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„Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége.
- adatok-magyarázatok-„
IV.kötet
Az Ön kezében” Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége”
című tizenegy kötetes adatgyűjteményének negyedik kötete van. Melynek e
kötet, természetes alkotója, összetevője.
E negyedik kötetben a következő szócikkek vannak:
Az erdélyi magyar mezőgazdasági iskolák és a kolozsvári Mezőgazdasági
Akadémia………………………………………………………… 2 – 87. oldal
Az erdélyi magyar mezőgazdasági szervezetek, gazdakörök
.....................…...............................................................................88 – 372. oldal
Az erdélyi magyar tájházak, helyi muzeumok…………...…...373- 419. oldal
Útmutató az idézett szerzők,művek visszakereséséhez.
A bibliográfiai adatokat ,a tizenegyedik kötetben szereplő ABC-s
sorrendű általam összeállított keresőben találjuk meg a következő
képen:Mivel én végig számítógéppel dolgoztam a visszakeresést is evvel
kérem ,hogy végezzék a kedves olvasók. Minden adat végén egy L. (lásd)
betű található melyet egy szerzői név, vagy egy mű címe vagy egy szó
követ. Ezeket a Google keresőbe beütve kapjuk meg a keresett szerzőt
vagy művét.
A szerző
Élesd 2016. IX. 5-én
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Erdélyi mezőgazdasági oktatás
Az általam összegyújtött Erdélyi gazdasági iskolák és a kolozsvári
akadémia örökségi adatai.
„Erdélyben ezek az intézmények – mutatott rá Eke és toll c. átfogó
számvetésében Nagy Miklós – "a XIX. század közepéig a Habsburg-ház
politikai felfogásának megfelelően nem jutottak kellő súlyú szerephez. Bécs
nemcsak a könyvkiadáshoz nem nyújtott támogatást, de az iskolahálózat
kiépítését sem mozdította elő. Erdély gazdatársadalma így minden téren a
magánkezdeményezésekre volt utalva." Az oktatást illetően megkülönböztetett
jelentősége van annak a ténynek, hogy 1799 és 1801 között Nagyszentmiklóson
(a Nákó család uradalmi birtokán) megalakult az első mezőgazdasági
szakiskola, melynek tervezetét az a Tessedik Sámuel dolgozta ki, aki 1780-ban
Szarvason felállította a világ első gyakorlati agráriskoláját. A mezőgazdasági
tudományok magas szintű művelését Erdélyben 1869-től, a Kolozsmonostori
Gazdasági Tanintézet megalapításától számíthatjuk, a szakismeretek
intézményes terjesztését azonban még korábbról: a Teleki Domokos alapította
Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) már 1844-ben kezdődő működésétől.
Csíkszeredában 1884-ben közadakozásból létesítenek mezőgazdasági
szakiskolát, melynek fenntartási költségeit a Csíki Magánjavak viselik. A két
világháború között Romániában az egyházak veszik gondjaikba a magyar
nyelvű mezőgazdasági szakoktatást, beleértve a tankönyvírás és -ellátás ügyét
is. Elsőként Székelykeresztúron nyílt meg 1931-ben az unitárius téli gazdasági
iskola, ezt követi 1934-ben a radnóti katolikus, 1935-ben a csombordi
református és még ugyanabban az esztendőben a kézdivásárhelyi katolikus
tanintézet.”
L.RMIL
- 1945. október 31. Magyar mezőgazdasági iskolák öt helységben
működtek akkor: Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Csíkszeredában,
Székelyhídon és Csombordon. (Világosság, Kolozsvár, okt. 31.)
-……a nagyszalontai Arany János Gimnázium helyén mezőgazdasági
szaklíceum nyílik – magyartagozattal…….. 1948 augusztus 3
L. Szabó M.Attila
Mezőgazdasági szakiskolák:
1. Kolozsvár áll. gazdasági akad. alapitás éve 1869, tanár 16
2. Algyógy. Sz. F. iskola EMKE
„ „ 1891, „ 5
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3. Szilágysomlyó állami földműves. isk. „
4. Csikszereda áll. f. isk.
„„
5. Torda Szabó J. gaz. isk.
„„

1902, „ 5
1904, „ 4
1906, „ 1
L.Erdély statisztikája

Algyógyi magyar állami és EMKE földműves iskola,
- fenntartották például az algyógyi EMKE földműves iskolát, amely az
egyesület első elnökének, gróf Kuun Kocsárdnak az adományából az algyógyi
kastélyban és a hozzá tartozó 1700 kat. h. szántó, legelő és erdőterületen, annak
jövedelméből működött. Ebben az iskolában 1910-ig 321-en szereztek
középfokú mezőgazdasági és állattenyésztői diplomát. Az 1844-ben alakult
Erdélyi Gazdasági Egyesület (EMGE) egész országrészre kiterjedő szervezete
mellett tehát az EMKE gazdasági támogató szerepével is számolni lehetett.
L. Székelység
-1891-ben nyílt meg itt az állami Kun Kocsárd székely földműves iskola
40 évre kötött szerződéssel melyet az E.M.K.E és a magyar királyi földművelési
minisztérium állított fel gróf Kun Kocsárd 221.000 forintos alapítványából
L. Révai
-1892-ben Kún Kocsárd helyi földbirtokos alapítványt tett, amelyen a
Földművelési Minisztérium és az EMKE földműves iskolát hozta létre, székely
diákok számára, szarvasmarha-tenyészettel, fa- és gyümölcsfaiskolával. 1900ban a korábban 40-es diáklétszámot 60-ra emelték föl.
L . EMKE 1899
Atanítás.
Működött az 1894. és 1895. évben tanerő: egy igazgatótanító, egy
ösztöndíjas gazdasági segéd,mint helyettes segédtanító,egy segédtanító,két
ösztöndíjas gazdasági segéd és két kertész tanitó: - és pedig G á s p á r József
igazgató mind a két éven át; Be r g e r Károly Lajos öszt. gazd. segéd helyettes
segéd tanitó 1894 év decz. hó 31-ig; -1895 év febr. hó 1-étől L u k á c s y Imre
segéd-tanitó foglalta B e r g er helyét el, állásában megmaradt 1895 év végéig;
K e l l er Gyula öszt. gazd. segéd 1894 év febr. hó 3-án a zsitva-ujfalusi
iskolától ide helyeztetvén át, állásában maradt ugyan azév szept. hó 30-ig;
helyét F e r e n t h e i l Frigyes foglalta el 1894 év október hó 24-én, s ez
állásában maradt 1895 év október hó 31-ig, a midőn a lugosi földmives
iskolához helyeztetett át, mely idő óta helye betöltetlen maradt; a kertésztanitói
helyet 1894 év decz. hó 31-ig K o z á k y Jenő töltötte be, kinek a rimaszombati
földmives iskolához történt áthelyezése után a kertész-tanitói állás N e i g e r
János által töltetett be 1894 decz. 20-án, a ki állásában maradt 1895 év végéig.
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Iskolánk 1894 év szept. 20-án 10 és 1895. Szeptember 20-án 14 tanulót
adott át a gyakorlati életnek, kik nagyobbrészt az erdélyrészi kisebb és nagyobb
birtokosoknál foglaltak állást: béres-gazda, munkavezető és ispáni minőségben
mindjárt kilépésük után, s csak elenyésző csekély volt azok száma, kiknek a
kilépés után 2—3 hónapig kellett állomás után várakozniuk. Az iskola
kötelékébe lépett 1894. év okt. havában 20, 1895 év okt. havában pedig 17
tanuló; e létszámból azonban az 1894 évben 4 és az 1895 évben 6 tanuló
nehány napi itt időzése után eltávozott. A tanulók létszáma 1894 év végén 16 IIod és 16 I-ső éves, összesen 32; 1895 év végén pedig 16 II-od és 11 I-ső éves,
összesen 27.
Az 1894 évben i l l e t ő s é g szerint volt: Háromszékmegyei 14 =
43,75%, Maros-Tordam. 8 =25,00%, Udvarhelym.15 = 15,63 %,Csikm. 2 =
6,25%, Hunyadm. 2 = 6,25%,Brassóm.1 = 3,12%. Összesen 32 = 100,00%. Az
1895 évben": Háromszékmegyei 11 = 40,74%, Maros-Tordam. 8 = 29,63%,
Udvarhelym. 5 = 18,52%, Hunvadm. 2 = 7,41%, Brassóm. 1 , 3,70%. Összesen
27 = 100,00%
E l ő k é p z e t t s é g ü k e t illetőleg. Az 1894. évben: Falusi népiskolát
végzett 22 = 68,75%. Falusi népiskolánál többet 10 = 31,25%.Összesen 32 =
100,0%. Az 1895. évben: F.n. v. 19 = 70,37%. F. n. t. 8 = 29,63%. Összesen 27
= 100,00%.
S z ü l ő k polgári állását illetőleg: Az 1894. évben : Földmivelő 26 =
81,25%- Nem földmivelő 6=18,75%.Összesen 32=100,00%. Az 1895. évben: F.
20 = 74,07%. N. f. 7 = 25,93%- Összesen 27 = 100,00%T a n d í j m e n t e s s é g e t illetőleg. Az 1894. évben: Ingyenes helyen
volt 30 =93,75%. Fizető helyen 1 = 3,12%. Bejáró 1 = 3,13%. Összesen 32 =
100 %. Az 1895 évben : I. h. v. 25 = 92,59%. F. h. 1 = 3,70%. Bejáró 1 =
3,71%.Összesen 27 = 100%. Összesen 27 = 100%.
Kiválólag a g y a k o r l a t i o k t a t á s r a fektetvén a fő súlyt, naponta
2 óra fordittatik elméleti oktatásra: a nap többi órái pedig mezőgazdasági, kerti,
szőlőbeli és erdőbeli munkákra használtatnak fel. Az elméleti tanítás úgy a téli,
mint a nyári félévben 11— 12-ig van, a másik óra pedig a téli félévben este 6—
7-ig, a nyári félévben d. u. 1—2-ig tartatott meg; a reggeli órák ugyan a
figyelem éberségénél fogva az elméleti tanításra úgy a déli, mint a délutáni és
esti óráknál eredményesebben lennének felhasználhatók, de a foglalkozási tér
nagy távolsága és szétszórtsága miatt a gyakorlat és munkaerő kihasználása a
jelzett időben való tanításra kényszerített.
V i z s g á l a t o k minden évben kétszer tartatnak) az ellenőrző bizottság
előtt, u. m. február 26—27-én és szeptember hó 18—19-én, az előmenetel
általában jeles eredményt tüntetett fel, elégtelen osztályzatot csupán 1895. év
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február hó 26—27-én tartott vizsgálaton kellett 4 tanulónak egy-egy tantárgyból
adnunk, melyeket a szabályzat előírása szerint a vizsga utáni 2 hétre mindenik
tanuló kijavított.
A b i r t o k-k e z e 1 é s .
M e z ő g a z d a s ági téren a megalapított üzemterv keretén belől
igyekeztünk a nehéz gazdasági helyzettel megküzdeni.
Fáradságunk 1894. évben azonban a gazdaságban, terhelve a Maros
áradásával, takarmány hiánynyal,a lóhermag nem remélt árhanyatlásával
meghiúsított jövedelem-tervünket.
T e r m é s á t l a g o k k a t a s z t r á l i s h o l d a n k é n t:
Az 1894. évben: 1. Buza –őszi- 777 liter. 2. Rozs (őszi) 591 1.3. Árpa
(őszi) 750 l 4. Zab 1460 1. 5. Tengeri 1539 1. 6. Lóhermag 112 1. 7. Luczerna
165 1. 8. Lóher takar. 546 kgr. 9. Luczerna . . . 10. Zabos bükköny 1966 klgr.
11. Széna 1780 klg. Az 1895. évben: Buza (őszi) 1137 liter. Rozs (őszi) 256 1.
Árpa 829 1. Zab 1803 1. Tengeri 1554 1. Bükköny 990 1. Lóhermag 181 1.
Luczerna 100 1. Lóher, takarmánynak 657 klgr., 1-ső kaszálás. Luczerna 1000
klgr. Bükköny 1277 klgr. Széna 628 klgr.
A jelentésem tárgyát képező mindkét évben nővényte r m e l é s i
kísérletekkel is foglalkoztunk és pedig 1894 márczius hó 5-én 14071. sz. a. kelt
miniszteri rendelet alapján, probstein-zabbal. A növénytermelési kísérleti
állomás felhívása folytán pedig a Lathyrus silvestrissel, továbbá műtrágyával,
magyar kincs-burgonyával, seprő czirokkal tettünk kísérletet;1894. évi
augusztus hó 15-én 41049. sz. a. kelt miniszteri rendelettel utasíttattunk, hogy
az őszi kalászosokon végezzünk műtrágyázási kísérleteket, mely kísérletekről
részben 1894., részben 1895. évben a növénytermelési kísérleti állomáshoz
kimerítő jelentés tétetett.
Az 1892. évben megkezdett é p í t k e z é s e k e t 1894. és 1895. évben is
folytattuk. 1894. évben márczius hó 31-én 8466. sz. a. kelt miniszteri rendelettel
ökör- és tehén-istálló építésére 10,800 frt utalványoztatott; a vásártér
berendezésérepedig ugyanez év márczius hó 24-én 9627. sz. a. kelt miniszteri
rendelettel 564 frt lett folyósítva; ez építkezések 1894. évben befejezést nyertek.
Mindenik épületi tárgy házilag lett felépítve az imént jelzett
összegekből……………..
1895. évben június hó 30-án 41.038. sz. a. kelt miniszteri rendelettel a
malom és egy cselédlak helyreállítására és két szivattyús kút építésére 3000 frt
lett kiutalva, 1895. év április hó 5-én 20.151. sz. a. kelt miniszteri rendelettel a
kastély kert nyugati oldalának körül kerítésére 472 frt 37 kr folyósíttatott.Ezen
építkezések is befejeztettek….Az elésorolt építkezéseken kívül és a rendes
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költségvetésünk keretén belül 1895. évben építtetett 1100 hektoliter űrtartalmú
teljes uj tengeri góré, egy 8 m. széles és 20 m. hosszú fedett és zárt gépszín, egy
borjú- és egy csikó-kifutó erős keritéssel és egy-egy félszerrel, továbbá
emeltünk az iskola bejáratánál egy nagyobbszabásu tölgyfa-kaput, a majornak
az út felőli oldalát léczes kerítéssel vettük körül, melyekkel a major és iskolatelepen az építkezés befejezését vagyok szerencsés jelenteni.
- Az összesépítkezésekre 1892—1893—1894—1895. Évben fordíttatott
összesen 28.475 frt 83 kr.
Kihordattunk 1894. évben 2133 szekér 16707 q., az 1895. évben 2330.'
szekér 17298.08 q trágyát, A talajerő helyrepótlására 300 kat. holdon többékevésbbé tulterjes (külterjes?) üzem folyik. Évenkét egyötöd-egyhatod
trágyázható meg; még némi kívánni valót hagy fenn, de pár év múlva, midőn az
állattenyésztés minden neménél a teljes létszám beállittatik, ezen kérdés akkor
kívánalmának megfelelő megoldást fog nyerni.
A szászvárosi határ t a g o s í t á s a 1895 évben befejezést nyervén, a
kihasítás ugyanez év deczember 4-én hajtatott végre ; az iskola e helyen 13 kat.
hold 1080 □ öl első osztályú, de a Maros mosásának kitett és 6 drbban fekvő
szántó földje helyett 7 kat. hold és 1043 □ öl szántó, 23 kath. 1304 □ öl legelő,
összesen 31 kat. hold és 947 □ öl terület birtokába jutott, mely terület közvetlen
a Maros partján fekszik ugyan, de füz és nyírfával beverten teljesen védve van a
mosástól, s közvetlen szomszédos a Maros jobb partján elterülő csigmói
birtokunkkal. A két birtoktestet saját révünk kötiössze ugy, hogy a tagosítás az
iskolára nézve kedvezőbb megoldást nem is nyerhetett volna. 1895 év végén
tétetett meg az első lépés deczember hó 11-én 89290 sz. a. kelt miniszteri
rendelettel nyert engedély alapján a homoródi és csigmói határ tagosítása
tárgyában, mely ha kedvező elintézést nyer, a birtoktest szétszórtságának utolsó
akadálya is elhárítva leend s a könnyebb kezelés mellett biztosabb és nagyobb
jövedelemnek nézünk elébe.
A s z a r v a s m a r h a tenyésztésünkhöz, melynél az erdélyi magyar
fajtának fejlesztése vétetett czélul, e két év alatt több kiváló darabokat
szereztünk be, melyekkel már is egy szép tehén-állomány birtokába jutottunk.
1893 év július hó 25-én 34913 sz. a. kelt miniszteri rendeletben nyert engedély
és utalvány alapján 1894 év január hó 14-én a maros-vásárhelyi országos
vásáron 6 drb tehén szereztetett be 670 frton. 1895 év április 2-án 17903 sz. a.
kelt miniszteri rendelet és utalvány alapján Karácsony-falváról 5 drb tehén és
borjú szereztetett be. A szarvasmarha tenyésztésnél habár a kezdet kezdetén
vagyunk, a fáradságot és a pénzáldozatot nem kímélő munka sikerét már is
feltűnően megállapítanom lehet: tehenészetünkben nem egy 600 kgramot
meghaladó drb található 140—144 cm. magasság mellett. A tejelésben
elérteredmény pedig várakozásunkon felül sikerültnek mondhatjuk, 6—8 liter
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napi átlag több tehéntől méretik be. Egy sajátságos jelenséget kell azonban
kiemelnem, melynek magyarázatát adni képesek nem vagyunk; a két év alatt
összes szaporulatunk 65—85°/o bika s csak, 35—15% volt üsző borjú ; e miatt
még üszőt a saját tenyésztésünkből, mely 1892 év végén kezdetett meg,
tenyésztésre nem vettünk be, holott a tavaszon már 10 tinót jármozhatunk és 3
tenyészbikát adhatunk el.
Létszám : Az 1894 évben: Öreg bika 1, öreg tehén 23, növ. borjú, üsző,
tinó 49. Összesen 73. Az 1895 évben: Öreg bika 1, öreg tehén 19, növ. borjú,
üsző, tinó 69. Összesen, 89.
I g á s á l l a t á l l o m á n y b a n az évi kiselejtezett darabokat
felhizlaltuk s ezek eladási árából fedeztük az igázható uj beszerzetteknek
vételárát. 1894-ben 8 drb., 1895-ben 12 drb hizott ökör adatott el, melyek
páronként 12 q élősulylyal, 22—24 kron keltek el. Létszám az 1894. évben :
Hámos herélt 3, hámos kancza 4, csikó 4, jármos ökör 32, összesen 43. Az
1895. évben: Hámos herélt 3, hámos kancza 4, csikó 4, jármos ökör 33,
összesen 44.
S e r t e s-tenyésztésben a két év alatt idegen vér nem hozatott be, tiszta
beltenyészet űzetett, A két évben átlag 22 drb tenyészkocza után 4286 frt 73 kr
nyers-jövedelem bevételünk volt, melyből egyesére egy drb kocza után 97 frt 44
kr nyers jövedelem esik. Sertés-tenyésztésünkben 1893. évben az antrax 15%-ot
pusztított el. 1894. és 1895. évben sertés orbáncz ellen a malaczokat beoltottuk,
s a két év alatt egyetlen egy sem hullott antraxban el. Létszám: az 1894. évben
összesen 91 drb, az 1895. évben összesen 47 drb.
L ó t e n y é s z t é s ü n k b e n 1894. évben 4 csikó szaporulat volt; az
1893. évben beszerzett 4 drb muraközi kancza. ,1895. évben teljesen meddő
maradt. A muraközi lovak kitűnők, megvan a szükséges gyorsaságuk, edzettek,
s páratlanigavonó állatok, különösen kiemelendő nyugodt tagszervezetük,
melyeknek használhatóságuk rosz és lejtős utainkon minden állat fölé
helyezendők.
J u h-t e n y é s z t é s ü n k n e k 1894. évben vettetett alapja a kolozsi
gulya-telepről beszerzett 8 kos, 138 anyajuh és 109 drb anya-bárány, összesen
255 drb cigája fajtával, melyek itt legelőképességre a vidék közönséges Raczka
fajtájával kiállják a versenyt; kevesebbet kiadó gyapjujok alig pár írttal adatott
magassabban a Raczka-gyapjunál; a fajta edzettsége pedig azon egy és fél év
alatt, mióta birtokunkbajöttek, igen csekélynek bizonyult, — a magas hegyi
lejtőn, hol az akol is van, 1895. év tavaszán bárány 36 % hullott el, mely nagy
dög % ha a következő folyó tavaszonis megmarad, a fajta kicserélését leszek
bátor javaslatba hozni.
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Létszám : Az 1894. évben: Tenyészkos 8 drb, anyajuh 103 drb, tok juh 98
drb, összesen 209 drb. Az 1895. Évben : Tenyészkos 8 drb, anyajuh 190 drb,
tokjuh 48 drb, összesen 246 drb.
Méhészetünk 20 családra épített méhszinben 14 telelő családdal szolgált
tananyagul a gyakorlati oktatásnál.
S e 1 y e m-tenyésztés is gyakorlatilag bemutattatott. Az 1894. évben
10—20 kgr.gubót 9'frt 95 kr értékben, 1895. évben 7 klgr. gubót 6 frt 97 kr
értékben adtunk el.
K e r t é s z e t ü n k b e n a csemeték és vadonczok kiadása a közönség
nagy érdeklődése mellett ez évben is fotytattatott, különös keresetnek örvendett
a batul, melyből a jelenleginél 4-szer nagyobb területen sem lennénk képesek a
keresetnek teljesen megfelelni. Az 1804. évben eladatott 1442 drb oltvány és
3000 drb gyümölcsfa vadoncz. Ingyen, csupán a csomagolási költség
megfizetése mellett kiadatott 8000 drb csemete; 1895. évben eladatott 546 drb
gyümölcsfaoltvány69,600 drb erdei fa csemete. Ingyen, csupán a csomagolási
költségnek megfizetése mellett kiadatott 190 drb gyümölcsfa csemete, 5325 drb
erdei facsemete és 126060 vadoncz.
1894. évben az almából, 1895. évben a szilvából volt jó termésünk, az
utóbbit részben megaszaltuk, melyet q.-ként 12 frton fizettek, részben szeszszé
főztük ki, melynek 100 literét 50 frton értékesítettük.
A s z ő l ő i n k ez ideig még phyloxeramentesek voltak: a peronospora
ellen azonban erős harczot kellett kifejtenünk; évenként 3-szor permeteztünk; a
termés mind két évben ugy minőség, mint mennyiségileg jónak jelezhető.
Termett 1894.évben 149,75 Hl. l k a t . holdon 998 liter; az 1895. évben 154.50
Hl. 1 kat. holdon 1030 liter. A fajborokat átlag 30, az asztali fajok pedig 20 frt
értékesíttettük Hliterenként.Algyógy, 1866. év július hó 31-én.
G á s p á r J ó z s e f. i g a z g a t ó .
L. EMKE emlékkönyv
BEVEZETÉS 1903
-a Hunyad megyei Algyógyon, a háromszéki ,csíki, udvarhelyi, MarosTorda megyei, aranyosszéki, hétfalusi székely,illetve csángó gyermekek
számára Kún Kocsárd adománybirtokán létrehozott, 1891/2-ben beindult a
székely földműves iskola.
L.Roth
-1903-ban az algyógyi Kún Kocsárd iskola igazgatója ……..arról ad hírt,
hogy „a beltenyésztés terére lépve akijelölt irányban haladnak”, a tenyészbikát
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kiselejtezték és helyébe Sperker Ferenc szentdemeteri – tudvalevőleg erdélyimagyar fajtából álló – tenyészetéből vásároltak egyet .A csákovai m. kir.
földműves iskolától 10 darab pinzgaui tehenet kaptak, átadva a kolozsvári
gazdasági tanintézetnek 10 drb. magyar fajtát.
L.Fehér vagy tarka

