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A GAZDASÁGI SZAKTAHilÓK ORSZÁGOS EGYESÜ LETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE 

262 ein. szám. 

1940. MEGHIVÓ. 
A "Gazdasági Szaktanitók Országos Egyesülete" 

folyó évi október hó 12-én (szombaton) délelőtt 9 órai kezdettel Budapesten 
a "Ferencz józsef Tanítók Háza" (VIII. Szentkirályi u. 47. szám) dísztermében 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
tartja. Erre az egyesület tiszteletbeli, rendes és pártoló tagjait, valamint az 
ügyeink iránt érdeklődő mélyen tisztelt vendégeinket, mély tisztelettel meghívom. 

Tárgysorozat: 
l. rész: 

l. Elnöki megnyitó. 
2. Előadás: "A magyar mezőgazdasági népoktatás célkitűzései és keretei". 

Tartja : Dr. Loczka Alajos tanUgyi főtanácsos, V. 2. ügyosztály vezetője. 
3. Ismertető : "A Mezögazdasági Népiskolák munkaterve". Tartja: Kurdy 

Sándor mezőgazdasági népiskolai igazgató. 
1 O perc stünet. 

ll. rész: 
4. Elnöki beszámoló az egyesületi ügyekrőL 
5. Számvizsgáló bizottsági jelentés az 1940. évi számadásokról. 
6. Az 1941. évi költségvetés előirányzata. 
7. Tanulmányi segélyek odaitélése. 
8. "Rádly üdülőház" gondnokának jelentése. ... . 
9. A "Mezőgazdasági Népoktatás" iapszerkeszto]ének Jelentése. 

l O. Könyv- és gyűjteménytáras jelentése. . 
11. Esetleges inditványok. (A közgyűlés csak azokat tárgyalhatJa, me·Jyek a 

közgyűlés előtt legalább nyolc nappal előbb beérkeznek.) 
lll. rész : 

12. Tanulmányi kirándulás a "M. Kir. Vetőmagvizsgáló lntézet"-hez. 
Pigniczky Ferenc s. k. 

az orsz. egyesiilet elnöke. 

F~yelmeztetésl Tekintettel arra, hogy a közgyiílés pontosan 9-kor megkezdődik, feltétlen pontos megjelenést kérek. 
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1940. 

Meg h ivó. 

A Gazdasági Szaktanitók Ors~ágos Egyesületének 

választmánya 
f. évi október hó 1 1 -én (péntek) d. u. 3 órai kezdettel Budapesten a Ferencz józsef 

Tanitók Háza kistermében rendes ülést tart, melyre a tisztikart, válaszírnányi tagokat 

tisztelettel meghivom. 

Tárgysorozat: 

1. Elnöki beszámoló és bejelentések. 

2. A rendes közgyűlés előkészítése : 

a) az 1940. évi zárszámadásokról szóló számv. bizottsági jelentés, 

b) az 1941. évi költségelőirányzat tárgyalása, 

c) tanulmányi segélyek odaitélése, 

d) a "Rádly üdülőház" gondnaki jelentése, 
e) főszerkesztói jelentés, 

f) könyv- és gyiijteménytárosi jelentés, 
g) indítványok. 

Szekszárd, 1940. október hó l-én 

·---... ....... __ .... .__.. __ Pigniczky Ferenc s. k. 
az orsz. egyesület elnöke. 

Közgyűlési figyelmeztető. Felhívom azon tagok figyelmét, akik október hó 

12-én a "Tanitók Háza" étkezőjét akarják igénybe venni (egy ebéd teriték 1·26 P), 

hozzám e szándékukat úgy jelentsék be (egy iskolától egy lapon is lehet), hogy azok 

október hó 8-án reggel kezeim között legyenek, mert kizárólag csak azok részesülhetnek 

étkezésben, akiknek 3 nappal előbb ebédet rendelek. A jelentkezés kötelező. Elnök. 
Szekszárd, Bezerédy u. 23. szám. 
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~.940. XX. törvénycikk 
az iskolázási kotelezeHségr61 és a nyolcosztályos népiskoláról. 

l. §. ( 1) A népiskola feladata, hogy a gyer- gozatának, vagy a tagozat egyes osztályainak ille
meke~et . vallásos és erk~lcs.ös állampolgárokká töleg a népiskola ötödik, vagy hatodik osztályának 
nevelje, Illetőleg a nemzell míiv~lö~és s~ellemének és a mezőgazdasági vagy továbbképző népiskolák 
megfelelő ~ltalános és g~akorlah trányu alapmíi- látogatásától, valamint a 4. §. (2) bekezdésében 
veUséghez JUttassa és ezaltal az életben való helyt- meghatározott gyakorlati gazdasági tanftásban való 
állásra és további tanulmányokra is képessé te~ye. részvételtől mentesíti. 
~zért minde~ gyermek szülőjéne.k (atyjának, gyám- 6. § (l) Az iskolai év a népiskolában szep
Jának, g~zdájának) gondoskodma kell ~rról,. hogy tember hó 1. napjával kezdődik és augusztus hó 
a gondviselése alatt álló gyerm~k néptskolat ok- 31. napján fejeződik be. 
tatásban és nevelé.sben rés~esOIJön. (2) A gyermek a megállapított iskolázAsi kö-

(2) A gondviselőnek JOgában van a gyerme- telezeitség egész tartama alatt az iskola fegyelmi 
k~t a~ ár la~óhelyén, . akár más k~zsé~ben le~ő é~ hatósága alá tartozik. A fegyelmi jog gyakorlását 
bar~ulye~ Jellegíi nytlvános népiskolaba betratm a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben 
és ]áratm. . . . szabályozza. 

