áll hat 2 ágyas szoba 
és 3 egy ágyas. Szobák bére naponként tagoknak 
egy ágyas 1'60 P, két ágyas 2"40. Nem tagoknak 
egy ágyas 2·50, két ágyas 4 pengő. Tisztelettel 
kérem a kartársakat, hogy ismerőseiknek üdülön
ket ajánlani sziveskedjenek. Különösen május, 
junius, szeptember, október hónapokra. Ellátási 
arakról még értesülés nincs, valószinü reggeli 0.50, 
ebéd 1.50 P, fürdői hetijegy arcképes igazolványra 
8 pengő. 

- A fUrdö közlései. Fürdöjegy díjszabás : 
kiszolgálással együtt: idényjegy (arcképes) felnöttek
nek 30 P. Idényjegy (arcképes) gyermekek és tanu
lóknak 15 P. Szabadfürdöjegy felnötteknek l P. 
Szabadfürdöjegy tisztviselöknek (félárú útazásra 
jogositó vasúti arcképes igazolvány felmutatása 
ellenében) 80 f. gyermekeknek és tanulóknak (12 
éves korig, tanulóknak középiskola látogatás iga
zolása mellett) 60 f. Kádfürdöjegy 1.30 P. Kád
fürdöjegy tisztviselöknek l P. Hetijegy 10 P. Heti
jegy tisztviselöknek (félárú utazásra jogosító vasúti 
arcképes igazolvány felmutatása ellenében) 8 P. 
Hetijegy gyermekeknek és tanulóknak 6 P. Pakoló 
és pihenőjegy 50 f. Massage 60 f. Nyugszék bérlet
jegy félnapra 20 f. Tolókocsijegy körzetenként 20 f. 
Cserkészek, iskolák stb. ha legalább 10 főből álló 
csoportban és feiügyelet mellett fürödnek, sze
mélyenként a szabadfürdőbe 40 f. Belélegzöjegy 
50 f. Belélegzö-füzetjegy 4 P. Pótjegy külön a 
gyógymedencék s kabinjai használatához 30 f. 
Külön kabinigénylés 1 P. Egyébként kabinok 
szekrényes vetkezö-öltöző-fülkék használata díjtalan, 
azonban két, vagy több egymáshoz tartozó sze 
mély csak egy. kabint vehet igénybe. Külön kabin
bérlet korlátolt számban magánhasználatra 15 P. 
A jegyek árábjln a kiszolgálási díj benne van, az 
alkalmazottaknak szigoruan meg van tiltva, hogy 
a fürdővendégektől bármiféle eimen pénzt elfogad
janak. 

- Szentlstván község gazdasági hely
zete. Szentistván község Borsod vármegye déli 
részén fekszik, Mezökövesdtöl mintegy 8 km.-re, 