Algyógyi m. kir. állami gróf. Kún Kocsárd Székely földmíves iskola.-1909-ben

(Emke-alapítás.)
-G á s p á r József igazgató, Csepreghy Gyula,N y á r á d y J á n o s t a n
í t ó k , Gergely I s t v á n kerté s z - t a n í tó , Székely Győző, Sárossy Lajos
gazdasági gyakornokok, Kopniczky Kamill oszt. n é p t a n í t ó , dr. Karácsonyi
Miklós házi orvos, Kiss Andor m. kir. állatorvos. (Az év elején volt 62 tanuló,
az év végén 55.)
L.Dénes
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A gazdasági iskola

Kun Kocsárd
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-Az állami kezelésben levő intézmény
Gáspár József igazgató
szakképzettsége révén mintagazdasággá fejlődött,ahol mintegy 60 erdélyi fiatal
tanulta a mezőgazdaság és a tűzoltás minden ágát……..minden évben külön
tanfolyamokat indítottak tanítóknak,gazdáknak stb. 1907-től a mintagazdaság a
székely gazdasági tanulmányutak színhelye lett.
L.Balaton Petra
-Az intézet eddig közel 250 székely ifjút bocsátott ki az életbe, kik otthon
okszerű gazdálkodással mivelhetik az ősi ugart s mások az erdélyi rész
földesurainál kapnak, mint jó m u n k a v e z e t ő k stb. alkalmazást.
L.Az E M K E
Tanulmányi kirándulás Algyógyra.
Hunyadmegye gazdasági egylet f.h.. hó , 23-án a környékbeli, kisgazdák
társaságában tanulmányi kirándulást rendezett az algyógyi m. kir. állami székely
Földmivesiskolához. A társaság báró Bornemissza Tivadar' egyleti elnök és
Pietsch Lajos egyleti - titkár vezetése alatt érkezett Romosz-Algyógy fürdő
állomására. Az algyógyi földmives iskolába József igazgató-tanár üdvözölte a
társaságot. Ezután az iskola termében gyűlt össze, a már időközben
nagyszámban felszaporodott .gazdaközönség, hol Gáspár József igazgató
nagyfokú érdeklődéssel kisért előadást tartott a talajmivelés-, fokozatos
mélyszántás, vállalkozó termelés és trágyázásról. Második előadást Ferenczy
Károly segéd-, tanár tartotta az állattenyésztés köréből szintén nagy érdeklődés
'mellett. Mindkét előadás vitatkozás- jellegű volt, amennyiben az érdeklődő
gazdák több kérdést intéztek az előadókhoz és ők magok is nyilvánították
véleményöket. Az iskola 20 kat. hold területű faiskolájában a kertésztanító
mutatta be az ojtási módokat és ismertette a fanevelést. A helyes borkezelés
bemutatása végett a gazdaközönség a borpinczébe gyűlt össze, hol ismertetve
lett a bor és hordókezelés. Az előadottak igaz voltát a kitűnő Cabernet, Rizling,
Semillíon és vegyes csemegeborok jósága fényesen beigazolta. A délelőtt tartott
első előadás után a major szemléltetett meg, itt szakszerű magyarázat
kíséretében a gazdasági gépek és eszközök, valamint a haszon- és
igásállatok,lettek bemutatva. Az előadások 6 órakor fejeztettek be, mely után a
gazdasági egyesület báró Bornemissza Tivadar elnöklete; alatt értekezletet
tartott a vármegye területén tartandó téli népies gazdasági előadások tartásáról
és. elhatározta 11 községben 30 előadás tartását a földmivesiskola tanerői,
valamint a vállalkozó birtokosok, állatorvosok és tanítók közreműködése
mellett.
L.Köztelek1898 január 29
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Baróthi gazdsági népiskola.
— A.baróthi gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskolánál az
1876|7. tanévi nyilvános zárvizsgák az I. osztály tantermében a következő
sorrendbe tartatnak meg: Junius 20-án 8-tól 9 óráig hit- és erkölcstan I., II., III.
oszt. 9—11 magyar nyelv-és irálytan I., II., III. osztály. 11 — 12 német
nyelvtan II., III.,IV. osztály. 3—4 erdőszettan III. osztály. 4—6 óráig
természetrajz I., II. oszt. Jun. 21. 8—lO vegytan és természetrajz III. oszt. 10—
12 természettan II., III, oszt. 3—1/2 5 földrajz I., II. oszt. ½ 5—6 történelem
II.,III. oszt. Jun. 22. 8—1/210 számtan I., II. oszt, 1/210—1/2 11 szám- és
könyvviteltan III. oszt.1/2 11—12 hazai alkotmánytan III. oszt. 2—4 mértan I.,
II., 1IL oszt. 4—'1,6 tornászat I., II., III., IV. oszt. Az érdemsorozatok
felolvasása és a tanév bezárása. Az énekből a vizsgálat a vizsgák folyama alatt
időközönkint tartatik meg. — Augusztus 15-én a IV. osztály vizsgája :8—9
nemzetgazdászat és mezőgazdasági üzlettan. 9 — 10 ig általános és részletes
állattenyésztéstan. 10—11 erdőszet- és kertészettan. 11—12 mezei rendőri
törvényekés gazdasági statisztika 3—4 állatbonc- és állat gyógyászattal!. 4—5
általános és részletes növénytermeléstan. 5 óra után gyakorlati kézfogások,
végbizonyítványokkiosztása és a növendékek elbocsátása. —
A növendékek rajz-, szépirás-, nyelv- és irály-gyakorlatai, mennyiségtani,
természettudományi dolgozatai, térképvázlatai, munkanaplói és faragványai a
vizsgálatok folyama alatt közszemlére lesznek kitéve. — A t. szülőket és
érdeklődő tanügybarátokat tisztelettel meghívja B e d ő J ó z s e f , igazgató.
L. Nemere 1877 június 20
Bihardiószegi Vincellér Iskola. régebb Érdiószegi Vincellérképezde
-1880.-ban alakul meg. a Magyar Királyi Vincellérképezde amely 1891ben egyéves alsófokú Iskolává. alakul át.
- „A gazdasági szakismeretek terjesztésére szolgáló intézményeink közül
,mint legrégibb s mint legjelentékenyebb,első helyen a bihar-diószegi (érdiószegi)állami vincellér-képző említendő .E vincellér-képző gróf Zichy
Ferencz hathatós támogatása mellett 1870-ben kezdte meg működését.:minden
modern eszközzel felszerelt jeles tanintézet a szakoktatásnál főleg a
gyakorlatra fekteti a fősúlyt,melyre nézve saját telepein kívül a Zichy uradalomnak mintaszerűen kezelt szőlői és pincegazdasága is rendelkezésére
állanak.1873-ban a gyümölcstermesztést is felvette szakmái sorába. S 1880 óta
borászati vándortanítókat képez .Az intézet 26 bentlakó növendékre van
berendezve(kik közül 20 államköltséges) s keletkezésétől fogva 1901-ig 387
szakképzett vinczellért adott az országnak..Az állam által Örvénden,Margittán
és Jankafalván felállított amerikai szőlőtelepek szintén az ér-diószegi
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vinczellérképző felügyelete alatt állanak : e szőlőtelepekről a vesszők igen
jutányos áron ,sőt indokolt esetekben ingyen is kaphatók.L. Borovszky Samú.
-1872-től 1889-ig Gábor József a kinevezett igazgatója.
L.M.É.L

Gábor József

-Az iskola kezdetben az Aradi
Gazdasági Egylet
kezelésében
működik.,1870-től állami tulajdonba kerül. Gábor József az iskolát
átszervezi,kidolgozza tanmenetét és megalapozza oktatási rendszerét.
-Az
iskola
célja,hogy
„
elméletileg
és
gyakorlatilag
képzett,ügyes,munkakedvelő egyéneket neveljen,kik mint szőlő ,pincze-vagy
bortkezelők szakmájukban úgy közvetve,mint közvetlenül hasznosan
működhessenek”írja az iskola értesítője.
-Az oktatási időszak 2 év,legalább 4 elemit végzett erős,egészséges 16
éven felüli ifjakat vettek fel. Téli és nyári napirend szerint oktattak..Nagy súlyt
fektettek a gyakorlati oktatásra. Erre a célra gróf Zichy Ferenc az iskola
rendelkezésére bocsájtotta szakszerűen művelt szőlőtelepét,pincéit és a
gyümölcstermesztés tanításához 4 hold bekerített területet..
-Az iskola kísérleti szőlőben 62 szőlőfajtán különböző metszési módokat
tanultak. E fajtákból a szőlőiskolában 2 kh-on nagy mennyiségű gyökeres
szőlővesszőt neveltek eladásra.
-A pincészetben
pinceműveleteket.

korszerű berendezésekkel,eszközökkel

oktatták a

-A gyümölcsösben több mint 400 fajtából álló gyűjteményben tanították
a fajtaismerettant ,és a termesztés munkáit. Az ehhez kapcsolódó faiskolából
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évente több ezer facsemetét értékesítettek. Az iskolának nagy könyvtára is
volt.
L .MAÉ

Mindezek vajon hova lettek ???
Kiss Károly

Bihardiószegi Vincellérképezde.

-Az ér-diószegi vinczellérképezdefélévi vizsgája.
Az ér diószegi m. k. vinczellérképezde félévi vizsgája f. é. mart. hó 9 és
10-dik napjain tartatott meg, az első évről 12 és a második évről szintén 12
tanulóval és pedig 9-én a szaktudományokból, u. m. növényvegyes élettan,
talajisme s éghajlattan, talajkészités és megmunkálás, gyümölcs és szőlőfa
szaporítás, nemesítés, gyümölcs és szőlőiskola berendezés és kezelésből,
továbbá a pinczegyakorlatokból.
10-én az előkészítő, tantárgyakból, u. m. számtan, mértan, természettan,
természetrajz, borászati tájrajz és nyelvtanból. Jelen voltak: nm. gr. Zichy
Ferencz, Tormay Béla a debrezeni orsz. gazd. fels. tanintézet igazgatója, az
uradalom tisztjei és a város elöljárói, s mindnyájan megelégedésüket
nyilvánították a vizsgálatoknak eredményéről. — A gróf az intézet egyik
legbuzgóbb pártfogója ki nem szűnik meg az intézetet ujabb és ujabb
jótéteményeivel elhalmozni, —'hogy ismét kimutassa, menynyire érdekkel
viseltetik az intézet iránt, s mennyire szivén hordozza annak jólétét és
virágzását, hat arany jutalmat tűzött és osztott ki személyesen a jelesebb tanulók
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között, 3 drb. 20 frankos és 4 drb. cs. aranyat, hogy ez által is buzdítsa,
lelkesítse őket a szorgalmas tanulásra és munkára. Nagy részben a nm. grófnak
lehet köszönni, hogy az intézetben, melybe az első években majdnem hálóval
kellett fogni a tanulókat, — most már gymnasiális osztályokat végzett tanulók is
vannak s ez évben már szám feletti hallgatók is vétettek föl. —
Ugyanis, hogy annál inkább érdekeltebbé tegye az intézetet, ez intézeti
tanulókat teljes nyári és téli egyenruhával látja el — s nagy terjedésű szőlőjét,
szép gyümölcsösét, melybe a legnemesebb fajokat tetemes áldozattal a
külföldről szerezte be, s jeles pinczéjét önként felajánlotta gyakorlati térül az
intézetnek. Nem kívánhatunk egyebet, minthogy adjon az ég a hazának s e haza
intézeteinek több ily nemes gondolkozású főurat s akkor gazdászati iparunk s
annak egyik ága borászatunk és gyümölcsészetünk, — melyekben fájdalommal
kell bevalanunk, a külföldhöz képest igen hátra vagyunk, fejlődni s virágozni
fog. Sz. L.
L.Borászati 1873 január
-…… Nem mulaszthatom el felemlíteni még azt, hogy az itt létező
vinczellér képezde tanfolyama három évre terjed; az idei 4 harmad éves
növendékek közt a birtokos gróf ur összes szőlője (mely 120 kat. holdnyi) fel
van osztva, kik a szakmányosokat a tanultak alapján oktatják és felügyelnek
rajok, ők határozzák meg és nyújtják be trágya, karó és egyéb szükségesekre a
komisiót a fővezetőnek. Szóval ők ezen évben bele lesznek egy kis oktatással
vezetve mindazon teendőkbe, melyet egy szakértő vinczellérnek tudnia kell. —
Hanem sajnos az, hogy a nyert ismereteket nem terjeszthetik a növendékek csak
egy pár évig vagy még addig sem azok kik katona sor alá, és pedig a
rendesekhez esnek (milyen van az idén is egy a harmadévesek közt) mert
bizony ezen szakmának az elméletét, mely a gyakorlat alapja, ha egyszer katona
lett, nem gyarapíthatja, sőt azt is, mit tanult, elfeledi könnyen. — Hamár
egyszer katonának kell lenni mindenkinek, legyen mindenki katona, de hogy
azon költségnek melyet erre az intézetre az ország tesz nagyobb látszatja
legyen,
a
kilépőket
a
honvédekhez
kellene
hogy
sorozzák.
Ungváry László
L.Borászati 1874 május
-Érdiószegen képzett vinczellérek ajánltatnak .
Miután a mult évben, midőn még ezen intézetben képzett vinczellérekkel
nem rendelkezhettünk, több oldalról felszólít tattam ilyenek ajánlása végett, sőt
a képzett vinczellérek hiányáról Somogymegyéből panasz is említtetik a
gazdasági lapokban, ennélfogva ezennel figyelmeztetem az érdekelt közönséget,
hogy az érdiószegi vinczellérképezdében julius végével 12 ily növendék végzi
be tanulmányait, kik állásukhoz mért tisztességes fizetés mellett szőllőszeti,
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gyümölcsészeti és borászati ismereteket igénylő állomásokat készek elfogadni
és erre nézve az intézet igazgatóságánál értekezhetni.
Érdiószegen 1874. junius 8-án.
Gábor József igazgató.
L.Borászati 1874 július
— Az érdiószegi m. kir. Vincze1lér képezde ez évi nyilvános vizsgái jul.
hó 23-iká- tól 29-ikéig fógnak megtartatni, a midőn 12 növendék végzi be a
tanfolyamot és áll az őket felfogadni óhajtó közönség rendelkezésére. A kilépett
növendékek helyett ujak fognak felvétetni, kik élelemmel, lakás-és mosással
államköltségen az intézetben fognak elláttatni. Miért is, a kik a gyűmölcsészeti,
szőllőszeti és borászati pályánmagokat kiképezni kivánják és ezen intézetben a
— nevezett államsegélyben részesülni óhajtanak, ezennel figyelmeztetnek, hogy
a keresztlevél, iskolai, orvosi és községi bizonyitványnyal és a szülők vagy
gyámok azon nyilatkozatával, hogy a növendék a tanfolyam bevégeztéig az
intézetből ki nem vétetik, felszerelt folyamodványaikat az intézet
igazgatóságához szeptember 1-sőig beküldjék. A katonakötelezettség alól
menteknek és a nagyobb előképzettségnek elsőbbség adatik, 16 éven alóli nem
vétetik fel.
Ér-Diószegen 1874. julius hó 3-án
Gábor József igazgató.
L.Borászati 1874 július
-Az érdiószegi állami vincellér-képezde igazgatója Kecskeméten.
A „Kecskemét-vidéki gazdasági egyesület", mely a jelenlegi mostoha év
daczára életképésségét már f. hó 25—27. napjain tartandó terménykiállitás által
is fényesen igazolta, e tevékenysége mellett figyelmét még arra is kiterjeszté,
hogy a tudomány ujabb vívmányait a szőlőmivelés és borászat terén
gazdáinkkal megismertesse. E végből folyamodott a m. kir. földmivelési
minisztériumhoz az iránt, hogy egyik állami szaktanintézet tanárát a szünidők
alatt hozzánk kiküldje ; igy jött el ide a minisztérium kiküldése folytán e hó 9én Gábor József ur, az érdiószegi állami vinczellér-képezde igazgató-tanára,
hogy a szőlészet- és borászatra vonatkozólag nálunk népszerű előadásokat
tartson………………
L.Borászati 1875 szeptember
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- AjánlkozásEgy fiatal ember, ki az érdiószegi m. kir. vinczellérképezdét jó sikerrel
bevégezte, s onnan oklevéllel bir, nagyobb uradalomban keres alkalmazást mint
pinczemester, szőlőkezelő vagy kertész. Érdeklődők forduljanak Vajda Pálhoz,
Szabolcsmegye (Pátroha-Thasson u. p.)
L.Borászati 1876 szeptember
- Érdiószegi vinczellér képezde a z 1875/6-ik tanévben .
Tanfolyam tartama: két év. — Belépőtől kivánt előkepzettség: elemi
iskola. — Tanító-személyzet: 1 igazgató tanár, 1 tanár, 1 pinczemester. —
Előadott tantárgyak száma: 1-ső oszt. 11, 2-ik oszt. 12. — Tanórák száma:
hetenként 12 —12 elméleti és 54 gyakorlati óra. — Növendékek száma:
összesen 22. —Növendékek előhaladása: 9 jeles, 12 jó, 1 elégséges. —
Taneszközök gyarapodása: 1875. végén 233 darab könyv, ez évben 30 db.
szaporodott. — Kísérleti tér: az uradalmi birtokon van gyümölcsös 6 cat. hold
kert és faiskola, 100 hold szőlő és pincze s ezek szolgálnak az intézet kísérleti
teréül.
L.Borászati 1876 november
Az ér-diószegi m. kir. vinczellériskola.
1. Az intézet neve'. „Ér-diószegi m. kir. vinczellér-iskola."
2. A tanfolyam tartama: Két évre terjed.
3. A belépőtől kivánt előképzettség: Jó sikerrel végzett, legalább négy
elemi osztály befejezése; a 16 évet betöltött életkor s e mellett ép és erőteljes
testalkat.
4.Tanitó személyzet: Igazgató-tanitó Gábor József . Tanítja a
szőlőmivelés, borászat és gyümölcstenyésztés elméletét, hetenkint. 12 órán át és
a gyakorlatban. Segédtanító : Balass a István , tanítja a szám- és mértant,
természettant és természetrajzot, helyesírást, könyvvitelt, borászati tájrajzot,
szabadkézi és mértani rajzot hetenkint 14 órán át. A nap többi részeiben pedig a
gyakorlat tanitásáben segédkezik.
Pinczemester: Sommer Ferdinánd , a gyakorlati borkezelést és
pinczefogásokat tanítja . Munkavezető : Szász József , közvetlenül felügyel a
házirend megtartására és mindennemű gyakorlati munkákban a növendékeket
tanítja .
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5. Tantárgyak száma: A tantárgyak száma 32, a rajzon és vegyelemzési
gyakorlatokon kivül. Ezen tantárgyak tanévek és félévek szerint következőleg
oszlanak meg, u. m. :
az I. tanévben előadatik 15 tantárgy és pedig a téli félévben 7, a nyári
félévben 8 ; négy tantárgy ugyanis (helyesírás, számtan, természettan,
természetrajz) mindkét félévben adatván elő ;
a II. tanévben előadatik 17 tantárgy és pedig a téli félévben 8, a nyári
félévben 9, négy tantárgy (mértan, természettan, természetrajz, borászati tájrajz
) mindkét félévben előadatván.
6. A tanórák száma: A tanórák száma hetenkint ugy a téli, mint a nyári
félévben 24 és pedig :
-az I. tanévben a téli félévben 12, a nyáriban 12, a
-II. tanévben a téli félévben 12, a nyáriban 12.
7. Tandíj és élelmezési díj: Tandíj nincs. Élelmezési díj egy tanulmányi
évre 140 frt, mely összegért különben teljes ellátás élveztetik. Az 1885/86.
tanévben az állam által nyújtott ösztöndíjakból 19 töltetett be.
8. A tanulók száma: I. tanévben rendes 14, összesen 14. II. tanévben
rendes 6, összesen 6. Összesen rendes 20. 1884/85. tanévben volt összesen 19.
Szaporodás 1.
9.Tanulók élőmenetele: Az
Végbizonyítványt nyert 6, tanuló.