(3) A gondvt~elönek arról . ts gondoskodma 7. §. ( 1) A népiskola alsó tagozatában a 
k_el~. hogy a gondviselése alatt alló gyermek yat- szargatrni idő szeptember hó elejétől junius hó 
!ast kötelezettségének - beleértve a vasárnapi és végéig tart. Ezt a szorgalmi időt megrövidlteni 
ünnepnapi istentiszteleten való résztvételt is - nem lehet. 
eleget tegyen. (2) A népiskola felső tagozatában, valamint 

2. §. (l) A népiskolának nyolc osztálya van. a mezőgazdasági népiskola első és második év
(2) A népiskola két tagozaira oszlik. Az alsó folyamában a szorgalmi idő legalább hat hónapig 

tagozat az első, második, harmadik és negyedik: - rendszerint október hó 15. napjától április hó 
a felső tagozat pedig - falusi és városi népisko- 15. napjáig - tart. 
lák számára külön-külön tanítástervvel-az ötödik, (3) A (2) bekezdésben meghatározott szar
hatodik, hetedik és nyolcadik osztályokat foglalja galmi időt a helyi társadalmi és gazdasági viszo
magában. nyok figyelembevételével a vallás- és közoktatás-

3. §. (l) A népiskola első osztályába csak Ogyi miniszter, nem állami iskolát: tekintetében az 
azt a gyermeket lehet felvenni, aki ha!odik életévét iskolafenntartónak, egyházi hatóság alatt álló nép
az iskolai év kezdetét közvetlenül megelőző junius iskolák tekintetében pedig a fenntartó hatóságának 
hó 30. napjáig már betöltötte. meghallgatásával, illetőleg előterjesztésére legfeljebb 

(2) Indokolt esetben a népiskola helyi ható- három hónappal meghosszabbithatja. 
sága engedélyt adhat olyan gyermek felvételére is, (4) A kilencedik évben (4. §. (2) bekezdés) 
aki hatodik életévét az iskolai év első naptári hó- a szorgalmi idő összesen legfeljebb 40 gyakorlati 
napjának vagyis szeptember hónapnak 15. nap- tanítási napra terjedhet; ezt a szorgalmi időt a 
jáig tölti' be. vallás- és közoktatásügyi miniszter osztja be. 

4. §. (l) Az iskolázási kötelezettség a gyer- 8. §. (l) A királyi tanfelügyelő felmentheti a 
mek hatodik életévének betöltésével kezdődik és gyermeket a nyilvános népiskolába való járás alól, 
kilenc iskolai éven át szakadatlanul tart. ha a gyermek testi és szellemi fejlettsége korához 

(2) A gyermek nyolc tanéven át mindennapi képest fogyatékos, vagy ha a népiskolába járás a 
népiskolai oktatásban és nevelésben, avagy hat gyermek egészségél vagy biztonságát veszélyezteti. 
tanéven át mindennapi népiskolai és két tanéven (2) Az (l) bekezdésben emlitett gyermekek 
át mindennapi mezőgazdasági népiskolai oktatás- oktatását és nevelését a vallás- és közoktatásügyi 
ban és nevelésben, a kilencedik évben pedig gya- miniszter rendelettel szabályozza. 
korlati gazdasági oktatásban részesül. (3) Az a gyermek, akit a királyi tanfelügyelő 

(3) Ha a tanuló a nyolc tanévre terjedő min- a nyilvános iskolábajárás alól felmentett, köteles 
dennapi népiskolai tanltás ideje alatt a tantervben évenkint valamelyik nyilvános népiskolában vizsgát 
meghatározott ismereteket és készségeket nem sa- tenni. Ezen a vizsgán az oktatási és nevelési ered
játitotta el, a királyi tanfelügyelő a népiskola lá- mények tekintetében alkalmazott mérték a nyilvá
togatásának kötelezettségét az iskola helyi hatósá- nos népiskolába járó tanuJók részére meghatáro
gának (gondnokságának, iskolaszékének) a tanltó zott mértéknél alacsonyabb nem lehet. Amennyiben 
(tanftótestület) jelentése alapján tett javaslatára egy a vizsgán az tonnék ki, hogy az oktatás és neve
évvel meghosszabblthatja. lés nem volt kiel~gltő~ a népiskola he.lyi hatósága 

5. §. A vallás- és közoktatásügyi mini.szter ~ gyermek gondvtselő]ét a gy~rmek nyllvános ~ép
rendelettel állapltja meg azokat a nyilvános tsko- tskolába való beira~ásár!l és Járatására kötelezt. 
lákat, amelyek rendszeres és megszakitás nélkül 9. §. (l) A ktrálya ta~felügyelő a sz~ks~hez 
történő látogatása a tanulót a népiskola felső ta- képest hosszabb vagy rövadebb időre kazárJa a 
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a gyermeket a nyilvános népiskolából, ha 

a) olyan testi fogyatkozása van, amely a ta
nulmányokban a megfelelő előhaladást, avagy más 
gyermekekkel való egyilU tanulást lehetetlenné teszi, 

b) ragályos betegségben szenved, 
c) elmebeteg vagy gyenge elméjíi, 
d) a többi gyermek erkölcsösségél veszélyezteti. 
(2) A nyilvános népiskolából kizárt gyerme· 

kek iskolázási kötelezettsége fennmarad; oktatásu
kat és nevelésilket a vallás- és közoktatásilgyi mi
niszter a belílgyminiszterrel egyetértésben rendelet
tel szabályozza. 