Teljesen alfö1di jellegü sikterület Az 1032 bel és 
18 kí!lterületü házában a legutóbbi népszámlálás 
alapjan 4232 lakos él. A lakosság szintiszta magyar 
ajku és r. kath. vallásu. Határánák kiterjedése 
9495 kat. hold, melyből szántó 5476 kat. hold. 
A birtok megosztás rendkivüli rossz, mert 4500 kat. 
hold. az egri székesfökáptalan tulajdonát képezi, 
ami majdnem az egész szántóterületet magában 
foglalja. Igy a lakosságnak alig jut törpebirtoknál 
egyéb, ami fejenként alig l holdat jelent. 100-500 
kat. hold közölti középbirtok 5 van, összesen 2080 
kat. hold területtel. 50-100 kat. hold közölti 4, 
mig 20-50 közötti földbirtok 13 van. A törpe
birtokok száma 425, átlagosan 1-1 1/s kat. hold 
(amelyből 2000 kat. hold szántó) továbbá pedig 
az 5, 100-500 kat. hold birtoktestet, ami 2080 kat, 
hold területet tesz ki, (ebből 1455 kat. hold szántó) 
marad a lakosság kezén 2816 kat. hold terület 
1525 kat. hold szántóval. Ilyen birtok eloszlás 
mellett érthető, hogy a lakosságnak 60 %-a tel
jesen vagyontalan, akik mint summás, kubikus, 
cseléd és napszámos munkások keresik minden
napi kenyerüket. A község gazdasági üzemrendszerét 
tekintve, javított gabona gazdálkodást folytat. Erre 
többé-kevésbbé a tagosUatlan határ illetve a nyo
másos gazdálkodás kényszeríti. A termelt növények 
közül, amit a község gazdasági üzemrendszeréból 
már megállapilhatunk, fősuly a gabonafélék ter-: 
mesztésén van. A termelt növények 68°/o-a ga
bOJlaféle. A nagyarányu gabonatermesztés következ
ménye a talaj termőerejének kimerülése és elgyomo
sodása. Az aránytalanul kevés takarmánynövény 
termesztése lehetetlenné teszi az intenzivebb állat
tenyésztést, ami nemcsak a gazdálkodás kockáza
tának csökkentése és a jövedelem arányosabb el
oszlása, de a fokozottabb trágyatermelés, illetve 
talajerő fenntartás szempontjából feltétlenül szük
séges volna. Ilyen körülmények mellett érthetövé 
válik, hogy miért alacsonyak az átlagtermések. Pl. 
a buza kat. hold átlagtermése 3-5 q, a 6, illetve 
9 q országos átlaggal szemben. A község birtok
viszonya erősen foglalkoztat bennünket, mivel a 
szervezés alatt álló mezögazdasági népiskol a tanutói 
legnagyobb részben mezögazdasági munkás, illetve 
törpebirtokos család gyermeke. Az 1939-40. tan
évben beirt tanuJók száma 185 (85 fiú, 100 leány.) 
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A fiútanulők 32°/o-a mint éves cseléd a környék
beli községekben helyezkedik el. Az 5, illetve 5 
kat. holdnál kevesebb vagyonnal rendelkező csa
ládok gyermekei pedig, mint summásmunkások (6 
-8 hónapos) az ország ktilönbözö részében lévő 
uradalmakban szegödnek mezögazdasági munkára. 
Tehát a legjobb esetben novembertől áprilisig lá
togatják iskoláinkat. Április 10-ig munkára költö
zött tanulők száma összesen 99. Azáltal, hogy a 
tanköteles gyermekek 60-65%-a a l O hónapos 
szorgalmi időből csak 4 hónapig látogatja az isko

mint a szegediek és a vidéki nyertesek részére 
a vásár utan postán küldik meg a nyert tárgyal. 
A Szeged Ipari Vásár jelentőségének ténye azzal 
a körülménnyel is bizonyítható, hogy a vásár meg
nyitását Varga józsef kereskedelemügyi miniszter 
tartotta fenn magának s a megnyitási ünnepségről a 
rádió helyszini közvetitési ad. A vásár alkalmából 
a Máv összes vonalain, a MFTR hajóin 50%-os, 
a N1ávaut autóbuszain 15-25%-os utazási kedvez
ményben részesülnek a vásárra utazók, továbbá az 
ország minden részéből filléres vonatok érkeznek 
a vásár időtartama alatt Szegedre. Mindenirányu 
felvilágosítást készséggel megad a vásár irodája : 
Szeged, Horváth Mihály utca 3, telefon: 14-15. lát, a tanítás eredményét erősen hátráltatja, sőt 

mondhatnám lehetetlenné teszi, mert a nyári fél- A 
évben a gyakorlati oktatások idején még, illetve szerkesztő postája 

---'>OC---már nem látogatják az iskolánkat Szentistván, 
1940. április 7. Molnár András. 

- Az Eötvös-alap filése. A Magyarországi 
Tanitók Eötvös-alapja Rákos István kir. tan. elnök
lésével ülést tartott. A választmány 391 új tagot 
vett föl. Örömmel értesOit, hogy a Kalász könyv
kiadó Rt. 13.000 pengöt juttat az Eötvös-alapnak. 
Tudomásul vette, hogy az Eötvös-alap vagyona 
407.000 pengöre emelkedett s hogy az egyestilf~t 

a Tanítók Háza, a Péterfy Sándor Leányotthon 
és a keszthelyi Rákos István fiúotthon és tidtilöház 
üzemköltségeivel 154 ezer pengöt forgalmazott, 
továbbá, hogy a bevételek és kiadások az elő

irányzat keretében mozognak. 
- Pályázati hirdetés. A Magyarországi 

Tanítók Eötvös-alapja a Tanítók Ferenc józsef 
Háza főiskolai internátus, a Péterfy Sándor Leány
otthon és a keszthelyi Rákos István fiúotthon és 
tidtilöház kedvezményes helyeire, továbbá több 
jutalom-, segély- és árvanevelés segély-dfjra, május 
hó 31-én lejáró határidővel, pályázatot hirdetett. 
A pályázati hirdetés a Néptanítók Lapja f. évi 
március 15-i számában megjelent. 