1885/86.

tanévben

kedvező

volt.

10. Fegyelmi viszonyok: Általában jók.
11. Tanárok külön működése: A szaklapokban időszakonkint megjelenő
irodalmi dolgozatok, kiküldetések és taneszközök sajátkezűleg való
készítésében nyilvánul.
12. A tanulók között fennálló intézmények: Nincsenek.
13. Taneszközök gyarapodása: A gyümölcsészeti, szőlőszet és borászati
szakok gyűjteménye ez évben is szép számmal szaporodott. A könyvtár jelenleg
1,057 kötettel bir, 2,528 frt 11 kr. értékben.
14. Kísérleti tér: Kísérleti térül szolgált az intézet kezelése alatt levő
kísérleti szőlő-, faiskola és konyhakert.
a) A kísérleti szőlő 1,308 mely magában foglal 62 legkiválóbb és
legelterjedtebb szőlőfajt. A fajok 24 táblában két soronkint vannak elhelyezve,
melylyel keresztben a szőlőműveleti módokra , u. m : kopasz fej, rövid csap,
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cserés csap, bak, javított bak, faalakú, rajnai, porbujtásos, guyoti, hoitrenk,
alacsony és magas félkarikás, ménesi és erdélyi karikás műveletre van beosztva
s igy minden fajból négy tőke kerül egy műveletmód alá.
b) A faiskola területe négy kat. hold, mely franczia ízlésre van
berendezve, széles útakkal 12 táblára van osztva, a táblákat párkányok
szegélyezik. Ezen párkányokban 135 alma, 175 körte, 24 szilva, 30 cseresznye,
35 kajszin és 50 őszi baraczkfaj, mintegy 2,000 darab anyafa foglal helyet. A
táblákban, melyek rendes faiskola forda szerint kezeltetnek, a benemesitett
alanyoktól, az eladásra ' szánt fákig, kor szerint több ezer neveltetik. Ugyanott
van a faiskola gyökereztetője is, hol a törpe fák alanyai: birs, doucin és
paradicsomalma tenyésztetnek. Eladott gyümölcsfacsemeték száma 7,000 darab.
Közvetlen a faiskola 2,800 □-méter területen a filloxerának ellentálló amerikai
faj, a Riparia sauvage szaporittatik és tenyésztetik.
c) A konyhakert 300 □ területet foglal el, széles útak által négy táblára
van osztva, melyekben konyhakerti növények termeltetnek. A táblákat
szegélyző párkányokba pedig próbafák, melyekre az egyes gyümölcs-családok
vannak nemesítve; továbbá alacsony és magas törzsű köszméte- és
ribiszkebokrok vannak….
L.Borászati 1887 augusztus
-Egy az Ér-diószegi m. kir. vinczellér képezdét kitűnő sikerrel végzett s
két évi gyakorlattal biró fiatal ember ; szőlő, pincze, faiskola kezelés vagy
méhészet terén megfelelő alkalmazást keres. — Az illetőveli értekezésre bővebb
tudósítások a szerkesztőségnél. S. S
L.Borászati 1887 október
Az érdiószegi vinczellérképezö intézet ügye még sem nyert végleges
befejezést a ministeriumnak az intézet megszüntetését kimondó leiratával.
Biharvármegye, mely a beszüntetés első hírére felirt a ministeriumhoz, Beöthy
alispán utján ismétlen felkérte a minisztert, hogy álljon el beszüntetési
határozatától. Ezenkívül megkereste Biharmegye és Nagyvárad hatóságait,
valamint a gazd. egyletet, hogy magánalapítványi helyeket létesítsenek. Bihar
vármegye juniusí közgyűléséi; arra fogja kérni, hogy évenkint ez intézet részére
3 alapítványi helyet létesítsen, összesen 240 frttal, Nagyvárad polgármesterét is
megkereste két alapítványi helynek 280 frttal leendő létesítésére, azon okot
hozván fel, hogy e nagy szőlőterülettel bíró törvényhatóságnak is érdekében áll
az intézet fentartása. Végül a biharmegyei gazdasági egyletet is alapítványi hely
létesitésére kéri. Igy 6 alapítványi helylyel az intézet fennállása inkább
biztosítva lesz.
L.Borászati 1888 június
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Bihardiószegi Felsőbb Szőlő és Borgazdasági tanfolyam
–„…ez elődje az 1892-1943 között Budapesten működő ,felsőfokú
képzést nyújtó Felsőbb Szőlő és Borgazdasági tanfolyamnak. Itt a gazdasági
iskolát végzett hallgatók egyéves oktatásban szaktanítói képesítést nyertek.
Ezekből a tanítókból kerültek ki a későbbi vincellériskolák igazgatói, tanárai,,a
borászati vándortanítók, illetve felügyelők.”
L.MAÉ

-Érdiószegi vinczellériskola igazgatósága értesítése szerint az érdiószegi
magyar kir. vinczellériskolában a folyó évi aug. hó közepén tartandó vizsgával,
14 tanuló végzi a tanfolyamot, kik méltányos díjazásért gyümölcsészeti,
szőlőszeti és. pinczekezelői állást készek elfogadni.

Ezen iránybani kérdésekre bővebb felvilágosítást ad az intézet
igazgatósága. Ugyancsak a fent nevezett iskolában az 1897. Évi október hó 15én kezdődő tanfolyamra 8 egész és 4 fél állami költséges tanuló felvételére
pályázat nyittatik. Felvételi feltételek:
1. A 16 évet betöltött életkort igazoló keresztlevél.
2. Egészséges és erős testalkatot és védhimlőveli beoltást igazoló orvosi
bizonyítvány.
3. Elemi iskolának jó sikerreli végzését igazoló iskolai bizonyítvány.
4. Községtől kiállított jó erkölcsi bizonyítvány.
5. Szüleinek vagy gyámjának írásbeli nyilatkozata az iránt, hogy az illető
tanuló az iskolát a tanfolyam bevégeztéig el nem hagyja.
6. A pályázatban előny adatik a nagyobb előképzettségüeknek, különösen
a hadkötelezettségüknek eleget tett altiszteknek,mesteremberek, különösen
kádároknak. A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt kérvények a
nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. Minisztériumhoz czimezve, folyó évi
szeptember hó l-ig az iskola igazgatóságához küldendők be.

Az egész és fél államköltséges helyek betöltésén felül, saját költséges
tanulók is vétetnek fel, kik teljes ellátásért, havonként 14 (tizennégy) forintot
tartoznak előre befizetni. A felvett tanuló fehér és egyéb ruházatról, a saját
költségesek még' ágyneműről is, valamint író és rajzeszközökkel is tartoznak
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magukat kellőenellátni s folyó évi október hó 15 én az iskolában pontosan
megjelenni.
Ér-Diószegen (Bihar megye), 1897. július hó 13-án.
A m. királyi vinczellériskola igazgatósága.
L.Köztelek 1897 július 21
Értesítés .
Van szerencsém a tisztelt érdekelt közönséget értesíteni; miszerint az
érdiószegi m. kir. vinczellér-képezdében augusztus 15-én tartandó vizsgán 10
növendék végzi a tanfolyamot, kik méltányos díjazásért gyümölcsészeti,
szőlészeti és pinczekezelői állást készek elfogadni. Az e tekintetbeni kérdésekre
bővebb feleleteket nyújt az igazgatóság.
Pályázat .
Ugyancsak a fentnevezett intézetben az 1882 október 15-én kezdődő uj
tanfolyamra 10 állami költséges tanuló felvételére pályázat nyittatik. Felvételi
kellékek
1. 16 évet betöltött életkort igazoló keresztlevél.
2. Erős, egészséges testalkatot és a védhimlőveli beoltott igazoló orvosi
bizonyítvány.
3. Elemi iskolának sikeres bevégzését igazoló iskolai bizonyítvány.
4. Községtől kiállított jó erkölcsi bizonyítvány.
5. Szülőnek vagy gyámnak Írásbeli nyilatkozata, hogy az illető tanuló az
intézetet a tanfolyam bevégeztéig el nem hagyja, 20—3 0 év közötti
életkoruaknak és nagyobb előképzettségüeknek előny adatik.
A fent elősorolt bizonyítványokkal felszerelt kérelem augusztus 15-ikéig
ezen igazgatósághoz beküldendő, honnét a fel vagy fel nem vételről az illetők
szeptember 15-ig értesíttetnek.
Megjegyzendő, hogy a felvett tanuló fehér és egyéb ruházattal, valamint
Íróeszközökkel tartozik magát kellően ellátni és október 15-én az intézetbe
pontosan belépni.
A m. kir. vinczellérképezde igazgatósága. Ér-Diószeg, 1881. julius 1-én.
Gábor József.
L.Borászati 1882 július
21

-Az érdiószegi vinczellérképezde pályázati hirdetménye. Az érdiószegi
m. kir. vinczellérképezdében az augusztus hó elején tartandó vizsgával 19
növendék végzi a tanfolyamot, kik méltányos díjazásért gyümölcsészeti,
szőlőszeti és pinczekezelői állást készek elfogadni. Ez irányban hozzá intézett
kérdésekre bővebb választ és felvilágosítást ad az intézet igazgatósága.
Ugyancsak a fentnevezett intézetben az 1883. október hó 15-én kezdődő uj
tanfolyamra 8 államköltséges tanuló felvételére pályázat nyittatik.
L.Borászati 1883 július
Szőlész-borász.Hankovszky Zsigmond
1864. május 19-én született Kecskeméten. Kertész és növénynemesítő.
Az érdiószegi vincellér képzőben végzett 1882-ben. Erdélyi szőlőbirtokok
vincellére és pincemestere, Úrréten szőlő és gyümölcstelepet létesített 1885-től.
Az ország számos helyén telepített szőlőt, saját szőlő és gyümölcstelepe pedig
egyedülálló volt.
Számos szőlő,- alma,- körte,- barack és meggyfajtát, fajtaváltozatot
nemesített, szőlővesszőit fajtatiszta szaporítóanyagként hozta forgalomba.
Legismertebb nemesítése a róla elnevezett Hankovszky-féle rózsa kajszi,
ismertebb nemesített almái a Liget szépe, a fehér őszi alma, Zsiga kedvence. A
Kecskeméti Gazdasági Egyesület Szakosztály elnöke. Nagy érdemei vannak a
Duna-Tisza közi gyümölcs és szőlőtermesztés kialakításában. Jelentős
szakirodalmi munkássága a szaklapokban jelent meg. Különösen értékesek az
1885-1945 közötti időjárási feljegyzései, amelyek a vidék szőlő- és
gyümölcstermesztésben nyújtanak hasznos adatokat. Számos hazai és külföldi
kiállításon nyert aranyérmet.
L.Szőlész-borász
Ez kitűnő példa arra, hogy milyen messzire hatott és milyen
eredménye van az érdiószegi vincellérképzőnek.
Kiss Károly
Csákovai Magyar Királyi Gazda iskola alapítva 1885.10.1-én
- Első igazgatója Wilhelm Lammer ,az iskola magyar nyelvű.
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Csákovai M. Kir. Gazdasági Iskola épületei.

Megjegyzés : Mit árul el ez a kép az iskoláról ? Az iskolának tágas
gazdasági udvara volt. Haszonállataik voltak, köztük apaállatok –egy bikát
vezet egy munkás-, háttérben pirostarka? tehéncsorda delel. Az élőtérben
feltehetőleg mangalica konda,majd hátul juhnyáj van összebújva.. A
háttérben két takarmánnyal vagy búzával megrakott őkrősszekér érkezik.
Jobboldalt az előtérben ,talán szántásra kész lovaseke indul. Egy nagyon
gyanús építmény zárja a jobboldalt. Gyanúm szerint, itt beton silógödrök
vannak félig tele és félig üresen. A kép baloldalán az előtérben egy nagyobb
épület gabonaraktárt sejtet.(igaz ablakai alakja,elhelyezése szerint más
rendeltetésű is lehet).Hátul a képet egy nagyobb kukorica góré-kas zárja,
alul sertés ólakkal. Mellette félig eltakarva
fedett szénatároló,alól
sertésólakkal. A vizet szolgáltató láncoskút,fedett. A kút két oldalán
munkások, valamilyen épületet kezdenek építeni.Az iskola sokoldalu
képesítést biztosított,a kép leginkább erről tanúskodik.
Kiss Károly
Csikszeredai Gazdasági Felső Népiskola 1871
-Csíkszeredában 1884-ben közadakozásból létesítenek mezőgazdasági
szakiskolát, melynek fenntartási költségeit a Csíki Magánjavak viselik.
L. RMIL

-Tivai Nagy Imre A Mezőgazdasági Felső Népiskola igazgatójaként és
saját csíkszentkirályi birtokán egyaránt kísérletező mintagazda, vérbeli
mezőgazdász volt. Számos gazdasági újítás, kezdeményezés elindítója,
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támogatója volt. 1887-től három évtizeden át szerkesztette és írta a Csíki
Gazdát.
L.Wikipedia
-Felső népiskola kettő van a vármegyében, mindkettő gazdasági irányú.
Egyik Csíkszeredában (államilag segélyzett), melyet a vármegye közönsége tart
fenn, 72 tanulóval, a másik Gyergyó-Alfaluban (állami) 28 tanulóval. B. Eötvös
hajdani boldog emlékű cultusminister látnoki szemmel látta, hogy a
Székelyföldön a gazdasági szakértelem fejlesztésére szükség van, azért a
Székelyföldön négy osztályú gazdasági iskolákat szervezett Sepsi-Szt.Györgyön, Baróthon, Kézdi-Vásárhelyen, Csíkszeredában, Gyergyó-Alfaluban,
Maros-Ludason.
L. T.Nagy Imre
-A Csikmegye földmivelése s különösen állattenyésztése érdekében a
közelebbi évtizedeken történtekre nézve elegendő megvilágítást nyújtanak a
csíkszeredai és gyergyó-alfalvi gazdasági iskolák, valamint a csikmegyei
gazdasági és ennek eddig fiókját képező, most 1896. óta önálló gyergyói
gazdasági egyesületek szerény és jóakaratú működései, melyeken mi sem mult,
hogy az eredmény nem általánosabb jellegű.
A csíkszeredai gazd. felső népiskola 1871-ben nyílt meg, 1882-ig 4
osztálylyal birt, ekkor a felső népiskolák uj tanterve szerint a 4-ik osztály
tananyaga a három osztályra osztatott be. Az iskolát a vármegye közönsége
tartja fenn. Az iskolának kísérleti térül 44-25 hold birtoka (30 hold szántó, 825
hold rét és kaszáló, 5 hold 42 öl belső telke) van, melyet 12,784 forint 6 kron
vett.
Az iskola a földmivelés és állattenyésztés terén jó példát mutat s azzal
megy elő. Különböző terményeket, takarmányokat termel, uj zabot, árpát,
pityókát stb. honosit meg, vetőmagvakat közvetít és terjeszt. Itt ugy, mint az
állattenyésztés terén kifejtett s folyamatban lévő buzgalmát a gazdasági
egyesülettel karöltve teszi. Igy az okszerű gazdasághoz szükséges eszközök : rét
gyalu, széna gyűjtő, járgányos kendertörő gép, alagcső sajtó, lánczborona,
vetőgép, cséplőrostálógép s más eszközök, gépek stb. meghonosítását,
közvetítését eszközli és terjeszti s ezekkel a kellő kísérleteket megtéve, ha helyi
viszonyaink szerint beválnak, csak azután ajánlja azokat.
Említett gépek birtokában lévén, a tagok díj nélkül használják a cséplő
gépet kivéve. Az iskola ingatlan és ingókban lévő leltári vagyona 25,858 frt 83
kr. A tanulók száma évi 40—60 közt ingadoz. A növendékek számára 40
évenkinti és személyenkinti 50 frtos ösztöndíj van vármegye által alapítva. A
cselédség és felszerelés szükségleteit a gazdaság jövedelmei fedezik
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Habár régentén minden gazdasági iskola nélkül a mi székely fiaink közül
a gazdatiszti pályán sokan foglaltak állást és biztosították jövőjüket, ma a mi
gazdasági iskoláink mellett, mert azok a gazdatisztségre nem képesitik
növendékeiket, az országban megszaporodott gazdasági intézetek felállításával,
ama pályától teljesen elestek. Erdélyben csak Kolozs-Monostoron van
gazdasági intézet. Itt pedig nincsenek ösztöndijaink. Már pedig e nélkül a csíki
székely szülők nem hogy Kolozs-Monostoron, de Csikmegyében sem taníttatják
gyermeküket gazdatiszteknek és gazdáknak.
L.Csikmegyei füzetek
-Itt 1940-ben a magyar Földművelésügyi Minisztérium egy téli gazdasági
iskolát állított fel Csíkszeredán..
L. EMGE