10. §. (l) A népiskola tantervét és a gya
korlati gazdasági tanrtás (4. §. (2) bekezdés) anya
gát a vallás- és közoktatásilgyi miniszter állaplt ja meg. 

(2) Egyházi hatóság alá tartozó népiskola 
tantervét a vallás- és közoktatásilgyi miniszter jó
váhagyásával az iskolafenntartó egyházi hatóság 
állapltja meg. Ez a tanterv a kitíizött célok tekin
tetében azonos az országos tantervvel, tanrtási 
anyag tekintetében azzal terjedelemben megegyezik. 

(3) A népiskola felső tagozatának tantervét 
úgy kell megállapitani, hogy a nemzetnevelési, 
nemzetvédelmi és közismereli tárgyakon felill vá
rosi népiskolákban általános irányú gazdasági, ipari 
és kereskedelmi ismereteket, falusi népiskolákban 
mezőgazdasági irányú gyakorlati gazdasági isme
reteket, a leányiskolákban pedig nevelési, háztartási 
és kertészeti ismereteket tanitsanak. 

(4) A vallás- és közoktatásilgyi miniszter ál
lami népiskolák tekintetében a községi elöljáró
ságnak (polgármesternek), nem állami népiskolák 
tekintetében az iskolafenntartónak, az egyházi ha
tóság alatt álló népiskolák tekintetében pedig az 
iskolafenntartó egyházi hatóságának kérelmére a 
helyi gazdasági viszonyokhoz képest megengedheti, 
hogy városi népiskola felső tagozatában a falusi 
népiskolák tanterve szerint, falusi népiskola felső 
tagozatában pedig városi népiskolák tanterve sze
rint tanítsanak. 

ll. §. (l) Az a tanuló, aki a népiskola felső 
tagazatát az átlagot meghaladó eredménnyel végezte 
el, felvételi vizsga sikeres kiállása esetében ta
nulmányait aö 1938. évi XVIII. t.-c. harmadik ré
szében szabályozott ·gazdasági középiskolákban 
folytathatja. 

. (2) A felvételi vizsga anyagát, helyét, idő
pontJát és díját a vallás- és közoktatásilgyi mi
niszter rendelettel állapítja meg. 

(3) A felvételi vizsga sikeres kiállása eseté
ben a (2) bekezdésben emlitett díjat vissza kell 
tériten i. 

12. §. A vallás- és közoktatásilyyi miniszter 
- a községek (városok) által fenntartott népiskolák 
tekint~tében a belilgyminiszterrel egyetértően -
~llapitJa met' azt, hogy az iskolafenntartók nép
askoláikat mtly sorrendben és időben kötelesek e 
törvén! rendelkezéseinek megfelelően átszervezni. 

,3, §. Azt a gondviselőt (1. §.),aki a gond
viselése alatt álló iskolakötetes korban tevő gyer-

meket a rendes beiratások alkalmával be nem 
íratta a községi előljáróság (polgármester) meg
felelŐ határidő kitíizésével irásban felhívja kötele
zettségének teljesitésére és mulasztásának igazolá
sára. Ha a gondviselö a bciratási kötelezettsegének 
a kitíizött határidő alatt sem tesz eleget, az iskolába 
be nem írt gyermeket a községi elöljáróság (pol
gármester) megkeresésére az illetékes népiskola 
helyi hatósága hivatalból beírja a népiskolába. 

14. §. (l) A népiskola helyi hatósága köte
les gondoskodni arról, hogy az iskola minden 
tanitója a szorgalmi idő két első hónapjában he
tenkint, azután pedig kéthetenkint az igazolattanul 
mulasztó gyermekekről kimutalást készítsen. A ki
mutatásban fel kell tfintetni, hogy a gyermek hány 
tanulmányi napot és istentiszteletet mulasztott el. 

(2) A népiskola helyi hatósága a kimutatás 
alapján a mulasztó gyermek gondviselöjét írásban 
felhívja, hogy a gyermeknek iskolába vagy isten
tiszteletre járatásáról gondoskodjék. 

(3) Ha a felhivás után a gyermek ugyan
abban az iskolai évben ismét igazolattanul mulaszt, 
az iskola helyi hatóságának megkeresésére a köz
ségi elöljáróság (polgármester) a gyermek gond
viselöjére pénzbírságot szab ki. A pénzbirság ösz
szegél a mulasztott napok vagy istentiszteletek 
számának, a mulasztás ismétlödésének, valamint a 
gondviselő vagyoni és kereseti viszonyainak fi
gyelembevételével kell megállapítani. A pénzbirság 
összege húsz pengöt nem haladhat meg. 

15. §. Kihágást követ el és az 1928. X. t-c. 
rendelkezései értelmében pénzbilntetéssel büntetendő 
a gondviselö (l. § ) 

a) ha a gondviselése alá tartozó iskolaköte
les gyermeket a községi előljáróság (polgármester) 
által kitfizött határidő alatt nem íratja be a nép
iskolába ( 13. §.) 

b) ha a gondviselése alá tartozó iskolaköteles 
gyermek ugyanabban az iskolai évben a népiskola 
helyi hatóságának figyelmeztetése után és a köz
ségi elöljáróság (polgármester) által alkalmazott 
birság után igazolatlan iskolai vagy istentiszteleti 
mulasztás miatt negyedik izben is felvétetik a mu
lasztási kimutatásba. (14. §) 

c) ha - amennyiben a cselekmény sulyo
sabb bilntető rendelkezés alá nem esik - a nép
iskola helyi hatóságának vagy a községi elöljáró
ságnak (polgármesternek) az iskolázAsi kötelezett
ség teljesitésének biztosítására irányuló intézkedé
sét meghiúsitja. 