- Varga józsef kereskedelemOgyi mi
niszter nyitja meg a XII. Szegedi Ipari Vásárt. 
A délvidéki és szegedi kézmfiiparosság vására iránt 
hatalmas érdeklődés nyilvánul meg. A vásár, mely 
évröl-évre nagyobb lendtilettel fejlődik, az idén 
számos újítást valósít meg. Mindenekelött az idei 
vásár alkalmából kedveskedni kiván a vezetőség 
a vásár látogatóinak és ezért vásárfia ajándékban 
részesiti öket, mely úgy történik, hogy a vásár 
belépőjegye egyben sorsjegytil is szolgál és a húzást 
az utolsó napon ejtik meg. Sokezer pengő értékfi 
emléktárgy kertil ezuttal kisorsolásra. A vidéki 
látogatók épp úgy részestilnek a sorsoJásban 

' 

L. R. Barca. Legközelebbi számban jön. 
Köszönet l Lapot változatlanul Hevesre kUidtük, 
mert a címváltozásról nem tudtunk. Továbbiakat 
új címre kUidjtik és annak változásáról értesítést 
kérünk a jövőben. 

M. A. Szentlstván. 1939-es írás elvesztette 
aktualitását mire hozzánk érkezett s ezért maradt 
el. Idejében jött volna l 

L. l. Szeged. Értesítést köszönjük, de addig 
nem hozzuk, míg hivatalos formát nem nyer a 
qo!og, bár mi is tudunk róla, mint befejezett tényről. 
Uj cimet nyilvántartásba vettük és ezután a lap 
arra megy; a legutóbbi (áprilisi) számig még 
S1ekszárdra ment, ott kell reklamálni s ha ez nem 
vezetne sikerre, értesítésre pótlólag újra megküldjük. 

f. j. Gödöllő. Mutatványszám elment. Elő
fizetésről szerkesztöséget is kérem értesíteni, hogy 
a lap expediálása meginduljon. 

Jó a gabona! Az egy kicsit baj, hogy ritka, 
de még remény van a megsfirfisödésre az idő 
javulása folyamán. Ha ez nem történhetne meg, 
szebb, dúsabb, erőteljesebb kalászokat produkál. 
A talajerőkihasználás fokozása csak akkvr indokolt, 
ha pótlása lehetséges, egyébként azzal takarékos
kadni kell. Várjuk a legközelebbit l 

Aszaló l 1938. évi januári számunkban rész
letes Jeirás található ábrákkal, méretekkcl Matós 
István tollából. Ez mindenre feleletet ad. Ugy 
tudjuk, hogy a földmíveléstigyi kormány bizonyos 
segélyt is ad új aszalók építéséhez. Ilyen irányban 
fordulhat az illetékes mezögazdasági kamarához is. 

A lap kiadásáért felel : Pignlczky Ferenc elnök, Szek-;;;:d. 
Kiadótulajdonos: Gazd. Szaktanitók Orsz. E&y., Szekszárd. 
E.lőflzet~si ~lj: Egy évre 8'-:- pengő. - Ar. előfizetési- és 
h1rdetés1 dl]ak a Gazdaségi Szaktanítók Orsz. Egyesülete 
főpénztárénak Kisujszéllásra az 54.135. csekkszámlán kül· 
dendők. Megjelenik augusztus hó kivételévelminden hó l-én. 

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

V ess z ös i J ó zs ef könyvnyomda, Kiskunfélegyháza 
Nyomdáért felelős: Tóth Miklós üzemvezető. 1940-2586 


	HU_b1_FM3-3973_00919_2R
	HU_b1_FM3-3973_00920_1L
	HU_b1_FM3-3973_00920_2R
	HU_b1_FM3-3973_00921_1L
	HU_b1_FM3-3973_00921_2R
	HU_b1_FM3-3973_00922_1L
	HU_b1_FM3-3973_00922_2R
	HU_b1_FM3-3973_00923_1L
	HU_b1_FM3-3973_00923_2R
	HU_b1_FM3-3973_00924_1L