Magyar királyi Mezőgazdasági Szakiskola és mezőgazdasági tanácsadó
Állomás .Főépület és tanári lakások. Csíkszereda
- Csíkszeredai mezőgazd. szakiskola munka és órarendje az 1943/44.
Évben-1944L.M.O.L.
Megjegyzés:A szakiskola munka és órarendje nincs csatolva,a jelzett
helyen megtalálható.
Kiss Károly
- Megszűnt a csikszeredai földmives iskola, mely a Csiki Magán javak
jövedelméből alapíttatott. A havasi gazdálkodásra előkészítő iskola modern
épületét és felszerelését az állam egy háztartási iskola céljaira adta át.
L.Székelység Csiki
Csombordi Téli Gazdasági Iskola
-Nagy Endre 1935-ben megszervezi a Bethlen Gábor Kollégium mellett
indított csombordi téli gazdasági és szőlészeti iskolát, s annak még az
államosításon (1948) és nyugdíjazásán (1952) is túl, 1954-ig igazgatója,
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tanára.1944. augusztus 23-a után internálták. Hazatérve mégis sikerül
újraszerveznie a háborúban megviselt csombordi szakiskolát, eltüntetnie a
sebeket. 1946-48 között igazgatói és tanári munkáján kívül az erdélyi magyar
gazdasági iskolák minisztérium által kinevezett felügyelőjeként is dolgozott.
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E. Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott a Bethlen Téli Gazdasági Iskola Csombord a
következő termékekkel:Búzafajták:”Stephani 71” t.búza,Bánkúti 118 és 1201 és
1205,Odvos 241, Csanád 117, Dakota őszi búzák. Zabfajták Sieger, és
Hatvan,Hanna t.árpa, Kukorica fajták:Laposnyak,Várady,Fleischmann,Fehér
mazsola csemege,Olajbab –szója,Hatvani zárttokú kék mák.Szőlőoltványok
:Furmint,Leánka és Rajnai riesling. Aranyérem –állami ezüst.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941. szeptember 24. A csombordi mezőgazdasági iskolát a román
hatóságok egy időre kórház céljára elrekvirálják.
L.Balogh Béni:
Ungur Istvánnak, a csombordi mezőgazdasági iskola növendékének
olvasói levele a nagyenyedi Erdélyi Gazda c. folyóiratban 1942. január 15.1 A
mezőgazdasági iskola A Ciumbrud-i 2 mezőgazdasági iskola egyik
növendékének levele lapunkhoz Egy ködös novemberi reggelen kinéztem a
robogó vonat ablakán. Néztem a mellettünk elsuhanó őszi tájat. Azóta több mint
egy év telt el. Most, hogy visszaemlékszem, úgy érzem, hogy azon az őszi
reggelen nemcsak egy jól ismert táj, hanem egy egész gondolatvilág suhant el az
életemből. A táj visszatért ugyan, de az a felfogás soha. Addig én is olyan
szemmel néztem a világot és benne szűkebb környezetemet, mint ma még
nagyon sok gazdatestvérem. Az öregebbek mind azt mondták: „Minek az
iskola? Nagyapáink sem tanultak, mégis megéltek...” A fiatalabbak pedig azt
hangoztatták, hogy tudnak ők annyit, amennyit egy gazdának tudnia kell. Mert
aki tanul, abból úr lesz. Aki nem tanul, abból iparos lesz és aki még ennek sem
jó, az „jó lesz parasztnak”. Már-már azt hittem én is, hogy ez valóban így van.
Ekkor azonban a sors határozott. Küldött közénk egy igaz, lelkes embert
Meggyessy István EMGE felügyelő úr személyében. Ő jött közénk és hirdette,
hogy a gazdának is tanulnia kell. Szavai azonban üres fülekre találtak. Előbb a
fentiekkel, majd a gazdasági viszonyok nehézségeivel érveltek ellene. – A
valóban törekvő és rászoruló gazdaifjaknak támogatást szerzek – biztatott
Meggyessy felügyelő úr. Így kerültem én is egy már verőfényes őszi reggelen a
Ciumbrud-i gazdasági iskolába. Későn érkeztem, a tanítás már javában folyt.
Engem is, mint tapasztalatlan új „bundást”, az új rendszer korlátai közé
szorítottak. Én ugyanis a Bánságból jöttem és az ottani viszonyok szerint
alkottam fogalmat magamnak az iskoláról. Egy korszerűen, gépekkel felszerelt
gazdaságot vártam. Ehelyett találtam egy korszerűen felszerelt intézetet és az
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erdélyi viszonyokközt jól felszerelt középgazdaságot. Ez azonban nem akasztott
meg. Óráról órára jobban rádöbbentem arra, hogy mennyi mindent nem tudtam.
Minden nap egy új világ s benne soha nem látott dolgok tárultak fel előttem.
Most, az új év kezdetén, erre hívtam fel egyik barátom szüleinek a figyelmét.
Ők azonban hallani sem akartak arról, hogy fiukat taníttassák, holott minden
lehetőségük megvan rá. Így kereken elutasítottak, sőt azzal vádolták meg a
tanuló ifjúságat, hogy azért megy a gazdasági iskolába, mert nem akar dolgozni.
Mi nem akarunk urak lenni! Visszamegyünk az eke szarva mellé, a sötét
barázdák közé! Túrni fogjuk az ősi rögöt! Ebben az iskolai évben megváltozott
a gazdászok élete. A szép nagy intézetet el kellett hagynunk, hogy otthont
nyújthassunk a szenvedő sebesülteknek. Így hát szűkebb, kényelmetlenebb a
lakásunk és berendezkedésünk. Ifjú gazdatestvéreim, ti ne riadjatok vissza
emiatt! Ne riadjatok vissza attól se, hogy néhány száz kilométerre kell
eltávoznotok a szülői háztól. Gondoljatok azokra a fiatal hősökre, akik valahol
messze az orosz mezőkön harcolnak az új európai rendért. Azért az Európáért,
amely az öntudatos, fiatal nemzeteké. Ebben az Európában nekünk is kijelölték
a helyet, s az már mitőlünk függ, hogyan fogjuk megállani a helyünket a
többiek közt. Ne riadjatok vissza a nehézségektől! Zengjen a barázdák fölött a
gazdászok himnusza:
„Gazdászok fel, gazdászok fel Egy szebb jövő felé!”
Ungur István II. éves gazdász Csombord.
Megjelent: Erdélyi Gazda, 1942. január 15. 3. O
L.Erdélyi Magyar Adatbank1944. április 13.
Az aznapi Déli Hírlap beszámol a csombordi mezőgazdasági iskola
évzárójáról, amelyen ott volt Nagy Ferenc, gróf Haller István és Kacsó Sándor
is. Előzőleg hetvenegy gazdafiú vizsgázott sikerrel. Nagy Ferenc
püspökhelyettes beszédében kiemelte: "akárhova kerültök, fiúk, ne feledjétek,
hogy őrhelyen álltok és az őrhelyen állás törvénye: a becsület és a hűség!".
-A csombordi Református Gazdasági Iskola Igazgatósága közli az összes
érdekeltekkel,hogy mindazok a tanulók,akik nem jelentkeztek őszi gyakorlati
vizsgára Csombordon, e vizsgát a Székelykereszturi Unitárius Gazdasági
Iskolában tehetik le,egy az iskola által meghatározandó s e laphasábjain is
közzéteendő időben.
L. Erdélyi gazda 1940 november 1
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80 éve indult a Csombordi Gazdasági és Szőlészeti Iskola
Ezelőtt 80 évvel, szeptember 20-án megnyitotta kapuit a nagyenyedi
Bethlen Kollégium keretében működő csombordi Téli Gazdasági és Szőlészeti
Iskola.
A csombordi iskola magyar nyelvű működésének időszakát (1935-1968)
két fő részre lehet osztani: a hőskorra(1935–1948), amikor dr. Nagy Endre
igazgató és Veress István aligazgató, a semmiből egy új iskolát teremtett, és az
aranykorra(1949–1965), amikor Mezei Sándor igazgató és Fülöp István
aligazgató az aranycsapattal (tanári kar) felvirágoztatták az iskolát. A magyar
oktatás tulajdonképpen 30 éven keresztül folyt, mert 1965-ben megindult annak
felszámolása.
Az iskola hőskora, megindulásától (1935) az államosításig (1948) tartott.
Az első 13 évben, meghatározó szerepet töltött be az iskola beindításában és
működésében, dr.Nagy Endre iskolaigazgató, és ifjú Veress István aligazgató és
szaktanár.
A téli gazdasági iskolák célja önálló kisgazdák nevelése volt. Az
iskolában az elméleti szakoktatás keretében tanítottak: kertészetet, szőlészetet,
borászatot, talajtant, fitotechnikát, állategészségtant, mezőgazdasági géptant. Az
anyanyelv, a román nyelv, a természetrajz, a matematika, a történelem, a
földrajz, a vallás, a zenei oktatás, hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók a szakmai
ismeretek mellett, egy bizonyos általános műveltségre is szert tegyenek.
A csombordi iskola keresett volt a tanulók körében, hiszen ott, kiemelt
óraszámban tanítottak szőlészetet és borászatot. A téli gazdasági iskolákban a
tanítás október 15. és április 15. között folyt, leszámítva a téli szünidőket.
Április közepén volt az elméleti vizsga, de a gyakorlati oktatás tovább folyt a
következőképpen: a tanulók két alkalommal 10–15 napot töltöttek az iskolába
május közepén és augusztus elején, annak érdekében, hogy elsajátítsák az
időszerű munkákat, mint például a szőlő és a gyümölcsfák zöld metszése, a
szőlő és a faiskola gondozása, a szemzés és mások. A tanulók azt, amit az
iskolában tanultak, otthon a gazdaságban gyakorolták, hasznosították.
Az iskola megindulásakor mindössze négyen voltak állandó tanárok:
.Nagy Endre, ifj.Veress István, Horváth Zoltán és Balázs Zsigmond. Nagy
Endre, az iskola ügyeinek állandó intézése mellett: növénytermesztést,
állattenyésztést és növényvédelmet, ifj. Veress István igazgatóhelyettes:
méhészetet, kertészetet és baromfitenyésztést, Horváth Zoltán: földrajzot,
nővénytant, állattant, románt és magyart tanított. Enyedről járt Csombordra,
Horváth Viktor, aki erdészetet adott elő, Benkő József, Szűcs Elemér, míg Szegő
Dénes Gyulafehérvárról jött, állattegészságtant oktatott. Demeter József a
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kerekes mesterségre tanítottta a gazdaifjakat. A háború alatt, a pusztakamarási
Szász Ferenc állattenyésztést tanított.
A csombordi szellemet Mezei Sándor igazgató és Fülöp István aligazgató
vitték tovább, és az iskola tanáraival együtt a modern mezőgazdasági
szakoktatás alapjait fektették le. 1948-ban, az egyházi iskolát államosították.
Nagy Endre helyébe igazgatónak, ifjú Veress Istvánt nevezték ki, aki mindössze
egy évig, állt az intézmény élén, mert 1949-ben profeszori kinevezést kapott a
kolozsvári Agrártudományi Intézetbe. Ekkor az iskola élére Mezei Sándor
agrármérnök került, aki nyugdíjazásáig (1983) vezette az intézményt. Mezeivel
vette kezdetét az aranykorszak, amely tartott 1968-ig, amikor a magyar oktatást
teljesen megszünt. Az iskola Arany korszakában az oktatás az aranycsapat
munkája folytán teljesedett ki. Az aranycsapat tagjai az iskolánál eltöltött
szolgálati évek időtartamának a sorrendjében a következők voltak: dr. Csávossy
György (1953-1987), Csorba István (1956-1987), Bartók Árpád (1951-1982) ,
Antal László (1958-1969), Szász József (1949-1958), Horváth Ödön (19541960).tanárok és Sallai József, Fehér János technikusok.
A csombordi iskolában tanító tanárok magas fokú szakképzést
valósítottak meg, 1935–1949 között, és teljesítette ki. és 1949-1968. Olyan
mezőgazdasági szakembereket képeztek, akik mindenhol az életben megállták a
helyüket, sokan közülük vezető beosztásba kerültek.
Közben, a magyarnyelvű oktatás fokozatosan épül le, mígnem 1968-ban
teljesen megszünt.
Mezei, Csávossy, Bartók nyugdíjba vonulásukig még tanítottak roman
nyelven az iskolában, ezután (1987) viszont az iskola szőlészeti - borászati
jellegét és a gyakorlati oktatást is felszámolták. Már csak így emlegették: volt
egyszer egy iskola.
L.Dr. T. Veress Éva
Felekezeti téli gazdasági iskolák államsegély ügyei :
- székelykersztúri unitárius gazd. isk.
- kézdivásárhelyi róm. kat. gazd. isk.
- besztercei ev. szász téli gazd. isk.

-1944L.M.O.L.

Földmérési iskolák: Algyógyon, Csákován, : Lúgoson, Nagyszentmiklóson,
Szilágysomlyón …………….Államilag segélyezettek. Besztercén, Földvárott,
Meggyesen, Nagyszebenben,
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Görgényszentimrei erdőőri iskola.

-2-éves volt. L.M.L
-Hajdan, közel másfél évszázada, a történelmi Magyarországon egy
évtizeden belül négy erdőőri iskola létesült. Időrendi sorrendben elsőként az
ásotthalmi szakiskola 1883-ban nyitotta meg kapuit, míg a legfiatalabb az 1893ban létrehozott görgényszentimrei szakiskola. Egykor a görgényszentimrei
szakiskola a település központjában található Rákóczi-Bornemisza
kastélyegyüttesben kezdte meg működését. Az oktatás közel háromnegyed
évszázadig ezekben az épületekben zajlott. A régi iskola parkja az egyik legjobb
állapotban fennmaradt erdélyi kastélypark.
L.Országos Erdészeti

Egyesület

Az 1883-ban megindult erdőőri képzés során a tanulók két évet
megszakítás nélkül az iskolában töltötték. Az intézmény szigorú rendszabályok
szerint működött. Kötelező volt a bentlakás és az erdészegyenruha viselése. A
tanulók karácsonykor és húsvétkor 1-1, nyáron 2 hét szünetet kaptak. A
tanulmányi évek sikeres elvégzése után egy év külső gyakorlatot kellett
teljesíteniük, majd letehették az erdőőri vizsgát. 1908-ig 11 tantárgyból kaptak
osztályzatot. 1908-ban a gyakorlati évvel együtt 3 éves oktatás 2 évesre
csökkent, ugyanakkor a tantárgyak száma 21-re emelkedett.
Az első erdőőri szakiskola átadását követte 1885-ben TemesvárVadászerdőn, 1886-ban Liptóújváron és 1893-ban Görgényszentimrén egy-egy
erdőőri iskola megnyitása. A négy testvériskola tananyagában is eltért
egymástól.
L.Bedő
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Gyergyóalfalvi Gazdasági Felső Népiskola
-Gyergyóalfaluban az 1900-as évek elején
foglalkozó gazdasági iskola volt .

gazdasági javításokkal

L.Roth
-Horváth Károly, a gyergyóalfalvi korszerű népiskolai oktatás
megteremtője, a Felső Gazdasági Népiskola megszervezője, a saját
magániskolát alapító és működtető plébános.
L.Vasárnap Katolikus Hetilap
- A gyergyó-alfalvi gazdasági felső népiskola is a község által 1875-ben
átadott 28 1/2 hold legelőből átalakított területen ugyanazon czélt iparkodik
szolgálni, mint a csíkszeredai. Igy mindkettő ugyanazon bajban szenved. Sokkal
jobb lenne a kettőből egy oly gazdasági középiskolát állítani be, mely a
székelyfiuk számára a gazdatiszti pályát megnyitaná. Hogyan ? Az könynyen
megérthető, nem szorul bővebb fejtegetésre, annyival is inkább, mert ma már a
tanitóképezdék és községi iskolák is felölelik azon gazdasági ismeretek legfőbb
elemeit, melyeket a csíkszeredai és gyergyó-alfalvi gazdasági iskolák
terjedtebben előadnak. Már pedig a gyakorlati életre nézve a két iskola közötti
eredmény különbözet igen édes kicsiny.
L.Csikmegyei füzetek

Halmi

-1907. évre: Csergő Venczel, Hartviger Ágoston. Sehuller István,
Micsinai Hugó, Hirsch Benedek, Patka Venczel, Franzen Mihály a Halmi áll.
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gazdasági iskola részéről tagsági díjat fizet AZ ÉRDÉLYRÉSZI MÉHÉSZEGYLET SZAKKÖZLÖNYÉBE.
L.Méhészeti Közlöny 1907 március 1.

Hosszúfalui gazdasági iskola

-Megnyílt 1899-ben.
Hosszúfalusi gazdasági-ismétlő-iskola.
-Az 1920—1922 . évben Götz Béla a hosszúfalusi gazdasági iskola
igazgatója
L. Dr. Szentkirály
Kézdivásárhelyi katolikus mezőgazdasági tanintézet.
- Az 1935-ös esztendőben alakul meg a
mezőgazdasági tanintézet.

kézdivásárhelyi katolikus
L. RMIL

-Nagy EndreMajláth Gusztáv Károly püspök kérésére segít
a kézdivásárhelyi (1933) római katolikus gazdasági iskola létrehozásában.
L.Wikipedia
-1940-ben újra indul a kézdivásárhelyi róm. kat. Téli Gazdasági Iskola
L. EMGE
- A kézdivásárhelyi Római Katolikus Téli Gazdasági Iskola 1935-ben a
leépített főgimnázium helyett létesült. Megvalósításán báró Szentkereszty Béla,
Gyárfás Elemér, Apor Péter, Tóth Balázs és Pál Ferenc fáradoztak. Az iskolába
olyan, 14–30 év közötti ifjak jelentkezhettek, akik saját vagy szülői tulajdonban
levő földet legalább 2 kataszteri holdnyit birtokoltak. A hallgatók elméleti és
gyakorlati oktatásban is részesültek, az utóbbi az intézmény saját tulajdonában
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lévő és erre a célra szánt 35 holdas gazdaságában történt. Az évek folyamán,
1939-ig a tanulók száma folyamatosan emelkedett, 1941-ben már elérte a 69- et,
2 előadó és egy szaktanár felügyelete alatt.
L.Tóth-Bartos
-Római Katolikus Téli Gazdasági Iskola Kézdivásárhely. 1938 február
20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a vetőmag kiállítását.
Díjazott a kézdivásárhelyi iskola Bánkúti 1201-es és Odvos 241-es őszi búzák
,fillérlencse,fehér és kénes paszuly, Viktori borsó, fehér és fekete olajbabszója,lóbab,csillagfürt. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Kolozsmonostori Gazdasági Akadémia.