. 16. §. (l) A 15. §·ban meghatározott kihá-
gás miatt az eljárás a knzigazgatási hatóságnak, a 
m. kir. rendörség mfiködési terílletén, az m. kir. 
rendőrségnek, mint rendöri bilntetöbiróságnak a 
hatáskörébe tartolik. Az 1929. XXX. t.-c. 59. · §. 
(l) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés 
szempontjából szakminiszternek a vallás- és köz
oktatásilgyi minisztert kell tekinteni. 

(2) A királyi tanfelilgyelö a 15. §-ban meg
határozott kihágás miatt inditott rendöri bantető el-
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járásban a szakképviselő jogait gyakorolja. 

(3) A jelen törvény alapján befolyó birságo
kat és pénzbüntetéseket a népiskolába járó szegény 
gyermekek segélyezésére kell fordftani. 

17. §. Azokban a községekben, ahol vala
mennyi tanköteles befogadására alkalmas nyolc
osztályos népiskula, avagy mindennapi tanításra 
berendezett mezőgazdasági népiskola még nincs a 
gondviselő a 4. §. (2) bekezdésében meghatároz~tt 
iskolázási kötelezettségének az átmeneti idő alatt 
eleget tesz akkor is, ha gondoskodik arról, hogy 
gyermek a népiskola hatodik osztályának elvégzése 
után három tanéven át továbbképző népiskolai ok
tatásban részesüljön. 

18. §. Ez a törvény az 1940. év szeptember 
havának l. napján lépett hatályba és végrehajtásá
ról a vallás- és közoktatásügyi miniszter gondos
kodik. 

(2) Ennek a törvénynek hatálybal~pésével az 
1868. XXXVIII. t.- c. 52-· 56. §-ai, valamint az 
1921. XXX. t.-c. hatályukat veszítik. 

* * * 
Közöljilk a törvényt szószerinli szövegében, 

hogy ezzel pontos tájékoztatást adjunk az új is
iskolázási rendszer alapjáróL Megjelent az 1940. 
évi országos törvénytárban július hó 12-én. 

----.............. , ___ _ 
Gyümölcstermesztési tanfolyamok felnöttek részére 

Nemsokára a téli gondokkal egyiitt reánk 
szakadnak a hosszú téli esték, amikor a gazda is 
beszorul a szobáj iba s lesz ideje bőven az olvas
gatásra, továbbképzésre. Ilyenkor szerveztetnek sok
szor egymástól különállóan, úgy a földmivelésügyi 
minisztérium, a gazdasági kamarák, a killönböző 
egyesületek, valamint a népművelési bizottságok 
tovdbbképző tanfolyamai, amelyekbe iskoláink tan
testületei szivesen kapcsolódnak bele. Sőt joggal 
mondhatjuk, hogy elsősorban illetékesek ily tan
folyamok tartására, mert a helyi viszonyokat és kí
vdnalmukat minden esetre jobban ismerik, a:wn, 
bár kiváló képzettségű szakembereknél, akik ezek
nek hiányában sokszor csak legjobb belátásuk sze
rint, vagy ötletszerűen kénytelenek összeállítani az 
előadások illetve tanfolyamok anyagát. Lássuk 
most már, hogyan kell a gyümölcstermesztési tan· 
folyamokra felkészülnünk, hogyan kell azok anya
gát összeválogatnunk, hogy a sikert biztosíthassuk. 

Mielőtt a gyüm·}lcstermesztési tanfolyamok 
anyagát összeállftanánk, körUI kell nézni azon 
vidék gyümö~csös kerteiben. Az előadónak tehdt 
ismernie kell a helyi gyümölcsösökben gyakrabban 
előforduló hibdkat, de a követésre méltó példdkat is. 
Ezért legalább a tanfolyamot megelőző kora tavasz
tól késő őszig a fontosabb időszerű kerti munká
kat, mint a telepftés, ültetés, alakftó- és ritkitó--· 
melszések, hernyózás, permetezések, gyümölcsérés, 
szedés, őszi talaj és egyéb ápolási munkákat a 
gyümölcsösökben megfigyeli. A gyilmölcstermesz
tőkkel az állal, hogy a tetthelyén útbaigazítással és 
tanáccsal szolgál, már kapcsolatokat létesit. Csak 
igy tudunk betekintést nyerni községünk gyül1}ölcs
termesztési viszonyaiba, Igy ldljuk meg a htb~kat 
s egyszersmind a tennivalókat is, amelyekkel a h1bák 
elkerülhetők, megjavithatók, vagy legalább mérsé
kelhetők lennének. Csak a helyszinen végzett és 
mindenre kiterjedő tájékozódás után vállalkozhatunk 
arra, hogy községünk gyümölcstermesztőit - nti-

után a személyes érintkezés folytán már bizalmukat 
is megnyertük - a tél folyamán egy gyümölcs
termesztési tanfolyamra összegyüjtsük. 