A kapunál állott.
-Az 1844-ben alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet kezdeményezésére,
1869-ben a Római Katolikus Státustól bérelt nagy monostori birtokon jött létre.
A terület egy része 1889-ben a tanintézet tulajdona lett. 1906-ban
minisztérium akadémiai rangra emelte.
-a Gazdasági tanintézet megszervezője Kodolányi Antal.
-„…a tanulmányi idő három év,.Felvételét kérhette,aki a gimnáziumban
vagy realiskolában hat osztályt elvégzett. Az első évben a hallgatók csak
gyakorlati munkát végeztek. Ebben és az elméleti munkában is különös
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figyelmet fordítottak az erdélyi körülményekre.1873-ra az iskola teljesen
kiépítve működött.”
- Kolozsmonostoron Vörös Sándorra 1875 és 1879 között hárult az a
feladat, hogy bevezesse a bajorországi weihenstephani intézet mintájára
kidolgozott 3 éves tantervet,s ,hogy elegendő ,képzett tanerővel, megfelelő
felszereléssel és könyvtárral lássa el az intézményt. Ezt 5 év alatt sikeresen meg
is valósította.
-1896-ban híres volt az erdélyi szürke marha tehenészete.
L. Dr. Szentkirályi Ákos
-itt évi 2000 literes tejhozamot érnek el.
L. Dr. Ébner Ernő
-Cigája típusú juhnyáj jut el a Gazdasági Akadémia tulajdonába
- Kolozs-Monostoron 1 drb. után átlag 30 l tejet számitunk egy évadra, s
ebből 5/kg sajtot gyártunk.
L. Dr. Szentkirályi
L .MAÉ
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Kolozsvári Gazdasági Akadémia - Monostor-Alapítva 1869-ben. Előadó termeivel,muzeumával és laboratóriumaival
megnyílt 1873-ban. Tulajdonképeni iskolából és gazdaságból áll. Az Akadémia
felsőbb tanintézet jellegével bir, melyből diplomás gazdászok kerülnek ki
(Inginer agronom). 1921—1922 tanévtől ugyanazon szabályzat intézkedései alá
esik, mint a Heástreau-i felsőbb gazd. Iskola,csak román nyelven.
- A kiképzés négy évig tart, a negyedik évet állami vagy magán
gazdaságban kell a jelöltnek tölteni. Az első elméleti év, az alapvető
természetrajzi ismereteknek, a második a gazdasági vonatkozású rendszeresebb
növény és állatismereteknek, a agrikulturkémiának és kertgazdaságnak,a
harmadik a gazdasági gépeknek, a technológiának, agrárpolitikának,
erdőgazdaságnak és jogi ismereteknek van szánva.Beiratkozni a G. A ra az
egyetemeken megkövetelt képesítéssel lehet.
- A kolozsvári gazdasági tanintézet kertjéből 475 darab díszfa és cserje
érkezett.Sopronba 1900 körül
- A kolozs-monostori magyar királyi gazdasági tanintézet évkönyve az
1887—88-dik tanévről. Szerkesztette Vörös Sándor igazgató. (Kolozsvár. Ajtai
K. Albert. 8r. 87 1. 1 térkép.) (Értekezések : Van-e szüksége a magyar gazdának
műtrágyára ? Írta : Tuba Lajos. Néhány szó az orosz, román és magyar
gabonatermés és forgalomról.
Írta : Réti János. Gyümölcsfáink elfagyásáról. Írta : Ritter Gusztáv.)
-A gyógynövénytermelők és gyűjtök részére minden nyáron itt,
tanfolyamokat szervezett a székely akció.
L. Balaton Petra
- A „gazdasági könyvtár " czimü kiadványokból, melyek a közgazdászati
minisztérium költségén látnak napvilágot, megjelent: A bor vegytana , irta dr.
Neubauer C. vegytanár s a gazdászati és borászati kisérleti állomás főnöke
Wiesbadenben; forditotta: Tuba Lajos, a kolosmonostori gazd. tanintézet
vegytanára. A forditásra nézve Than Károly az előszóban kijelenti, hogy „ez
egyike a legsikerültebbeknek az irodalom ezen ágában." A mű ára : 1 frt.
Közelebb ismertetjük bővebben.
L.Borászati 1873 október
- 1884 körül Az 1869-ben alapított Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia
keretében megszervezik Kolozsvár agrobotanikus kertjét.
L.Csetri
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-A kolozs-monostori gazdasági tanintézetet elég jó sikerrel végzett s
katona kötelezettségének eleget tett, kath. gazdász, nagyobb uradalomban van
alkalmazva, gazd. irnoki állást keres. Czime a kiadóhivatalban.
L.Köztelek 1896 június 8
- 1912-ben a kolozsvári gazdasági akadémia szaktanárának vezetésével
addig még ismeretlen műtrágya kísérleteket végeztek
L.Balaton Petra

A Főiskola egykori központi épülete.

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS
A kolozsmonostori gazdasági tanintézet kiállított tárgyai közül elsősorban
felemlitendők az intézetnél tenyésztett fajtiszta tyúkfajták kitömött gyönyörű
példányai (Brahma, Langshan, Plymouth-Rocks kakas s tyúk); a gyapjú
gyűjtemény a belőle készült szövetek mintáival; az erdélyi részekben nagybani
termesztésre ajánlható 83 db gyümölcs-fajtának gyűjteménye, az eredeti
példányokról készített mintákban; a tanintézetnél tenyésztett mogyorófajták s
kosárfüzek gyűjteménye. Ezekhez sorakoznak a tanintézetet, annak majorját,
épületeit, kertjét, a gazdaság egész felszerelését feltüntető modellek, rajzok,
képek; a gazdaság üzemét felölelő grafikonok s a tanárok irodalmi működése.
A gazdasági tanintézetek tehát a viszonyokhoz alkalmazkodva
munkásságuk eredményeit más és más irányban mutatták be s kiállítási tárgyaik
mindenesetre egy érdekes részletét képezik a nagy mezőgazdasági csarnoknak.
L.Köztelek 1896 július 8
-A kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanintézet igazgatósága a
tanintézet konviktusában az 1897/8 tanévben betöltendő 14 állami alapítványi
ösztöndíjas (ingyenes) 4 és fizetéses helyre pályázatot hirdet. Ezek a helyek a
tanintézetbe belépő 1-ső éves hallgatóknak vannak első sorban fentartva. Az
állami alapítványi ösztöndíjas helyeket az alapítvány értelmében kizárólag csak
az erdélyrészi megyékben született, iskolai tanulmányaikat sikerrel végzett,
vagyontalan ifjak nyerhetik el. Az ösztöndíj áll: teljes élelmi ellátásból, az
intézetben lakás, fűtés és világításból, ingyenes ágynemüekből és ezek
mosatásából, betegség esetén ingyenes gyógy-kezelésből. Az - ezen helyekért
40

benyújtandó bélyegmentes folyamodványokhoz melléklendő: 1. Iskolai
bizonyítvány legalább 6 gymnasiumi, reáliskolai, vagy polgári iskolai
osztályról, vagy a kereskedelmi iskola (akadémia) végbizonyítványa. A kik több
osztályt végeztek, vagy érettségi vizsgát tettek, előnyben részesülnek. 2.
Keresztelő levél a születési hely s betöltött 16 éves kor igazolására. 3.
Szegénységi bizonyítvány. 4. Orvosi bizonyítvány az egészséges; ép testalkat és
a himlő ellen való védojtás igazolására. 5. Szülői vagy gyámi nyilatkozat arról,
hogy a folyamodó részére a 27 frtra menő összes dijakat leteszik és a folyamodó
egyéb szükségleteiről/taneszközökről, ruházatról) kellőleg gondoskodnak. A
fizetéses helyekben már az erdélyi részeken kivül született tanulók is
részesülhetnek; az ezen helyekre fölvettek az ellátás fejében havi 20 forintot
fizetni tartoznak. Az iskolai, orvosi bizonyitványnyal s szülői vagy gyámi
nyilatkozattal felszerelt folyamodványokat f. évi julius hó 15-ig a m. kir.
gazdasági tanintézet igazgatóságához Kolozs-Monostoron kell benyújtani
L. Köztelek 1897 június 30
- A kolozs-monostori m. kir . gazdasági tanintézet 1877 tanéve 1-ső éves
tanfolyamának 11 állami alapítványi helyére, melylyel élelmezés, lakás, fűtés,
világítás és az ágynemű és törőlközők mosatása és tandij-mentesség van
egybekötve, a folyamodványok folyó év, julius 31-éig adandók be az intézet
igazgatóságához. Altalános felvételi feltételek: Legalább 17 éves kor, 6
gymnasiumi vagy 4 reáliskolai osztálynak jó sikerrel való bevégzése, munkára
képes testalkat, és jó erkölcsi magaviselet. — Az atyának vagy gyámnak
nyilatkozata, miszerint az alapszabályszerü fizetések teljesítésére magát
kötelezi. Végre kijelentése annak, hogy a folyomodó az intézet szervezeti rendés fegyelmi szabályait pontról pontra átolvasta és ismeri. Az alapítványi
helyekért folyamodóknak ezenkívül szegénységüket kell kimutatniok.
Felvétetik az intézetbe 8—9 szabadhelyes növendék. Ezek lakást, fűtést,
világítást, az ágyneműk és törlők mosatását és tandíj mentességet nyernek,
tartoznak az intézetben étkezni és az élelmezésért annyit fizetni, mint a mennyit
az állam az alapítványos növendékek élelmezéséért fizet, mi jelenleg havonként
17 frt. 50 krt teszen. A folyamodványok folyó év julius 31-ig adandók be.
Fentebbi általános felvételi feltételeken kívül a szülők vagyoni állását igazoló
bizonyítvány melléklendő. Felvétetnek azonkívül az intézetbe rendes
külnövendékek, kik a fentebbi általános felvételi feltételeknek megfelelni
képesek. Ezek ellátásukról maguk gondoskodnak, és évenként 20 frt. tandijt
fizetnek. Jelentkezési idő september 30-tól október 8-ig. Ki az általános
felvételi feltételek egyik vagy másik pontjának megfelelni nem képes,
rendkívüli növendékül vétethetik föl. Ajánlatos, hogy az illetők jó eleve
levélileg tudakozódjanak az intézeti igazgatóságnál. Egyebekre az intézeti
igazgatóság ad felvilágosítást és utasítást, s kívánatra az intézet szervezeti rend-
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és fegyelmi szabályait bérmentesen megküldi. Kolozs-Monostor, junius 11-kén
1876. Vörös Sándor , tanintézeti igazgató.
L.Borászati 1876 június
A vinczellérképző iskolák érdekében.
Jelenleg arról lévén szó, hogy Ménesen Aradmegyében, az ottani
gazdasági egyesület, a megye és a kormány összemüködése mellett
vinczellériskola állittassék, időszerűnek tartjuk a „Gazdasági Lapok"-ban
hosszabb idővel ezelőtt Kodolányi Antal jeles szakirónk által közlött két
tantervet itt is kiadni, hozzácsatolván egy más kiváló szakemberünk
véleményét.
,,Alább két tervrajzot közlök, két vinczellérképző iskola tervrajzát. Az
egyiknek, a régibbnek megállapításában magam is részt vettem. Az ujabb
Kolozsvárról lett eltávozásom óta készült, ugyancsak az erdélyi gazdasági
egylet kebelében. Hogy miért adtam át e két tervrajzot e lapoknak közlés
végett, azonnal elmondom. Már régebben megpenditette volt Nagy Ferencz
hazai pomologusaink eme jeles és tisztelt veteránja az erdélyi gazd. egylet
kertészeti és szőlőszeti szakosztályában, hogy mily áldás volna Erdélyre — eme
már a természettől annyira a gyümölcs- és szőlőtermesztésre utalt bérezés kis
országra — ha az egyesület köztelkén egy vinczellérképző intézet álllittatnék
fel; ámde az egylet saját zsebére ezt tenni nem képes, ennek folytán
inditványozva lett, hogy az egylet kertészeti és szőlőszeti szakosztálya dolgozza
ki egy ily vinczellérképezde tervrajzát, hogy azután az igazgató választmány
utján a minisztériumhoz terjesztethessék fel.
Igy jött létre a régibb tervrajz, azon elvből indulva ki, miszerint minden
országban csak azon, csak oly intézetek, iskolák vannak hivatva áldásosán
működni, melyeket az illető ország viszonyai, hogy ugy fejezzem ki magam,
mintegy követelnek, s melyek a hazai viszonyokban és körülményekben
létfeltételüket feltalálják. A hazai közép birtokos osztálynak szerintem oly
kertész és vinczellérre van szüksége, a ki első sorban gyakorlatilag legyen még
pedig olyformán kiképezve, hogy tulajdonképen ő magát ne kertész urnak,
vinczellér urnak tartsa, hanem inkább első kerti és szőlőmunkás legyen,
második sorban a mi viszonyaink azt követelik, hogy kertészeink és
vinczelléreink ne tiszttartói fizetést követeljenek, s csak harmadik sorban jön,
hogy bírjanak annyi elméleti ismerettel is, miszerint a legszükségesebb
jegyzeteket képesek legyenek megtenni, s tudják az okát annak, hogy egyes
munkákat mért kell ugy végezni, a mint végeztetnek, s melyek minden munka
sikerének feltételei. Ebből a szempontból én a régibb tervrajzot a mi
viszonyaink között teljesen megfelelőnek tartom, és olyannak, mely egyedül bir
azon kellékkel, hogy nyomán kívánalmainknak s viszonyainknak megfelelő
gyakorlati, olcsó és elegendő mérvben értelmes vinczellérek, kertészmunkások
és munkavezetők képeztessenek. E tervrajz, a mint értésemre jött, a
minisztérium által visszaküldetett, a többiek közt azért is, mivel az elméleti
kiképeztetés abban kevés volna. Ezen visszautasítása folytán a régibb
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tervrajznak, jött azután létre az ujabb tervrajz, mely mint tervrajz igen correct
munka; de szabadjon kétségbe vonnom azt, hogy annak alapján azon
követeléseknek is megfelelő ifjak kerüljenek ki egy oly vinczellér és
kertészképző intézetből, a mily ifjak — vinczellérek — után sovárg Erdély
középbirtokos osztálya, s átalában az egész ország középbirtokos osztálya.
Vannak földmives iskoláink is, és miféle ifjak kerülnek azokból ki, béres
gazdák? a kiket képezni azoknak feladata volna? korántsem, hanem ispán,
kasznár, tiszttartó urak; épen igy lesz az ujabb tervrajz szerint felállítandó
vinczellérképezdével is, majd kapunk belőle urfiakat, urakat, de azt, a mire
szükségünk van, jóravaló kerti és szőlőmunkásokat, munkavezetőket vagy épen
nem, vagy csak elvétve, és még csak akkor ezt is, ha -T- a miben szintén Tamás
vagyok — nem fog az iskola oly tervrajz mellett üresen maradni. Az elméleti
ismeretnek nagyobb barátja aligha van, mint én, de csak a maga helyén, hol az
nem kárt, de hasznot tesz, és a hol annak számára kellő hálás talaj van, mely
annak a praxisban leendő felvirágzását biztosítja, e nélkül ellenben egy garas
ára praxist többre becsülök egy forint ára theoriánál! És most tessék elolvasni
mind a két tervrajzot, s hazai viszonyainkból kiindulva Ítélni, igazam van-e
vagy sem.
Kodolányi Antal
Kolozsváron az erdélyi gazdasági egylet köztelkén felállítandó szölő- és
kertmunkás képzőintézet tervrajz. (Régibb terv, az ujabb tervet a jövő szám
hozza.)
A) Az oktatás.
1. Az intézet czélja : Értelmes munkavezetők képzése és pedig; kiválólag
gyakorlati uton.
2. Képzés tartama : Két évre terjed. Mind a két tanév november elején
veszi kezdetét s tart október 31-éig. Az első és másod év között semmi
szünidőnek nincs helye, hanem az első évet végzett ifjak közvetlenül átlépnek a
másod évbe.
3. Fölvételi föltételek : A betöltött 14 év, egészséges testalkat, olvasni,
irni tudás.
4. Az elméleti oktatás módja : Az intézetbe felvett ifjak elméleti oktatása
csupán, az irás, olvasás és számolásra s a naponta végzett munkáknak részben
künn a mezőn, részben a tanteremben tartott magyarázatára szoritkozik.
5. Gyakorlati kiképeztetés . Minden az intézetbe felvett ifjú a kert és
szőlőben előforduló munkában gyakorlati kiképeztetést nyer.
6. Tanitás és munkabeosztás az elsőévben .
Téli félév. Óra. Felkelés, öltözködés, tisztogatás 5 — 6 írni, olvasni,
számolni tanulás 6-7 1/2 Reggelizés 7½—8 Kül- és belmunka ... . 8 — 11 ½
Ebéd és szabad idő l ½— 1 Irás gvakorlat 1 - 2 Kül- vagy belmunka . . . 2—4½
Ozsonna (szünet) ... . 4 1 /2—5 Napi munkák magyarázata . 5—6 Irás gyakorlat
6 - 7 Vacsora és lefekve's 7 - 8
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Nyári félév. Felkelés, öltözkedés, takarítás 4—5 Irás, olvasás, számolás 5
- 6 Reggelizés 6 - 6 Kül- vagy belmunka . 6½—8½ Ebéd és szabad idő . . .
11½.- 1 írás gyakorlat 1—2 Kül- vagy belmunka . . . . 2 — 5 Ozsonna (szünet)
5—5 ½ Külmunkák 5½—7 Napi munka magyarázata . . 7—8 Vacsora 8—9
A második évben . Ugyanazon rend.
7. Vizsgák és bizonyitványok. Minden fél- évben vizsga alá vettetnek az
ifjak az irás, olvasás és számolásból, valamint vizsgát kötelesek tenni a
gyakorlatban tett előmeneletekről is. Bizonyítványt minden ifjú csak az
intézetbőli távoztakor nyer, a melyre azok előmenetele az általában szokott
módon lesz bevezetve.
B) Lakás és élelmezés.
12 ifjú lakást és élelmezést állami költségen nyer. Azon kivül 6 ifjúnak ad
helyet egyesek költségén az egyesület, kik után az illetők annyi összeget
tartoznak az intézet vezetője kezéhez befizetni, mint a mennyibe az alapitványos
tanonczok ellátása egyenként kerül.
C) Fegyelmi szabályok és házirend.
1. Az intézet minden tanoncza köteles előzékeny és ildomos magaviselet
által elöljárói megelégedését kiérdemelni, a tartozó tiszteletet tanitói, valamint
egyéb tisztes egyéneknek megadni, a tanitók által adott rendeletet pontosan és
hiven teljesiteni.
2. Fölkelés után egy óra lefolyása alatt tartozik a tanoncz öltözkedését és
mozsdását végezni, ágyát megvetni és a szobát szellőztetve rendbe hozni, mely
idő alatt a reggeli is elköltendő.
3. Nappal a munka alatt, vagy azon kivül is a háló szobában tartózkodni
tilos. Étkezés idején az ebédlőben, tanulás, irás vagy rajzolás végett pedig a
tanteremben tartózkodjék a tanoncz.
4. Az elméleti oktatásnál és a gyakorlati munkánál szorgalom és igyekvés
biztosítja a sikert, ki vagy az egyik vagy a másiknál hanyag, először a tanító
által intetik meg, ha ismételten vét, a tanitók és tanuló társai előtt nyeri
megintését, a tanitók által meghatározott ideig egyedül étkezik egyedül tartozik
dolgozni ; ha ez is sikertelen lenne, a tanodából vagy ideiglenesen vagy végleg
kitiltatik.
5. Munkátóli vonakodás azonnali kitiltással büntettetik.
6. A házi rend ellen elkövetett vétségek olyanoknak tekintetnek, mint a 4.
pontban elsoroltak és csak oly módon büntettetnek.
7. Azon tanoncz, ki tanuló társaira bármi módon káros vagy veszélyes
befolyást gyakorol, a tanonodát vezető tanitó által megintendő és ha
magaviselete nem változik, a tanitók által az intézetből vagy ideiglenesen vagy
végleg kitiltatik.
A tervrajz indokolása.
Ezen intézetbeli kiképeztetésnek kiválólag gyakorlatinak azért szükséges
lenni, mert bele csakis oly ifjak vétetnek fel, kiktől több előismeret az irni,
olvasni tudásnál nem követeltetik, és igy azok oly elméleti tantárgyak
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megértésére képtelenek, melyek a csupán irni, olvasni tudásnál több
előképzettséget követelnek ; de gyakorlatinak kell lenni annak továbbá azért is,
mert azokból csakis értelmes munkavezetőket képezni a czélja ezen intézet
felállításának, a kiktől egyebet követelni nem is lehet, minthogy az egyes
munkákat, melyek a szőlő és kertben előfordulnak, szabályszerűen megtenni,
végezni tudják és mint munkavezetők a kezökre bizott munkások munkáját
ellenőrizni képesek legyenek. Ezen ifjak ily módoni kiképzésére két évet
elegendőnek tartunk, miután elméleti képeztetésök csakis az irás, olvasás és
számolásbani oktatásra s a napontai munkálatok magyarázatára szorítkozik.
A tanévet november elejére azért tartjuk jónak tehetni, miután akkor
lépve be az intézetbe, mind oly munkákkal lehet őket foglalkoztatni, a melyek
úgyszólván valósággal kezdetét képezik és képezhetik azon munkáknak, a
melyekben később begyakoroltatniok kell és a melyekben foglalkozhatnak
azonnal a nélkül, hogy ha bár mint kezdők tökéletes munkát nem kezdenek is,
munkájuk azonnal haszonra forduljon.
Hogy szünidő az első év és másod év között nincs, az a dolog
természetéből folyik. Az intézetbe felveendő ifjaknál a betöltött 14 éves kort
elegendőnek tartjuk, miután az ily korbeli szegényebb sorsú szülőktől
származott ifjak már e korban mindazon munkákra alkalmazhatók, melyek a
szőlő és kertben rendre előfordulnak.
Hogy ez ifjak elméleti oktatását csupán irás, olvasás- és számolásra s a
naponta végzett munkák magyarázására kivánjuk szorítani, az azért van, mert
először is az ifjakat legalább is olvashatólag irni, értelmesen olvasni és az ő
szükségletűkhez mérten számolni kell tanítani, a minek elérésére az első évben
napontai egy órai oktatás okvetetlen fel fog menni, miután az elemi iskolákból
kikerült ifjak e három alapismerettel sem bírnak annyira rendesen, hogy annak
az életben hasznát is vegyék.
Ez volna tehát az első év fő feladata az ifjak elméleti oktatását illetőleg. A
második évben azután ugyanazon órákat, a melyeket az első évben az irni,
olvasni és számolni tanulás vesz igénybe, arra fog kelleni felhasználni, hogy
ezen ifjak jövőben részökre szükséges kisebbszerü számadás és napszámos
lajstrom vezetésbe bele oktattassanak. Ez képezné tehát az irás és számadásbani
tovább képeztetésöket, mig az olvasásra szánt órák alatt oly könyveket lehetne
olvastatni, a melyekben a természettudományok, vagy a kertészet és gazdászat
alapelvei népszerű nyelven vannak előadva. Különben a vinczellér és kertész
képző intézeteknél szokásos elméleti tárgyak előadását, a melyeknek véleményünk szerint egyetlen egy oly intézetnél sincs helye, a mely az irni,
olvasni tudásnál nagyobb előképzettséget nem követel; mi tökéletesen pótolni
hisszük az által, ha az illető intézetet vezető tanár az ifjaknak a naponta végzett
munkákról magyarázatot tart, miután az ily csekély előképzettséggel biró
ifjaknál azt lehet tapasztalni, hogy azok rendszeres tudományos előadások
felfogására képtelenek; mig ellenben, ha nekik a naponta általuk végzett
munkáknak miként lehető legtökéletesebb végzéséről és miértjéről az illető
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szaktanár ez ifjak értelmességéhez szabott szakavatott, de népszerű
magyarázatot fog tartani, a szerint a mint az egyes évszakokban az illető
munkák előfordulnak, azt az ifjak elméjébe könnyen bele fogja véshetni, miután
midőn e munkák miként és miértjéről való magyarázatot hallják, még az egész
munkának élénk emlékével birnak. Az ifjak gyakorlati kiképeztetése czéljából,
hogy az ifjak minden, a szőlő és kertben elő- forduló munkákba
beleoktattassanak, szükséges az, hogy az egyesület köztelke oly berendezést
nyerjen, hogy abban mindazon munkák elő is forduljanak.
Szükség van először oly okszerűen berendezett, fordákra felosztott
faiskolára, egy konyhakertre, egy szőlőgyökereztetőre, egy rendszeresen kezelt,
de több kezelési rendszert feltüntető bortermelési czélra szánt szőlőre és egy
kisebbszerü disz- és virágos kertre; mely felsorolt berendezések, a két utóbbi
kivételével a köztelken készen is állanak, de a szabad területen újból is
létesíthetők. A tanitás és munka beosztásra egyéb mondani valónk nincs,
minthogy a 6-ik pont alatt feltüntetett tervezetnél szemünk előtt az lebegett,
hogy ez ifjakból jóravaló munkás emberek képeztessenek. A mi ezek után a
tanitó személyzetet illeti, véleményünk szerint ez intézethez szükséges :
1. Egy elméletileg és gyakorlatilag a kertészet minden ágában egyaránt
képzett kertész, mint intéző tanár.
2. Egy mellé rendelt s a kertészetben szintén jártas segéd, a ki az ifjakat
irni, olvasni és számolni tanitja s egyszersmind a munkánál felügyel.
3. Egy practicus kertész, mint a ki az ifjakat a gyakorlatban oktatja és a ki
a felügyeletet a segéddel feloszsza.
4. Egy méhész, a ki az ifjakat gyakorlatilag a méhészetben oktatja.
Az ifjak elhelyezését és az oktatásra szánt helyiségeket tekintve,
melyekre egy ily intézetnél szükég van, azt a következőkben soroljuk elő.
Az épület szélességét 3°-re véve, szükséges hálószobának 12 ifjú számára
8 folyó öl; tanteremnek 3 folyó öl; ebédlő teremnek, a mely helyiség
egyszersmind munka és második tantermül fog használtatni, szintén 3 f. ól; a
főző szobájának f. öl; konyhának szintén 2½ f- öl; kamarának 2 f. öl; a kamara
és konyha alá jönne a pincze; összesen tehát 3 öl szélessége mellett az épületnek
20½ ölnek kell lennie. Ezen felül, miután véleményünk szerint az intéző
tanárnak szintén bent a kertben kell laknia, miután az ily intézetnél a felügyelet
igen fontos dolog, ennek és segédjének számára még hasonló szélesség mellett
egy 14 öles épületre van szükség; vagy ha olcsóbba kerülne emeletre való
épitése, ez esetben emeletre lehetne épiteni a főépületet, hogy annak emelete az
igazgató és segédjének szolgáljon lakásul. Ezen épületek területe összesen 105
□ölet tenne ki; az építkezési költségek jelenleg □ ölenkint átlagban 90 -100 frt
körül járván, 10 —11,000 frtért a jelzett épületeket felállithatóknak
véleményezzük. A költségvetést illetőleg a következőkben hisszük összeállitani
előirányzatunkat:
I. Alapítási és fölszerelési költségek.
1. Az intézeti fő épület felépítésére . . . 10,000 frt.
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2. Első összes felszerelésre . …………….2000 „
3. Egy méhszin felállítására……………… 300 „
Összesen 12,300 frt"
II. Évi fentartási költségek.
1.A kormány által tartandó 12 alapítványos növendék élelmezésére
havonként 12 frtot számítva összesen .. . . 1728 frt
2. Tanterem, étterem, hálóterem fűtésére s konyha-szükségletére 24 nagy
öl fa,……………. 20 frt 480 „
3. Világításra két mázsa petróleum- k………………..........……20 frt 40 „
4. Intézetvezető tanát fizetésére szabad lakáson kivül …....………..1200 „
5. Intézeti segédnek fizetésül 300) élelmezés havi ……......12 frttal 144) "
6. Az intézeti kertészt az egylet fizeti.
7. Méhész fizetése lakáson kívül……………............................…… 300 „
8. Intézet évi fentartására . . ………………………………………...508 ,,
Összesen: 4700 frt.
L.Borászati 1876 július
A második javaslatot lásd a mellékletben.
— Az erdélyi pinczeegylet a szegedi országos kiállításra 36-féle bort
küldött fel, Erdély nectárjainak legjavát. Az 1873-beli traminert, sauvignont,
ugy szinte az 1874-beli sauvignont nem mint kiállítási tárgyat, hanem csak mint
boranyagot a jury bírálatára küldi, miután azok teljes kifejlődésüket még el nem
érték. A pinczeegylet borai a kiállítás helyszínén Pasteiner Gyula
borcsarnokában lesznek kaphatók és igy eltekintve a jury ítéletétől, a „vox
populi'- nak is bő alkalma lesz nyilatkozni. Részünkről nem kételkedünk, hogy
a tevékeny egylet, mely Erdély borászati érdekében fáradhatatlanul áldoz és
buzgólkodik, Szegeden is fényes sikerrel fog szerepelni.
L.Borászati 1876 augusztus
Pályázati hirdetmény.
A Kolozs-Monostori m. kir. gazdasági tanintézetnél az 1877-78-ik
tanévre az I-ső éves tanfolyamban nyolcz állami állapitványi ösztöndijas és
tizenkét szabadhely megürülvén, ezeknek betöltésére ezennel pályázat
hirdettetik. Ezen helyek elnyeréséért való folyamodványok a következőleg
szerelendők fel:
1. Azállami alapítványi ösztöndijas helyeket illetőleg . Ezen helyeket az
alapítvány értelmében kizárólag csak Erdély vagy kapcsolt részeiben született,
iskolai tanulmányaikat kitűnő sikerrel végzett, vagyontalan ifjak nyerhetik el.
Az ösztöndíj áll: teljes élelmi ellátásból, az intézetbeni lakás, fűtés és
világításból, ugyancsak az intézet által adandó ágy és törülközőnemüek
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mosatásából, esetleg ingyenesgyógykezelésből és a tanévek alatt
tandíjmentességből. Az ezen helyekérti folyamodványokhoz melléklendő:
Iskolai bizonyítvány legalább 6 gymnasiumi vagy 6 reáliskolai osztályról. Több
osztályt vagy érettségi vizsgát felmutatók előnyben leendenek.
2. Keresztelő levél a születési hely s legalább 17 éves kor igazolására.
3. Szegénységi bizonyítvány.
4. Orvosi bizonyítvány az egészséges, ép testalkat igazolására.
5. Szülei vagy gyámi nyilatkozat, hogy a folyamodó részére a szükséges
kerti kézi eszközök (kés, olló, körülbelül 4 frt érték) beszereztetnek s 4 fvt
biztosíték érette letétetik. E biztosíték a tanulónak a pálya végzetével vagy
egészen vagy a rontási érték letudásával visszaadatik.
II. Az intézeti szabad helyeket illetőleg : Ezen helyek élvezetében az
Erdély és kapcsolt részein kívül születtek is részesülhetnek. A szabadhely áll
havi 17 frt élelmi költség lefizetése mellett ugyanoly ellátásból, minőben az
ösztöndijasok ré- szesülnek. Az ezen helyekérti folyamodványokhoz
melléklendő :
1. Iskolai bizonyítvány mint fennebb.
2. Orvosi bizonyítvány.
3. Szülei vagy gyámi nyilatkozat, hogy a folyamodóért a fentebbi
szükséglet beszerzésén s a biztosítékon kivől a 17 frt havi élelmi pénz
előlegesen s a félévenkénti 10 frt tandíj pontosan fog fizettetni.
Ezen ügybeni folyamodványok f. év julius hó 20-áig a m. kir . gazdasági
tanintézet igazgatóságához Kolozs-Monostoron
(ú- p. Kolozsvár)
benyújtandók. Ez alkalommal egyúttal tudattatik, miszerint az intézetre
külhallgatók is felvétetnek s számukra a bejelentési határidő f. év september 30a.
Az intézet „Értesítője" kívánatra megküldetik. Kolozs-Monostor, 1877.
évi junius hó 1-én.
Vörös Sándor , igazgató
L.Borászati 1877 június
-Tízéves találkozó Kolozs-Monostoron. Azokat a gazdatársaimat, kik az
1886/87. tanévben a kolozs-monostori gazdasági intézetet végezték — nem
véve ki azokat sem, kik bármi okból kötelezvényünket nem írhatták alá —
felkérem, hogy f. évi augusztus hó 20-ra kitűzött találkozónkon minél
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számosabban megjelenni és ebbeli szándékukat velem levélben tudatni
szíveskedjenek. Puszta-Ötvenes; (posta Arad). Iszlai Gábor.
L.Köztelek 1897 július 17
- Gazdasági tanintézeti vizsgálati biztosok. Vörös Sándor kir. tanácsos, a
kolozsvári gazd. tanintézet igazgatója a keszthelyi gazdasági tanintézeten,
dr.Csanády Gusztáv a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgatója pedig a
kolozsvári gazd. tanintézet évzáró vizsgálatain vett részt, mint a
földmivelésügyi miniszter megbízott biztosa.
L.Köztelek 1897 július 21
-1897-ben a kolozsmonostori gazdasági tanintézetnek 967 diákja volt.
L.Köztelek július 21
- Egy-egy kis törzs karakult kapott tiszta tenyésztésre és keresztezésre a
kolozsvári gazdasági akadémia is .
L. Dr. Szentkirályi
- A mezőgazdasági tudományok magas szintű művelését Erdélyben 1869től, a Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet megalapításától számíthatjuk, a
szakismeretek intézményes terjesztését azonban még korábbról: a Teleki
Domokos alapította Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) már 1844-ben kezdődő
működésétől.
L. RMIL
- Kosárfonási tanfolyam Kolozsmonostoron.
A földmívelésügyi miniszter a kultusz-miniszterrel egyetértőleg a folyóév
nyarán az egyes gazdasági tanintézetekkel kapcsolatban néptanítók részére
gazdasági tanfolyamot rendezett.. Ilyen a kolozsmonostori tanintézeten
megtartott gazdasági tanfolyamon 40 néptanító vett részt s amint különösen
kiemelkedő, a tanfolyam összes hallgatói kosárfonásban nyertek gyakorlati
kiképzést, amely hogy eredménynyel végződött, a tanfolyamot befejező iparkiállitás fényesen igazolta…………..”
A tanfolyam hallgatói :Balázsy Gyula áll.isk. tanító Fotos, Háromszék m.
Bartha Mózes | áll. ísk. tanitó Kis-Kapus, N.-Küküllő m. Bony : László gör.
kath. tanító Brerezna, Mármaros m. Böjthe Miklós áll. ísk. tanitó Héjasfalva,
N.-Küküllő m. Dankó Áron áll. ísk. tanitó Bita, Háromszék m. Darkó Lajos
községi ísk. tanitó . Szt.-Miklós, Udvarhelv m. Fábián Ödön áll. ísk. tanitó
Ny.-Szereda, Maros-Torda m. Fekete Tivadar gör. kath. tanitó Kolozsmonostor,
Kolozs m. Gligor Ferencz áll. isk. tanitó Bereczk, : Háromszék m. Gróf Lajos
49