Nagyobb és mélyebb a sikere azoknak a 
tanfolyamoknak, amelyeken az egyes előadók egy
másba kapcsolódóan felölelik a helyi gyümölcster
mesztés fontosabb kérdéseit és a hallgatósdgnak 
kerek egészet és lehetö/eg mindell felmerülő kér
désére vdlaszt is nyujtanak. Az alábbiakban termé
szetesen csak általánosságban mutathatunk be egy 
4 hetes, heti 3 órás, össze!'en tehát 12 órás tan
folyamnak az anyagát, mert amint már fentebb is 
hangsulyoztam, az anyagot mindig a helyi viszo
nyoknak és kivánalmaknak megfelelöen válogassuk 
össze. 

~.g A tanfolyam előadási anyaga 

l Gyümölcstelepités. Házi és haszongyümölcsös. 
2 Oltványok beszerzése és kiültetése. 
3 Öszi munkák a gyümölcsösben : koronar!tki-

"' tás, törzstisztogatás, stb. 
, 4 Lombhullás utáni permetezés: a permetező-
~ szer elkészítése és a permetezések végre-
.c hajtása. 

5 A gyümölcsfák trágyázása (ideje, módja, 
e mennyisége.) 

6 Tavaszi munkák a gyümölcsösben : hernyó-
~ zás, alakítómetszések, oltás, sth. 
> 7 Rügyfakadás elötti permetezések végrehajtása. 

8 Nyári permetezések végrehajtása. 
c:> 9 Gyümöl~sritkitás, zacskózás, érés és szedés. 

10 GyUmölcsosztályozás, csomagolás, értékesítés 
~ és eltartás. 

ll Községünk gyümölcsöseinek állali kártevöi 
és az ellenük való védekezés. 

12 A gyakrabban előforduló gombabetegségek 
és az ellenak való vé~ekezés. 
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Az egyes órák anyagát sohasem nyujtsuk 
szintelen egyhangú felolvasás v.1gy elméleti fejte
getések alakjában. Induljunk ki a helyi viszonyok
ból, vagy a gyümölcsösökben látható és javitásra 
szoruló hibákból, illetve a követendő jó példákbóL 
Amikor a hibákat felhozzuk, egyszersmind rámu
tassunk azokra a helyes eljárásokra is, amelyeket 
a gyümölcstermesztöknek követni kell, hogy mun
kájuk eredményes legyen. Még jobban le tudjuk 
kötni hallgatóságunk f;gyelmét a vetítettképes, vagy 
egyébb szemléltetéssel kisért elöadással, amelyek 
közvetlenségét és maradandóságát nem is kell 
bövebben magyarázni. Előadásainkhoz velitögépet 
a Várn1. Népmfivelési Bizotlságoktól, diapositíve
ket pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium diapositív kölcsönző osztályától igen csekély 
használatidíj ellenében nyerhetünk. 

Törekedjék az előadó arra, hogy minél több 
gyakorlati életböJ vett példák, továbbá a gyümöl
csösökben nyert megfigyelésnek, elmondásával 
tegye élvezetessebbé az előadását. Az egyszeríí 
falusi nép lelk~hez pedig csak az tud közel fér
kőzni aki az O nyelvén és és~járása s~ezint szól 
hozzájuk. 

Elmélyítjük az elmondottakat s egyszersmind 
gyllmölcstermesztöinkkel a szorosabb kapcsolatokat 
is ápoljuk, ha elóadásunk végé.1 a tárggyal kapcso
latos kárdésekre hozzászólásokra a választ; taná
csot; útbaigazitást, készszégl(el megadjuk. 

Végül körültekintéssel válasszuk meg az elő
adások helyét és idejét. Legalkalmasabbak ezen 
célra a központi fekvésü községháza nagyobb köz
gyfilési terme, iskolák nagyobb tan- illetve torna
termei, melyek elegendő ülöhellyel rendelkeznek és 
kevésbé az egyesületek, klubbok és párthelyiségek. 
Legmegfelelőbbek a kora esti órák, mert ilyenkorra 
az érdeklődök nagyobbrésze már otthoni rendes 
munkáját már elvégezte. 

Használjuk fel tehát az elkövetkező hosszú 
téli estéket arra, hogy községünk haladnivágyó 
felnőtt lakossága részére gyümölcstermesztési tan
folyamot rendezzünk, amelyen hiányos ismeretein
ket kiegészitve és újakkal megerősítve nagyobb 
felkészültséggel tudjanak majd az elkövetkező év
ben úgy családjuknak mint a nemzetnek több és 
jobb gyümölcsöt termeszteni. 

Debrecen. Matós István. 

Szőlészeti 
, 
es borászati kérdések 

2. Az amerikai direkttermőkröl, tekintettel arra, 
hogy az 1938. évi XXXI. törv~nycikk ezeket ki
vágásra illetve átoltásra ítélte - ideiglenesen az 
Othelló kivételével - ezekről majd a hegyközségi 
törvény tárgyalásánál szólok. 