áll. isk. tanitó Bözöd-Újfalu, Udvarhely m. Gyöngyösi Károly áll. isk. tanitó
Sepsi-Szt-Király, Háromszék m. Horváth | János áll. isk. tanitó Görgény-SztImre, Maros- Torda m. Hirák Miklós felek. isk. tanitó Hamjonka, Szepes m.
Kelemen Lajos közs. isk. tanitó H.-Karácsonyfalva, Udvarhely m. Klin Miklós
felek, isk tanitó Knyahina, Ung m. Kovács Bálint áll. isk. tanitó Ádámos, K.Küküllö m. Kovács István áll. isk. tanitó Moha, N.-Köküllö m. Kovács Sámson,
áll. isk. tanitó Torda-Tur, Torda-Aranyos m. László Albert,ált. isk. tanitó
Asszonynépe, A.-Fehér m; László Ödön felek, isk. tanitó Nyárádtö, MarosTorda m. Lénárd Sándor áll. isk. tanitó Sz.-Nagyfalu, Szilágy m. Makkai János
áll. isk. tanitó Magyar-Igen, A.-Fehér m. Máté Sándor felekezeti isk. tanitó Szt.Mihályfalva, Torda-Aranvos m. Medvigy Ödön felek isk. tanitó Nagy-Tibava,
Bereg m Miklós György felek. isk. tanitó , Szt-Mihálv, Udvarhely m. Oniga
Sámson felek. isk. tanitó Sós-Szt-Márton, Torda-Aranyos m. Orbán Imre
községi isk. tanitó Ége, Udvarhely m. Patakfalvy Domokos áll. isk. tanitó
Somogyom, K.-Küküllö m. Páll Albert felek, tanitó Gyergyó-Alfalu, Csik m.
Polyánszky János felek. isk. tanitó Jarembina, Szepesm.Romzsa Sándor felek.
isk. tanitó Rossos, Bereg m. Szabó Lázár áll. isk. tanitó K.-Mártonfalva,
Háromszék m. Szabó Mihály felek. isk. tanitó Szt.-Simon, Csik m. Szadváry
Bazil felek. isk. tanitó Vorocsó, Ung m. Sztankanine Péter felek. isk. tanitó
Lipcse, Mármaros m. Vargha Tivadar áll. isk. tanitó Gyöngyös, Heves m. Virág
Péter áll. isk. tanitó Alvincz, A.-Fehér m. Zavagyák Tivadar felek. isk. tanitó
Lipcse-Pojána, Mármaros m. Zsigmond Pál áll. isk. tanitó Mező-Kapus, TordaAranyos m. Zzuzsek Antal áll. isk. tanitó Nagy-Berezna, Ung m.
L.Köztelek 1897 szeptember 1
- „Lónyay úr az általa importált meckelenburgiakból néhány darabot
1874-ben a kolozsmonostori tanintézetnek ajándékozott, hol azok részint tisztán
tenyésztették, részint keresztezési kisérletekre használtattak. Azonban ott is,
mint hazánkban másutt, minden tekintetben hátul maradtak. (V. ö.
„Kolozsmonostori gazd. tanintézet értesítıője.” Kolozsvár, 1875. 2. sz.)
L.Rónai
- November közepén megnyílik a kolozsvári Gazdasági Akadémia . Az
Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet hagyományaihoz híven mindig különös
gonddal viseltetett a kolozsvári Gazdasági Akadémiánkra. A visszatérés után
nyomban
felterjesztéssel élt
kormányzatunkhoz ,megindokolva
az
akadémiának mint mezőgazdasági főiskolának további fenntartását. Javaslatát
magáévá is tette földművelésügyi kormányzatunk,és ennek következtében az
akadémia igazgatói szerepkörét vitéz dr Bíró Gyula vette át. A beiratkozások
már folyamatban vannak és az előadások november 18-án kezdődnek.
L.Erdélyi gazda 1940 november 1
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- Az 1869-ben az EGE kezdeményezésére létrejött és 1921-ben román
tannyelvűvé vált Kolozsvári Gazdasági Akadémia a bécsi döntés után
Temesvárra költözött. Helyét az újra megnyílt magyar tannyelvű intézet vette át.
A Gazdasági Akadémia helyreállítási munkálatai annyira előrehaladtak hogy
1940. november elején megkezdhette működését. Az intézmény Teleki Mihály
földművelésügyi miniszter jelenlétében nyílt meg.A nagy múltú gazdasági
akadémia a legsúlyosabb helyzetben kezdte meg újra tevékenységét, hiszen
nemcsak iskolai felszerelését, hanem egészen nagy értékű állományát,
gazdasági felszerelését is elrabolták a visszavonuló román csapatok.
A kár mintegy 330 000 pengőre rúgott. A magyar kormány ezért a bécsi
döntés után 150 ezer pengő rendkívüli segélyt adott az intézménynek. A
helyben maradt Farkas Árpád, valamint a gazdasági építészet előadásaira
meghívott Kós Károly és egy-két fiatal mellett a tanári kar döntő többségét az
anyaországból áthelyezett szakemberek alkották. A Kolozsvári Gazdasági
Akadémia eleinte hároméves tanulmányi idővel, majd 1942-től négyévessel
működött. Az 1942:XVI. tc.122 alapján kezdték meg az addigi gazdasági
akadémiák négyéves főiskolákká való szervezését. Első lépésként a kolozsvári
és a mosonmagyaróvári intézet kapta meg a főiskolai rangot……... Solty
Ernő,……. 1942 őszétől a Mezőgazdasági Főiskolán „A földművelésügyi
közigazgatás” előadója volt .A diáklétszám évről évre gyarapodott. A kolozsvári
intézet 107 végzett hallgatót bocsátott ki e periódusban.
L.Szavári
-A kolozsvári öreg gazdászok felszabadulás utáni első ünnepélyes
találkozója.
- A m.kir. Gazdasági Akadémián végzett okleveles gazdák összes
évfolyamai a felszabadulás után első ízben rendezik meg ünnepélyes
találkozójukat a Gazdasági Akadémia Alma Mater-ében ez év augusztus hó 16án szombaton.- A találkozó megrendezésében a Gazdasági Akadémiát hathatósan
támogatja az EMGE és a Budapesten székelő Magyar Gazdatisztek Országos
Egyesülete is. A találkozó erdélyi és székelyföldi tanulmányi szemlével is
bővül,amelynek során a résztvevők elsősorban a kolozsvári Akadémia
kisérletűgyi intézményét és tangazdaságát ,valamint a nagyhírű Kolozsvári
Egyetemi Botanikuskertet tekintik meg .Azonkívül tervbe van még véve Gróf
Bánffy Miklós bonchidai ménesgazdaságának és az alsózsuki állami ménes
gazdaságának megtekintése is. Augusztus 17-20 közötti napokban
a
maroshévizi Urmánczy gazdaság megtekintése után Borszék-fürdő ,a Gyilkos –
tó,a Békás szoros, majd a Hargita - hegységen át Szováta–fürdő és
Marosvásárhely meglátogatása van felvéve az útitervbe.
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-A találkozóra a rendező testületek vezetősége báró Bánffy Dániel
földművelésügyi minisztert is meghívta,aki ugyancsak a kolozsvári akadémián
végzett.
-Felvilágosításért az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesülethez lehet
fordulni. Címe: Kolozsvár Majális utca 22 szám telefon 21-58 és 31- 74
L.Erdélyi gazda 1941 augusztus 1
-1941-ben az Országos M. Kir. Növénytermelési Kísérleti Állomást, amit
akkor Dworák Lajos vezetett, egyesítették az Országos M. Kir. Növénynemesítő
Intézettel Magyar Királyi Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti
Intézet néven. Az új szervezet élére Villax került, s ezzel egyidőben
Kolozsváron azonos néven létrehoztak egy intézetet, melynek vezetője Dworák
lett.
L.Kajdi Ferenc 1.
- Az erdélyi felsőfokú gazdasági képzést a kolozsvári Gazdasági
Akadémia biztosította.
- 1943 márciusában a Földművelésügyi Minisztérium erdélyi
kirendeltsége és a Kolozsvári M. Kir. Gazdasági Akadémia szervezésében újabb
gépkezelő tanfolyam indult.
L.Oláh Sándor
- M. Kir. Mezőgazdasági Főiskola Állatbonctani és Állategészségügyi
Intézete, Kolozsvár részére 4000 pengő kiutalása.-1944L.M.O.L.
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L.Erdélyi gazda 1944 február 1
Kolozsvár Vetőmagvizsgáló Állomás
- 1914 Dr. Páter Béla.-Kolozsvárt
Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló
Állomás
A Gazdasági Akadémia részeként eredetileg – a különálló
Kolozsmonostoron, majd 1895. január elsejétől a Kolozsvárhoz csatolt
Kolozsmonostoron, de még mindig a Fő utca valószínűleg 1., majd 1899-től a
Monostori út 157. szám alatt – a Gazdasági Akadémia területén volt. 1899-ben
és 1914-ben Páter Béla dr. egyetemi magántanár, a Gazdasági Akadémia
igazgatója egyúttal a Vetőmagvizsgáló Állomás igazgatója. Később, az 1930-as
évek vége felé, a város szélére, a Fenesi út 70. szám alá költözött.
L.Szabadság 2011. július 26.Asztalos Lajos

Megjegyzés A Vetőmagvizsgáló Állomás azért került ide, mert sokáig
a Gazdasági Akadémia részeként müködött.
Kiss KÁROLY
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Krasznabéltekik Gazdasági- ismétlő. iskola
-A tanítók díjazására a közoktatási kormány a községi hozzájárulásokon
kívül, …….államsegélylyel járul…….hozzá., Krasznabélteken
gazdasági
ismétlő-iskola külön szaktanítóra van bízva, a ki a néptanítói képesítésen kívül,
két évig a földmíves-iskola tanfolyamait is elvégezvén, egész munkássága
kizárólag a gazdasági ismétlő-iskolára szorítkozik.
L.Borovszky Szatmár
Lugosi Magyar Királyi Gazda iskola 1895-A Lugosi földműves iskola 1903-as jelentésében is arról számol be az
igazgató, hogy igásállatok céljára 20 darab magyar-erdélyi jármos ökröt
tartanak, míg tenyész-szarvasmarha állományuk bonyhádi tájfajta, melyre
tisztavérű
berni
tenyészbikát
használnak.
„Célunk
e
vidék
viszonyainakmegfelelő sötétebb színű, lehetőleg edzett, de jól tejelő és
hízékonyállományt létesíteni, miért is állataink naponként legelőre járnak,
fejésükrepedig nagy gondot fordítunk.” Az egy tenyészbikából, 19 tehénből és
28 növendékből álló állományból a hibátlan példányokat felnevelik, a bikákat
két éves korban a községeknek 400 korona átlagáron adják el.Megjegyezzük,
hogy 1901-1902-ben ez az állomány még csak 16 darabból állt.
L.Fehér vagy tarka
-A lugosi áll.faiskolából 25 db díszfenyő érkezett.
-F e r e n t h e i l Frigyes 1895 év október hó 31-ben, a lugosi földmives
iskolához helyeztetett át,
L.EMKE BEVEZETÉS 1903
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a családi gyűjteményből.
Megjegyzés:A fenti kép utolsó aláírója Krézsek István-kertész.
Kiss Károly
-Ménesen szőlőszeti és borászati tanoda felállítását kérelmezi a
kormánynál az aradi kereskedelmi és ipar bank. Ménesen a kincstárnak 20 1/2
hold szőleje, nagy pinczéje, s ugy tanárok, valamint tanulók befogadására
alkalmas épületei vannak; s az aradi hegyalja megérdemelné e különös
gondoskodást.
L.Borászati 1872 január
- Adatok a ménesi vinczellériskola alapításáról.
1875-ben egy konzorczium alakult oly czélból, hogy Aradhegyalja
legszebb szőlőbirtokát, mely kb. 30 hold területü szőlőből, tágas kastélyból és
rendkívül nagy pinczéből áll, megvegye. E remek szép birtok alapját körülbelül
120 év előtt Modena herczeg vetette meg s az, az utóbbi időben magyar
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kincstári birtok volt. Én az ott termett boroknak, melyek a ménesi
szőlőhegyeink legnemesebb fehér, vörös, asztali- és aszuboraihoz tartoznak,
éveken át állandó vevője voltam s igy nagy értékét a legjobban tudtam
megítélni. Egy alkalommal arról értesültem, hogy egy magas állású ur, minden
áron azon van, hogy Aradhegyaljának e gyöngye potom áron eladassék. Én
azonban elhatároztam, hogy ezt megakadályozom s egy memorandumot
készítettem s abban a birtok értékét kiemelve, erélyesen tiltakoztam annak
eladása ellen. Eddig nálunk ugyanis mindig nagy előszeretettel hivatkoztak a
franczia és rajnamenti szőlőmivelésre azt utánozásraméltó mintaként álli-*)
Átvéve szerző kivánságára az Aradi Közlöny" czimü lapból.
tották be; de, hogy a népet azzal meg is ismertessék s arra rá is tanítsák,
attól mindenki távol tartotta magát és mert az egész szőlőtelep a kastélylyal és
pinczével együtt, mintha csak vinczellériskolának lett volna teremtve, annál is
inkább exponáltam magam egy ily intézet alapítása érdekében és hogy a szóban
forgó birtok e czélra felhasználtassék. Siettem Budapestre s báró Simonyi
akkori földmivelésügyi és kereskedelmi miniszter ur ő nagyméltóságától
audiencziát kértem s előadtam neki, hogy a mi kb. 12000 holdnyi borvidékünk
érdekében mily nagy és fontos horderejű dolog lenne, ha e gyönyörű birtokot
maga a kormány venné kezelésbe s ott fiatal vinczelléreink kiképzésére egy
szőlészeti iskolát alapitana.
Ő exczellencziája ideámat szerencsésnek tartotta, magasztalta, magáévá
tette, a memorandumot átvette és azt azonnal szignálta is s ezzel a rendkívül
fontos ügy szerencsés elintézést nyert; a szőlőbirtok nem lett többé bérbe adva,
a berendezés és egyéb szükséges dolgokra nézve a lépések megtétettek s a
tanárokat ós igazgatót kinevezték. Igy lett a birtok szőlőmivelési, illetve
vinczellériskola és valóságos áldásthozó az egész Alföldre s az aradi borvidékre,
hol évente 20 fiatalember vétetik fel és kap lakást, ellátást és kiképzést a
szőlőmivelés- és gyümölcstermelésben, államköltségen. S ezenkívül néhány
vándortanárt is alkalmaztak, kiknek az volt a feladatuk, hogy a különböző
8zőlőhegyközségeket sorba látogassák, azok szőlőit ellenőrizzék s az
idősebbeket felvilágosításban és kioktatásban részesítsék.
Ezen régi kincstári birtokot, az akkor kinevezett Vargha Imre igazgató ur,
valóságos mintateleppé alakította át, ugy, hogy ha azt annak korábbi ismerője
viszont látta, egészen meg volt lepve s el volt ragadtatva. Sajnos, e nagy és
értékes telep nem állhatott sokáig fenn, mert 1890—92-ben már a
fillokszeravész első nyomai voltak láthatók; a következő 3—4 év alatt pedig
egészen kipusztult. Ezután Aradhegyaljánkra igen szomorú és rossz idő
következett, mert a 12000 holdnyi gyönyörű és nagyszerű szőlőink kipusztultak
s ezáltal sok ezer szőlőbirtokos, kinek azelőtt a szőlő szép évi jövedelmet
hozott, nagy károkat szenvedtek; sőt sokan teljesen tönkrementek.
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A vinczellériskolára szintén igen nagy és fontos feladat várt: utat és
módot mutatni arra, hogy kipusztult szőlőink újra felépíttessenek és
termőképessé tétessenek s hogy igy az elszegényedett parasztság és polgárság
értékes tulajdonát visszanyerhesse ós jövedelmezővé tehesse. Darányi
azidőszerinti földmivelésügyi miniszter ur rendelkezésére, Vargha Imre akkori
vinczellériskolai igazgató ur Francziaországba tanulmányutat tett, mi a legjobb
eredménynyel járt, mert Montpellierben látta a Richter-főle nagy szőlőoltványtelepet s azt ugyanazon módszer szerint nálunk ís létesítette s oly
nagyszerű eredményt ért el, hogy a földmivelésügyi miniszter ur
szőlővesszőnemesités czéljaira Baraczkán 1886 ban még 180 holdnyi
földterületet adott hozzá s a szükséglet és kereslet az ily kitűnően sikerült
oltványok iránt évről-évre annyira növekedett, hogy a telepet a Marospart
ellenkező oldalán még további 220 holdnyi területtel ki kellett bővíteni.
S midőn még ez sem volt elegendő, a nagy szükségletnek eleget teendő,
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium az Arad melletti csálai kincstári erdőből
még további 800 holdat engedett át szőlőoltványiskola czéljaira, ekkor már
évente 5—6 millió darab szőlőoltvány készült és küldetett szét minden
irányban. Ezen oltványtelepek Európa legnagyobb telepei közé tartoznak, mely
csakis a legnemesebb és legjobb anyagot szállította s igy a kis ménesi
vinczellériskola, mely az én indítványomra s utánjárásomra létesült, nagy és
hatalmas intézménynyé fejlődött, mely minden irányban áldást és jólétet hozott
s az egész országban a legelsőbbek egyike s sok bel- és külföldi szakember
bámulatát vonta magára. Gyönyörű, remek szőlőinket 5—6 év alatt pusztította
el a fillokszera s midőn 1893-ban a Borossebesen adott udvari ebéden, Őfelsége
hozzám intézett kérdésére válaszolva megemlítettem, hogy ezzel kb. 100 millió
korona értékű óriási földérték veszett el, az uralkodó összecsapta kezeit.
- Lehetséges az, hogy ily parányi rovar oly rövid idő alatt oly nagy
pusztítást és kárt okozhasson és vájjon mi történik tovább most már ? Azon
válaszomra, hogy mindent megkísérlünk és elkövetünk, hogy megtaláljuk a
helyes utat és módot régi szőlőink ujjátelepitésére, Őfelsége akként nyilatkozott,
hogy haladjunk mindenesetre jó példával előre, hogy a nép az ujjátelepitéshez
és a dologhoz bizalmat és bátorságot és kedvet nyerjen s kegyesen búcsúzott el.
Ezt meg is tettük s dolgoztunk tovább szorgalmasan s 12 év után, 12000
holdunk ismét az ország legszebb mintaszőlőjévé lett s az újra dus jövedelmet
hoz s nagy nép vagyont képez. Végül vagyok bátor megemlíteni, hogy az 1880as évek elején, a szent karácsonyi ünnepekre néhány igen tisztelt vevőmnek s
Őfelségének Wienbe, a szász és bajor királyi udvaroknak és három bajor
herczegnek saját szőlőmből a legfinomabb asztali szőlőt küldöttem, melyek a
legnagyobb tetszésben részesültek. Azon idő óta történik állandóan a ménesi
szőlőnek a beszerzése a cs. és kir. udvari asztal részére (minden másodnap 5
kiló) s Őfelsége, daczára annak, hogy a Tokaj vidékén ő maga is szőlőbirtokos a
ménesi nemes hegyi szőlőt előszeretettel élvezi.
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Domány József, szőlőbirtokos és bornagykereskedő
L.Borászati 1916 január
Magyar Királyi Állami Ménesi Vincellérképezde
A Ménes borvidékén, felállítandó vinczellérképezde tárgyában a
földmivelési miniszter — mint értesülünk — a következő leiratot intézte az
aradi gazdasági egylethez : ,.A ménesi vinczellérképző-intézet tárgyában kelt
intézvényemben kifejtettem annak fontosságát, hogy az intézet az érdekeltek
részvétével és hozzájárulásával létesíttessék, s e tekintetben az in tézetnek
tanulókkal ellátását jelöltem ki, mint olynemii hozzájárulást, mely legközelebb
épen az érdekelt közönségnek lehet feladata. — Valószí- nűleg az ott előadott
indokok figyelembe vételé- vel ugy az egyesület, mint a megyei közönség 300
— 300 forintot szántak évenkint az intézeti tanulók tartási
költségeire.(bővebben az Arcanum kidásában )
L.Borászati 1880 február
A magyar királyi vinczellérképezdéknek, a mult évben kifejtett
tevékenységéről szóló jelentések.
A ménesi m. kir. vinczellér-iskola.
1. Az intézet neve: .Ménesi m. kir. vinczellér-iskola."
2. A tanfolyam tartama: Három év, melyből a két első évben az oktatás
elméleti és gyakorlati, a harmadik év kiválólag gyakorlati.
3. A belépőtől kivánt előképzettség: Négy elemi osztálynak jó sikerrel
való végzése, vagy — ha iskolai bizonyítvány nincs — a magyar nyelven való
írás és olvasásban, valamint a számtani négy alapmiveletekben kellő jártasság,
mely esetben az év elején felvételi vizsgát tartozik tenni a folyamodó.
Az intézetet fennállása óta — 1881/2-ik tanévtől 1886-ik tanévig— 11
végzett növendék hagyta el, kik közül a megkívántató előképzettségen fölül 3
kádárlegény, 1 ácslegény, 1 két gymnáziumot végzett, 1 két reál-osztályt
végzett, vagyis az előírtnál nagyobb előképzettséggel vagy megfelelő
mesterséggel birt 55,57%
4, Tanitó-személyzet: Vargha Imre, igazgató-tanitó ; előadta a
szőlőmivelést, borászatot és vegytant.
Adamovits
Lázár
konyhakertészetet és rajzot.