Szölögazdaságunk második nagy csoportja 
az európai hjtáké, melyek mint jól tudjuk bor és 
c:;emege szölőkre oszthatók, mindkettö ismét fehér 
és vörös fajtákra. Ezen megkillönböztetést csak 
azért említem m\!g, mert a földmívelésügyi kormány 
egyrészt a fentemlített törvényben, másrészt késöbb 
kiadandó rendelkezésekben meghatározza, hogy 
melyik vidékre mílyen bor é:; csemegefajták leg
alkalmasabbak, illetve melyek telepíthetők. Itt kap
csolódik azután össze az amerikai alanyfajták 
tulajdonságainak ismerete, továbbá az oltványoknak, 
illetve az európai fajtáknak tulajdonságbeli különb
sége. Nevezetesen ha szőlőt akarok telepíteni, nem· 
csak a talaj összetételét kell ismernem, és ha az 
kötött, az alanyfaiták megválasztását, hanem az 
európai fajtákra is a jellemző tulajdonságokat. 
Megvannak ugyanis az egyes borvidékekre jellemző 
fajták, pl. tokajhegyaljának a furmint és hárslevelü, 
egylill adva a szomorodnit, vagy több borvid.!knek, 
igy az alföld nagy részének is a kadarka. Messze 
vezetne, ha itt a tulajdonságokat részletesen ismer
tetném, de a kadarkánál közismert tulajdonságot 
m~g~mlítem s. ez a rugósság. Ez a tulajdonság 
faJtaJelleg, talaJösszetételi ok, a virágzás ideje alatti 
kedvezőtlen klimaviszonyok, a megtermékenyülés 
egyenetlen volta, mely a termő alkatrészek rossz 

növénytani kifejlődésében keresendő, stb. lehetnek 
elöidézöi Ezen lehet segíteni a szelekcióval, bizo
nyitja az, hogy ma már van nemes kadarka, melynél 
ugyan vannak visszaütések, de a rendszeres sze
lekciós munkával kifogástalan egyedek és termő 
tőkék állíthatök elő. Ez a lényege a többi fajtáknál 
tekintetbe veendő alaptulajdonságoknak is. Mindez 
pedig a tárgykörben való elmélyülést kiván s 
reszortmunka. 

Sok szó esik manapság arról a számunkra 
fontos nemzetgazdasági kérdésről, hogy szölő
telepílésünk csemegefajtákkal történjék-e, vagy bort
adó fajtákkaL Ez is egyik aktuális problémája 
szölögazdaságunknak, mely azonban szakembereink 
sőt nemzetgazdászaink előtt is meglehetösen tisz
tázott. Bár a jelenleg folyó háború az ezirányú 
fejlődést egyelőre hátráltatja, az ma már mégsem 
kétséges, hogy szölötelepftéseinket az irányitott 
ga-zdálkodás keretébe kell beállltanunk. Szorosan 
véve ez azt jelenti, hogy bortermelésünk területét 
át kell állítani fokozatosan, meghatározott mérték
ben és minöségekben csemegeszölő termelésre, mert 
bizonyitott az a tény, hogy a külföld még lénye
gesen több csemegeszölöt venne át tőlünk, mint 
amennyit ezidőszerint exportálni képesek vagyunk. 
Az ugyanis nem irányadó, hogy mekkora a csemege
szölő területünk, hanem az a lényeges, hogy melyek 
azok a fajták, melyeket a kíilföld átvesz. Termé
szetesen nemcsak a külföld felvevöképességthez 
kell alkalmazkodnunk, hanem annak igényeihez is. 
(Folyt. köv.) Dr. Németh JAnos. 
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- EskDvö. Kövy Magdolna esztergomi gazd. 
szaktanniS és Szölgyény Pál banktisztviselö házas
ságot kötöttek. 

- Felhivás. Felkérem azon kartársakat. akik
nek óradíjas szalgálatuk van, feltétlen jelenjenek 
meg a közgyfilésen, mert az óradíjas évek beszá
mítása érdekében ott fontos lépések történnek. We
iland Piroska. 

- Áthelyezés. A vkm. Miklósné Rakolczai 
Mária gazd. szaktannőt jászberényböJ Esztergomba, 
Fazekas DezsiSt Nagykőrösről Csanádpalotára, Kö
vári Istvánt Monorról Köröstarcsára, Szentirmay 
Vitmát Szentistvánról jászberénybe, dr. Zsögönné 
Szilágyi Piroskát Kiskundorozsmáról Szeged-Szaty
mazra, Gáspár Irént Szeged-Szatymazról Gyön
gyösre, Puy Istvánt Köröstarcsáról Kiskunfélegy
kázára, Gáspár Lászlót Kiskunfélegyházáról Hevesre 
helyezte át, utóbbit az igazgatói teendők ellátásá
val is megbízta. 

- Uj beosztások. A vkm. Lábass Istvánt 
a makói, Tass Eleonórát a kiskundorozsmai, Kasza 
Mártont és Murányi Erzsébetet a szeged-röszkei, 
Pongrácz Évát a szeged-alsóközponti, Mydló ju
liannát a köröstarcsai, Laszlóczi Etelkát a mezö
berényi, Borbélyné Irlanda Kornéli&t a szeghalmi 
és Hatvany juliát a kiskunfélegyházi mezögazda
sági népiskolához segélydíjas gazdasági szaktanitó
nak (nőnek) szolgálattételre beosztotta. 

- Látogatás. Dr. Loczka Alajos, az V. 2. 
ügyosztály főnöke, Suhajda Tibor szakfelügyelő, 
Veniss Gyula szaktanftóképző-íntézeti igazgató, Su
lyok Elemér gazd. tanár, Mészöly Gyula kertész
tanár, Győrfy üéza gyak. mezögazd. népiskolai 
igazgató, Fazekas M. Blandina a Constantinum 
leánynevelő intézet főnöknője, Galler M. Bernar
dina és Moullin M. Antónia tanárnők kiséretében 
meglátogatta a kiskunfélegyházi mezögazdasági 

··népiskolát. A vendégek úgy a tanogyi berendez
kEdést, mint a gazdaságot tüzetesen megszemiéi
U k. KOlönös tetszést aratott a gazdag gyüjtemény
tár, a tantermi berendezés, a renovált, korszerfi 
istálló és új magtárépület, valamint a szarvasmarha 
és sertésállomány. Az iskola tantestülele örömmel 
fogadta a látogatók elismerésnyilvánilását, annál is 
inkább, mert az szakértők, reális kritikusok részé
ről történt és ambiciófokozó hatásokat hagy a 
jövőre. 

- A magyar föld sorsa szempontjából igen 
értékes könyv jelent meg dr. Péter Ernő tollából 
"Földbérlő szövetkezetek a magyar földbirtokpoli
tika szolgálatában• eimmel, mely részletesen fog
lalkozik azokkal a közgazdasági tényezőkkel, me: 
lyek nagy szerepet játszanak a föld szövetkezet1 
alapon történő hasznosftásánál, kOlönös fontossá
got tulajdooltva a mezögazdasági népokfatásnak, 

mely feje~e!nél azonban sajnálatosan összevonja 
a. gaz~asag1 továbbképzök munkáját a még min
d~g "önál.ló. gazdasági népiskoláknak" titulált me
zogazd~sagi népiskolák munkájával és a szaktanítók 
képzése! 4 hetes tanfolyamon degrodálja ; az igazi 
tömeg.o~tatás lehetőségél a téli gazdasági iskolák
ban latJa, de megfeledkezik a 24 OOO növendéket 
száml~~ó .~ezögazdasági népiskolákróL A sokoldalú 
megviiagJtassal, a törvények ismertetésével, az egész
séges elgondolások közreadásával hasznos munkát 
végzett a szerzö. (Budapest, VIli. ker. Kender u. 
39. Szalay Sándor könyvnyomda.) 

-Magyar diákkalauz-t adott ki a MEFHOSz. 
l pcngös árban, ami útmutatással szolgál az összes 
egyete~1ek, főiskolák, szakiskolák és szaktanfolya
mok, mternátusok, menzák, diákegyesületek és 
közhasznú intézményekről. 

- Érdekes számok. A szegedi tankerület 
15 mezőgazdasági népiskolájában az 1939j40. tan
év végéig 4597 tanuló járt. Ezek szfilöinek foglal
kozása a következő volt : Törpebirtokos 982 szülö 
(21"3%), kisbirtokos 767 (J6·7u/o), feles 224 (4·9%), 
részes, harmados 231 (5°/o), napszámos 1268 
(27·5%), cseléd 187 (4'1°/u), iparos 437 (9'6°/o), 
kereskedő, kofa 115 (2"5%), más foglalkozásli 
(vasutas, fuvaros stb.) 386 (8·4%). Ezek az adatok 
igazolják, hogy a tanuJók szüleinek 38%-a föld
birtokos, 9 9°/o-a a feles és részes gazdálkodó : 
szorosan földmíveléssei foglalkozó szülö gyermeke 
47 9%. Aránylag kevés a szülök között a keres
kedő, csak 2 5% és az iparos. A cselédek 4·1 %-át 
sem vehetjük mind mezögazdasági cselédeknek, 
mert vannak közöttük háztartási és más alkalma
zottak is. Sok a napszámos szülö (27·5%). Ezek 
többsége már mezögazdasági napszámból él, de 
vannak vasuti és téglagyári stb, munkások is. Kö
zölhetjük összehasonlitásképpen, hogy a felső ipar
iskola tanulói közfil földbirtokos szülöfe van 0·4°/o
nak, az iparostanonciskolákban 18 8°/o-nak, a felsö
kereskedelmi iskolákban 11·8°/o· nak, a kereskedelmi 
szaktanfolyamok 9·50fo-nak, végül a kereskedő
tanonciskolákban 13%-nak. Napszámos szfllö az 
iparostanonciskolákban 36·5%· al szerepel. A tanu
Jók szülei közill 2236-nak (48 6°/o· nak) van kisebb
nagyobb földbirtoka. Ezeknek nagysága és vég
összege a tanulők bemondásai alapján bizonytalan. 
Még sok szülö maga sem tudja földbirtokának vagy 
gazdálkodási területének pontos adatait' nem még 
az iskolába járó gyermeke. Tájékoztatás szempont
jából némi figyelmet érdemelnek azonban a tanuJók 
bemondási adatai is. Ezek szerint szölö és gyü
mölcsöskertje a szülök 18'5%-nak, konyha és házi
kertje 25 611/o-nak van. Házhellyel csak 7·6~/0 ren
delkezik. Érdemes volna ilynemfi adatokat iskolán
kint részletesen feltárni és feldolgozni, hogy meg
tudjuk hány kat, hold kertre, szántóföldre stb. hat 
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ki közvetlenül az iskola munkája és hogy egy-egy 
iskola tanftásával mennyi termőföld sikeresebb 
hasznosítását szolgálhatja. Milyen más volna a. fel
vett tanítási anyag, ha tudnók, hogy pid. m1kor 
konyhakertészetet, szölöművelést tanítun~, ezek a 
tantárgyak ennyi és ennyi kat. holdat érmtenek. 

- Hirdetés. A turkevei mezögazdasági nép
iskola telivér, törzskönyvezett mangalica tenyésze
tében 7 hónapos süldökocák kerülnek eladásra 
október hónap folyamán. Az állomány Bang- és 
fertőzésmentes. Származása úgy hízékonyság, legelő-
birás mint szaporaság szempontjából kifogástalan. 
Nagytestü és darapercentre, kisérleti hizla_lásokkal 
kipróbált ösöktől szArmaznak. Már most Jelezzük, 
hogy kanjaink l 941. márciusában 13 hónapos kor
ban kerülnek eladásra. 

nedves talajban keni el és okozza az eketalp rö
gösödésre hajlamos földeken. 

3. Azért található szakállas buza a tarbuza
velésekben, mert az dszi buza bár túlnyomóan 
önlermékenyüld növény, - a tarbuza mégis nyil
tabban virágzik. 

4. Két szivcsont (ossa cardis) van a szarvas
marha szivében az aorta rostos gyfirfijében. A jobb
oldali 6 cm, a bal 2 cm. hosszú. 

Helyes megfejtést küldött be 12 előfizető. 
Részben helyes megfejtést kOldöft 3 előfizető. 
Jutalmazásban részesült Sirnek Ferenc tanár. 

Bpest, Or-u. 4. 
Megfejtések Balatoni Béla mezőgazd, iskola, 

igazgató, Székesfehérvár, Koppány u. 15-17. sz. 
címre küldendök. ................................. - A Magyar Katonaujság cimO képes 

hetilap a magyar katonanemzet fiához :;zól. A ka
onai nevelés, kiképzés és nemzetvédelem ma már A 
mindannyiunkra nézve fontos munkáját szolgálja. 
Felvilágosít, tanít és szórakoztat, közhasznú isme
reteket terjeszt, ápolja és fejleszti azokat a hazafias 

szerkesztö postája 
B. O. B. R. Az új sájtótörvény és a lap

korlátozási rendeletek szigorúan előírják a lapok 
célkitfizéseinek pontos betartását. Lapunk csak 
gazdasági vagy szakoktatási témákkal foglalkozik 
az egyesOleli ügyek tárgyalása mellett. A cikkek 
széplrodalmi vagy napilapokban teljes mértékben 
megállnák helyüket úgy tartalmuk, mint feldolgo
zásuk szempontjábót· 

és harcos erényeket, amelyeknek összessége a 
Zrinyi Miklós-i magyar kél.tonaeszményt jelenti. A 
lap megrendelhető az évi 5 P előfizetési díjnak a 
22 220 sz. postatakarékpénztári csekkszámlára tör
ténő előzetes befizetés utján. A Magyar Katona
ujság szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, 
VIII. Reviczky u. 4/b. 

- Nem csak önmaga, hanem a tanitói 
közösség szociális és gazdasági érdekeit is 
szolgálja az, aki belép az Eötvös-Alap Ön
segélyző és Családjóléti Osztályába! 

, 
Erdekes kérdések 

l. Mikép idézhetjük r/ö a kukorica beéréséta 
lezászlózáson kívül? 

2. Szokds-e Amerikában a kukoricajosztás és 
morzsolás? 

3. Milyen hatással van a tejhozamra a tiJk 
husa? 

4. Miért tud még hangot adni a lenyakazott 
tylik és kacsa ? 

A feleleteket október hó 15-ig kérjük meg
küldeni. 

1940. szeptember havi kérdéseink megfejtése: 

t. Az őszi szántásnak őszi elmunkálása aján
latos erősen kötött sziktalajon, ahol előreláthatólag 
a tél fagybeértetése nem lenne teljes hatásu. 

2. Eketal p- betegségnek vélték a multban az 
állandóan ugyanazon mélységre való szántás okozta 
kérgesedést a mfivelt és mfiveletlen talajréteg kö
zötl. Tény azonban, hogy úgyszólván sohsem szán
tunk egyenlő mélyen. A kemény és káros kérget 

Érdeklődő ! Az érdekes kérdések feltevésé
hez más is hozzájárulhat. Kérem a felteendő kér
déseket a helyes megoldással együtt Balatoni Béla 
kartársnak Székesfehérvár, Koppány u. 15-17 sz. 
címére küldeni, lehetőleg minél többet. Ezután a 
megfejtések is oda küldendők. 

L. L. Fokozott gondozásuk kivánatos, hogy 
megtartsák ruganyosságukat és formájukat, a tul
ságos öntözés és bö táplálék folytán nagyra nőnek, 
ritkaszövetüek lesznek és veszitenek értékilkböl. 

P. Dorozsma. A ffi sfirfisége és szfne teszi 
tetszetőssé. 

Iskolaigazgatók ! A nagyarányú személyi 
változásokról csak szórványosan kap a szerkeszlő
ség értesftést, pedig ezt igen gyakran kéri. 

Kérelem ! Az l 939. évi januári számunk 
teljesen elfogyott. Kéri a szerkesztőség azokat, akik 
fölös számmal rendelkeznek, küldjék azt a szerk. 
eimére. 

A lap kiadásáért felel : Pignlczky Ferenc elnök, Szekszárd. 
Kiadótulajdonos: Gazd. Szaktanitók Orsz. Eay., Szekszárd. 
E_löfizet~si ~ij: Egy évre 8·:- pengő. -Ar. előfizetési- és 
hardetésa diJak a Gazdasága Szaktanitók Orsz. Egyesülete 
filpénztárának Kisujszálllllsra az 54.135. csekkszámtán kül
dendök. Megjelenik augusztus hó kivételévelminden hó l-én. 

Szerkesztöség: Kiskunfélegyháza. 
- Az egyesület tagjai a lapot tagdfjuk fejében kapják. --Vesszösi József könyvnyomda Kiskunfélegyháza. 
Nyomdáért felelős: Tóth Miklós üzemvezető 2747. 
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