segédtanító,

előadta

a

gyümölcsészetet,

Hodák Vincze munkavezető, a gyakorlati kézfogásokat tanítja és felügyel
a gyakorlati munkákra . A segédtantárgyakat, mint : magyar nyelv és irálytant,
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számtant és mértant, természettant, éghajlattattant, borászati tájrajzot és
könyvvitelt; az első félévben Rácz Sándor, szolgálattételre beosztott
vándortanító, a második félévben a vándortanitói tanfolyamon résztvett jelöltek
adták elő.
5. Szolgaszemélyzet: Schok Jakab, évi fizetéses vinczellér és kocsis.
6. Előadott tantárgyak:
I. év 1-ső félév 7 tantárgy és rajz.
I. „ 2-ik„ 7 „
II. „1-ső „ 8 „
II. - 2-ik .” 8 „
7. Tanórák száma: Ugy az első, mint a második évben hetenkint 12 óra,
vagyis naponta 2 óra.
8. Tandíj és élelmezési díj: Tandíj nem fizettetik. Élelmezési díj évenként
150 frt, melyért a növendék élelmet és mosást kap. Lakást, fűtést és világítást az
intézettől díjtalanul nyer. Van 14 ösztöndíjas hely, melyek közül 2-őt Arad
városa, 2-őt Arad megve, 2-őt az aradi gazdasági egyesület, 3-at Ménes
hegyközsége, 1-et Gyorok hegyközsége, 1-e t gróf Nádasdy Ferencz. 1-et az
aradi kereskedelmi és iparkamara, 1-et az arad-kőrösvölgyi vasút és 1-et más
hegyközségek — kisebb részletekben — alapítottak. A saját költségén belépő
növendék hasonlólag 150 frtot fizet negyedévi részletekben, melyért teljes
ellátást nyer.
9. Növendékek száma: Az 1885/6-ik tanévet végezte 3 harmadéves, 2
másodéves, 8 első éves. 1 első éves még az év elején, saját kérelmére, mivel a
foglalkozást nem tartott a természetével megegyezőnek, elbocsáttatott.
10. Növendékek előhaladása: II-od évesek: 2 jeles. I-ső évesek: 3 jeles, 2
jó, 3 elégséges.
11. Fegyelmi viszonyok: Az I-ső félévben nem voltak teljesen kielégítők,
a mennyiben kisebb vétség miatt 3 növendék kapott anya - könyvi megrovást,
egy pedig az év végével az intézetből eltávolíttatott.
12.Tanítók külön működése: Az igazgató- tanitó az általa az aradi
gazdasági egylet 1884-iki közgyűlésén ajánlott arad-hegyaljai gazdakör
megalakításában tevékeny részt vett s a megalakuláskor a jegyzői teendőket
elvállalta, s mint ilyen, Arad-hegyalja szőlőszetének és gyümölcsészetének fel
virágozására társadalmilag is közreműködött. Szintén az ő kezdeményezése
folytán
létrejött
arad-hegyaljai
amerikai
szőlőtelep-szövetkezet
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tanácskozásában, mint szakértő közeg résztvett s a munkálatok kivitelénél
utasításokat adott és azok szakszerű keresztülvitelénél közvetlen felügyelt. Az
1886-ik év tavaszán felállított paulisbaraczkai állami szőlőtelep berendezését —
a borászati vándortanító segédkezése mellett — közvetlen vezette s az 1885/6-ik
tanévben életbe lépett szőlőszeti és borászati vándortanitói tanfolyamon
résztvett 8, illetve 6 tanitójelölt elméleti és gyakorlati oktatását vezette. A
segédtanár a téli időszakban a Hegyalja 3 községében két hétre terjedő
szőlőoltási tanfolyamot tartott; április és május hónapokban pedig a horvát
kormány által az amerikai szőlők kezelése és a szőlőoltás elsajátítása czéljából a
körösi gazdasági intézet ide küldött 3 növendékének 6 heti horvát nyelvű
tanfolyamot tartott.
13. Taneszközök gyarapodása: A könyvtár szaporodott az 1885-ik évben
20 mű 63 kötettel, 206 frt 76 kr. értékben. Az 1885. év végén volt a könyvtár
álladéka 195 mű 309 kötet 965 frt 7 kr. értékben. A többi leltári tárgyaknál a
szaporulat 1,085 drb. 2,246 frt 94 kr. értékben. Az intézetbe járt 20 hazai és
külföldi szaklap.
Nevezetesebb beszerzési tárgyak az 1885-ik év folyamában . Pinczészet
számára : 550 darab boros üveg, 10 , o—7 hektoliteres szállító hordó, 4 drb. 25
l. ászok-hordó, 2 drb 20 l. kettős fenekű vörösbor-erjesztő kád, 1 drb. palaczköblögető. Gyűjteménytár számára : " 70 darab praeparatum üveg, 12 drb.
üvegoldalú kis szekrény, 6 drb. üvegajtós szekrény, 20 drb. pincze- és sajtóházi
eszközminta, 330 drb. jelző-tábla az anyafákhoz, 1 drb.Ballán-féle oltógép, 1
drb. Despujol-féle oltógép, asztalhoz erősíthető, 1 db. Stollár-féle cognac főző
gép, 1drb. kettős fenekű pálinkafőző üst. Szőlőszeti és borászati
vándortanitójelöltek számára : 4 darab ruha-szekrény, 9 drb. ágy fa, 9 rendbeli
ágynemű.
14. Az intézeti gazdaság kiterjedése: 10 hektár, melyből 7, 31 hektár
haszonszőlő, utak és vízvezetékek, 0,41 ha füzes, 0’10 ha luczernás, 0'20 ha
szőlőiskola, 0,60 ha faiskola. O,06 ha konyhakert, 1,30 ha anyafákkal
parkírozott udvar épületek körül, 0'20 ha gazdasági udvar épületekkel. A
nagyobb kiterjedésű szőlőmivelésénél szükséges igás munkák végzésére két
igáslóval rendelkezik az intézet.
A haszonszőlőben az 1885-ik év telén l - 6 hektár lett megtrágyázva az
intézetnél levő állat-állomány által termelt állati trágyából, szecskavágóval
összeaprított és igy trágyából, elkorhadt venyigéből, kilúgzott és kifőzött
szőlőtörkölyből, árnyékszék-trágyából és minden egyéb hulladékokból készült
keverék - trágyával.
15. A kísérleti tér telepítése folytatva lett és az év végével ki volt ültetve
90 faj szőlő, részint 160 tőkés táblákba , részint a leginkább csak
ampelographiai szempontból beszerzettek 20 és 8 tőkés táblákba , illetve
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sorokba . A szőlőiskolában az előző évben ültetett Ripari a sauvage által termelt
5,000 vessző lett eldugványozva gyökereztetés és részint kézben, részint a
helyszínén való beoltás czéljából. Egyidejűleg a mult évben átültetett Ripari a
magonczokból, melyek kellőleg megerősödtek, 700 db. kézbe beoltatott télen és
a pinczébe elvermelve a jelen év tavaszán kiültettetett. Ezen 700 oltványnál a
fogamzás csak egy százalék volt, mig a hasonlólag kézben, de április hó végén
nemesitett és azonnal kiültetett oltványoknál a fogamzás 56 százalékot tett ki,
ami arra enged következtetni, hogy a szőlőnél a téli oltást akként végezni, hogy
az oltás után a vessző még hosszabb ideig elvermelve maradjon , kellő sikerrel
nem lehet. Nyár folyamán szemzési kísérletek is történtek ; készíttetett mintegy
1,200 szemzés, de az eredmény majdnem teljesen negatív volt, a mennyiben
egyetlen szem sem fakadt ki ; túlnyomólag nagy rész már néhány nap alatt
teljesen elszáradt és csak egész csekély százaléknál (az 1,200-ból 26) maradt
szem a szemzés helyén megforradva és idén még a levél hullás után is. Ugy az
oltási, mint a szemzési kísérletek a jövő évben, a midőn már áll anyag az intézet
rendelkezésére , történend nagyobb mérvben.
16. A faiskola kiterjedése 6,000 □-méter . Az 1884/5-ik tanév végén volt
1,607 drb. alma , ebből eladatott 380 darab, maradt 1,227 darab, 1,749 drb.
körte , ebből eladatott 330 drb., maradt 1,419 drb., 1,315 drb. Csontár(-kökény),
ebből eladatott 500 drb., maradt 815 drb. Az 1885/6-ik tanév végén volt 1,652
drb. alma , szaporulat 425 drb.. 1,727 drb. körte , szaporulat 308drb., 909 drb.
csontár, szaporulat 94 drb. Összesen 4,288 darab, nemesítésszaporulat 827
darab . Ebből az 1886-ik év őszén eladásra került : alma 290 darab , körte 245 „
csontár 250 „ összesen 785 darab . Az, hogy ily kevés oltvány kerül eladásra,
részint a faiskola terjedelmének csekélységében, részint azon tényben leli
magyarázatát , hogy az 1885/6-ik kemény télen a túlnedves és kötött talajban
bujahajtásokat hozott oltványok közül igen sok részben teljesen elfagyott,
részben pedig oly fagysebeket kapott, hogy csak 1 —2 évi ápolás után lehet
eladóvá tenni.
17. Az intézet egyéb működése: Az 1885/6. tanév folyamában a
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium rendeletéből az
eddig Érdiószegen tartott szőlőszeti és borászati vándortanitói tanfolyam a
ménesi m. kir. vinczellér-képezdéhez helyeztetvén át, ezen tanfolyam 1885. év
november 15-én tényleg megnyílt és egyelőre 8 jelölt vétetett fel, kik közül
1886-ik év február 15-én kettő elbocsáttatván , hat a tanfolyamot bevégezte .
- Ezeknek szakszerű kiképzése az intézet tanerejét tekintélyesen igénybe
vette.Szintén az 1885/6.-ik tanévben vett e kezdetét az intézettel szorosan
egybefügg a paulis-baraczkai amerikai szőlő- és oltványtelep létesítése s a folyó
évben ezen telepen 5 kat. hold ripari a sauvage anyaszőlő ültettetett ki 20,000
darab gyökeres vesszővel. Tekintve, hogy a földforgatás — elhárithatlan
akadályok folytán — csak későn volt eszközölhető, ugy, hogy a forgatott talajt
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nem érte semmi fagy , hogy továbbá az ültetés is későn (május elején) vehett e
csak kezdetét, ezen a telepen a fogamzási eredmény jónak mondható , mert alig
maradt ki 5 százalék az elültetett vesszőkből; de a szép növekedésnek indult
ültetvényt julius hó végén egy igen érzékeny elemi csapás érte, tudniillik erős
jég verés a már 40—50 cm. hosszú hajtásokat tövig elverte s igy az idő
elhaladottsága foly - tán többet erős és használható hajtásokat nem hozhattak a
tőkék . Az intézet növendékei általában ezen telep beállításával és művelésével
voltak egész éven át azon idejükben, mely az intézettől egyáltalában elvonható
volt, elfoglalva s igy a jelen év folyamában egyes birtokosok rendelkezésére
nem voltak bocsáthatók . (Vége következik.)
L.Borászati 1887 augusztus
- A vincellérképezde 1880-ban alakul meg. a Grassalkovics kastélyban.
- a vinczellérképezde 1881-ben csakugyan felállíttatott.
-“……..konyhakertészet is, a ménesi vinczellérképezdében rendes
tantárgyat képez. - Az intézet faiskolája csekély nyugati lejtéssel bíró hosszas négyszögű
méter területű szabályos négyzet a tizenegyedik tábla háromszög alakú s
gyökereztetőnek használtatik. A talaj gazdagsága folytán a magas derekú
gazdasági fákat már a harmadik, vagy legfeljebb a negyedik év végén állandó
helyeikre kell kiültetni. Ennélfogva a beosztás a következő: 4 táblában
gazdasági alma és körte, 3-ban csontos magú gyümölcsök, törpe almák és
körték, 1 tábla magvetés, 1 átültetett magonczok, 1 őszi baraczk szaporítás,
öszszesen 10 tábla. Az utóbbi években átlag volt a faiskolában: 1500 drb. alma
1,2 és 3 éves, 1600 drb. körte, 250 drb kajszin, 400 drb. szilva, 250. drb.
cseresznye és meggy és 180 drb. őszi baraczk 1, 2 és 3 éves, összesen 4180 drb.
nemesített gyümölcsfa.
L.Gaál Jenő
Mozgó vinczellér iskolák.
A
földmivelésügyi
miniszter
a
mozgó
vinczellérek
intézményétlegújabban kiterjesztette a Kis- és Nagy-Küküllőés Udvarhely
vármegyék területét magában foglaló dicsőszentmártoni szőlészeti s borászati
felügyelői kerületre. A mozgó vinczellérek intézményének lényege abból áll,
hogy vinczellériskolát végzett, tehát a szőlőmiveléshez gyakorlatilag kiképzett
munkavezetők államilag alkalmaztatnak valamely szőlészeti s borászati
felügyelői kerületben abból a czélból, hogy oly szőlőbirtokosok, a kik a
filloxera által elpusztított szőleiket felújítani akarják, de ehhez elegendő
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szakértelemmel nem birnak, szakképzett vinczellért sem tarthatnak, a mozgó
vinczellérek szolgálatát a szükséges útmutatások megadására igénybe vehessék.
E végett a szőlőbirtokosok az illetékes szőlészeti s borászati felügyelőhöz
tartoznak fordulni s a felügyelő aztán kiküldi a mozgóvinczelért az illető
községbe. Az a szőlőbirtokos, a ki a mozgó vinczellért igénybe veszi, viseli
annak utazási költséget és csekély napibért fizet, a mely vidékek szerint változó
összegben van megállapítva, de seholsem több 1 frtnál. Ha többen veszik
igénybe a mozgó vinczellért, utazási költségét s a napibért aránylagos
felosztással közösen viselik. Ez az intézmény már több vidéken igen
hasznosnak bizonyult s a miniszter azt a fokozódó szükséghez képest még több
vidékre szándékozik kiterjeszteni.
L.Köztelek 1898 november 26
Marosvásárhelyi középfokú mezőgazdasági tanintézet.
Erdélyben 1941-ben
tanintézet indult.

Marosvásárhelyen

középfokú

mezőgazdasági
L.Szavári

- Kósa Barna 1942-ben részt vett a marosvásárhelyi Középfokú
Gazdasági Tanintézet felállításában.
L.Wikipedia
- Hidi András felvétele a marosvásárhelyi gazd. int.-be.
L.M.O.L.

Nagybányai Gazdasági ismétlő iskola.
A tanítók díjazására a közoktatási kormány a községi hozzájárulásokon
kívül, …….államsegélylyel járul…….hozzá., Nagybányán a gazdasági ismétlőiskola külön szaktanítóra van bízva, a ki a néptanítói képesítésen kívül, két évig
a földmíves-iskola tanfolyamait is elvégezvén, egész munkássága kizárólag a
gazdasági ismétlő-iskolára szorítkozik.
L.Borovszky Szatmár
Nagybocskói (Máramaros megye)Kertmunkásképző Iskola
-Az iskolábanpincemesteri tanfolyamokat, és
kertészsegédi
tanfolyamokat, valamint a kertimukások egyéves tanfolyamait tartották.
L.Déri
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-1903- után 1906-ig itt kertészsegéd Horn János, későbbi főiskolai
tanár.
L .MAÉ
Nagyenyedi Vincellérképezde
-„ 1881-ben létesült ,mely a szőlészet és borászat korszerűsítésében és a
filoxera vész utáni újratelepítés irányításában nagy szerepet játszott....egyik
legismertebb legismertebb szakembere Dezső Miklós volt.” „A Nagyenyedi
Vincellérképezde szőlőtelepe az Őrhegy lábánál terül el,állítólag 200 év óta
szőlő, és 1881-ben került a Vincellérképezde birtokába.”
- Egyik tanára Petrovits István akit 1898-ban neveznek ki.
L. Csávossy

Vinczellériskolai pályázat.
A nagyenyedi m. kir vinczellériskola folyó évi október hó 1-sején
kezdődő 3 éves tanfolyamára 5 félösztöndíjas helyre pályázatot hirdet.
Pályázati feltételek;
1Tizenhat évet betöltött életkort igazoló keresztlevél.
2.Erős, egészséges, munkát biró testalkat és védhimlő oltásró l tanúskodó
orvosi bizonyítvány.
3. Legalább 4 elemi osztály elvégzését igazoló iskolai bizonyítvány.
4. Születési
bizonyítvány.

hely,

községi

elöljárósága

által

kiállított

erkölcsi

5. Szülők vagy gyámok beleegyezési nyilatkozata, melynél fogva
kötelezik magukat, hogy a felvett tanulót 3 év eltelte előtt az intézetből ki nem
veszik.
6 A jelzett hiteles és rendesen bélyegzett bizonyítványokkal felszerelt
folyamodványok legkésőbb augusztus hó 15-ig a nagyenyedi m. kir.
vinczellériskola igazgatóságához intézendők, honnan a folyamodók felvételök
ügyében rövid idő alatt értesíttetni fognak.
7. Az intézetben egy évet önköltségen töltött ; katonai kötelezettségének
eleget tett; kertészet, szőlészet, pinczészet körében már működött, vagy
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kádármesterséget tanult egyének, ha ezen minősítésüket hiteles
bizonyítványokkal igazolják, a felvétel- és ösztöndijak elnyerésénél előnyben
részesülnek.
L.Köztelek 1987 július 24
A nagy-enyedi m. kir. vinczellér-iskola.
1. Intézet neve: „Nagy-enyedi m. kir. vinczellér-iskola."
2. Tanfolyam tartama: Három évre terjed, két év elmélet és gyakorlatra, a
harmadik év a szaktantárgyak ismétlése mellett, főleg a gyakorlatra fordittatik.
Miután a vinczellér-iskolák egyik főczélja tulajdonképen az volna, hogy
azokban a szőlősgazdák fiai szakszerű kiképeztetést nyerjenek s mivel
tapasztalat szerint, sajnos, ezen czél eddigelé legkevésbé éretett el s ennek oka
többi között főleg a rendes tanulók több évre terjedő hosszas kiképeztetésében
rejlik, azért ezen képezde igazgatósága czélszerűnek látta tantervét akként
szervezni, hogy a szaktárgyak önálló kezelésével alkalmat nyújthasson azok egy
év alatti hallgathatására . Ezen alapulólag a nagy-enyedi vinczellér iskolába oly
egy éves vendégtanulók is vétetnek fel, kik ellátásukról maguk tartoznak
gondoskodni, az előadások- és munkagyakorlatokon mint rendes tanulók
résztvenni kötelesek, bizonyítványt azonban csak az intézetben töltött időről és
kifejtett szorgalmukról nyernek. Ezen kedvezményt eddig két szőlősgazda fia
vette igénybe.
3. Belépőtől megkívántató előképzettség: 4. elemi osztály.
4. Tanitószemélgzet: Igazgató-tanitó: Mórágyi István, előadja : a
vegytant, növényboncz- és élettant, talaj- és trágyaismét, zöldség-, gyümölcs- és
szőlőtenyésztéstant és borászatot. Tanítói éveinek száma 12 év. Segédtanító :
Munkácsy József, előadja: a helyesirástant, szám- és mértant, természettant,
természetrajzot, borászati tájrajzot, könyvviteltant és rajzot. Tanitói éveinek
száma 5 év.
Kádártanitó: Fónyy József, Takács Béla munkavezető.
5. Tantárgyak száma: 22.
I-ső tanfolyam téli félévben 7 tantárgy, 11 különálló tantárgy.
I-ső tanfolyam nyári félévben 8 tantárgy, 7 különálló tantárgy.
II-dik tanfolyam téli félévben 7 tantárgy, 7 különálló tantárgy.
II-dik tanfolyam nyári fél- évben 8 tantárgy, 7 különálló tantárgy.
III-dik tanfolyam téli és nyári félévben 4 tantárgy, 4 különálló tantárgy.
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Összesen 34 tantárgy, 22 különálló tantárgy.
6. Tanórák száma hetenkint: 18—24. 7. Tan- és élelmezési díj: Tandíj
nem fizettetik. Lakást és élelmezést illetőleg 16 növendékre ingyen hely volt
rendszeresítve, mely részint állami seglylyel, részint pedig az erdélyi gazdasági
egylet és Nagy-Enyed városa által nyújtott ösztöndíjakból fedeztetett. A
fentebbi számot meghaladó növendékek havi 14 forintért az intézetben teljes
ellátást nyerhetnek.
8. Tanulók száma: 1885/6. tanévben :
I-ső évesek 3 rendes tanuló = 3
II-dik „ 8 „ „ = 8
III-dik „ 5 „ = 5
Összesen 16 „ „ =16
1884/5. tanévben volt 16 rendes és 1 rendkivüli tanuló = 17
1884/5. tanév 1885/6-hoz 1 apadást mutatott fel.
9. Növendékek előmenetele:
Az 1885/6. tanév I-ső felében: 2 kitűnő, 6 jeles, 6 jó, 2 elégséges haladást
tanúsított, összesen 16.
A II-dik felében : 5 jeles, 6 jó, 2 elégséges és 3 kevésbé elégséges
haladást tanúsított, összesen 16. Ez évben 5 harmadéves végezte az intézetet,
kik közül 1 br. Kemény Kálmán főispán csombordi birtokán, 1 Budapesten
műkertésznél nyert alkalmazást, 2 katonai szolgálatának tesz eleget, l-nek
helyezte pedig nem tudatik.
10. Fegyelmi viszonyok: Átalában jók voltak — eltekintve kisebb
mulasztási hibáktól — nagyobb vétségek nem fordultak elő.
11. Tanitók külön működése:
Mórágyi István igazgatótanitó, mint a nagy-enyedi gyümölcsészeti egylet
tiszteletbeli tagja, vezeti annak gyakorlatba vágó működéseit. Mint az az intézet
egyéb működési rovatából kitűnik, szőlő és gyümölcsös berendezés,
nemkülönben egyéb szakba vágó dolgokban a közönségnek tervkészítéssel,
tanácscsal szolgált s azok keresztülvitelét intézte. Készített szőlő- és
borbetegségi, górcsövi praeparatumokat. Allgemeine Weinzeitungnak
munkatársa volt.
Munkácsy József segédtanító : nagy-enyedi gyümölcsészeti egylet
választmányi tagja, vezeti az intézet gyakorlati munkáit, mint az alsó
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fehérmegyei tanítótestület tagja, Mahaleb használhatóságáról egy felolvasást
tartott.
12. Taneszközök gyarapodása:1886. év folytán az intézet szakleltára 56
darab 358 frt 86 kr. értékű szaporulatot mutat fel.
13. Intézeti kert: Nagysága 3,654 62 □ méter 11 táblára beosztva, rendes
faiskola fordában kezeltetik. A benne található 216 db. anyafa, 113
gyümölcsfajtát képvisel, melyek részint mesterséges alakú fákká neveltetnek,
részint pedig a gyümölcsfajok tanulmányozása és szaporítása szempontjából
próbafák gyanánt szolgálnak. A faiskola ez idén 1 — 6 éves oltványokban 2,153
almát, 766 körtét és 257 db. csontárt számlál, melyek a rendes faiskola turnus
szerint évente eladásra kerülnek. Az intézeti gyökereztető, ez évben paradicsom,
doucin, bús és orbai alanyban 2,905 csemetét produkált. Ezenkívül az intézeti
kert aránylag igen kis területe miatt az intézet igazgatósága a helybeli
gyümölcsészet kertjében részint saját maga, részint pedig a gyümölcsészeti
egylet számára 30,230 vadalma- és körtemagonczot termelt. Az intézet
faiskolájában amerikai szőlőoltás és szemzéssel az idén is tétettek kísérletek,
mely utóbbinak sikerét Miklós Gyula kormánybiztos személyesen konstatálván,
rendeletére 4 darab szemzett tőke a minisztériumhoz be is küldetett.
14. Az intézet kezelése alatt levő 18,067 □ nagyságú szőlőben az újítás
az idén is tovább foganatosíttatott s annak 3,734'17 D° területe van már tiszta
fajültetéssé alakítva, melyben király, járdovány, bakar, sylváni, kövér, rizling és
rulandi szőlőfajok termeltetnek. A régi szőlőnek ily kisebbmérvű fokozatos
átalakítása egyrészt a szükségeltető fajok összegyüjthetése, másrészt pedig a
növendékek szőlőtelepitésben gyakorolhatása szempontjából eszközöltetik.
Ugyanitt az idén kezdetét vette a szőlő serpentina utjának mentén, illetőleg a
terrászfalba ültetett fajgyüjteménynek létesítése is, mely ugyan a filloxera szülte
akadály miatt lassan fog összegyűjthető lenni, idővel azonban több száz fajt
képviselvén, szőlőismei tanulmányozásra igen értékes anyagot szolgáltatand. Ez
évben létesíttetett itt magáról kelt Riparia Sauvage alanyokból egy anyatelep,
mely hivatva leend az amerikai alanyok gyors szaporítása és nemesítése
tekintetében teendő további kísérletekre.
15. Intézet egyéb működése: Az
intézet igazgatósága a vinczellér-képezde felállításával egyidejűleg kitűzött ama
czélját, hogy a vidéken a szőlőszet, borászat és gyümölcstermelést tényleg is
előmozdítsa és ezzel karöltve az intézeti növendékek is minél több gyakorlatot
és tapasztalatot szerezhessenek, az idén is szem előtt tartva , a növendékek által
1885/6. tan - évben egyes tulajdonosoknál a következő munkákat végeztette :
1. Bort fejtetett 2,268 hliterl
2. Bort derittetett 478„
3. Bort szüretett 17„
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4. Seprőt préseltetett 110 „
5. Szőlőt berendezett és ültetett 7 tulajdonosnál 6,410 □ m.
6. Gyümölcsöst létesitett 4 tulajdonosnál 5,740 „
7. Gyümölcsfákat nemesitett és fákat nyesett 10 tulajdonosnál
8. Különböző szőlőszeti munkákat : u. m. metszést, válogatást, bujtást ,
hajtást és kötözést végzet l0 tulajdonosnál. (Folytatása höTLtkezitr.)
L.Borászati 1887 augusztus
Pályázati hirdetmény. Van szerencsém a tisztelt érdeklődő közönséget
értesíteni, hogy a nagy-enyedi magyar kir. vinczellérképezdén a nyilvános
zárvizsga augusztus hó 4-én tartatik meg s folyó évi október hó 1-én kezdődő új
tanfolyamra 2 egész, esetleg 4 fél, állami ösztöndíjas helyre ezennel pályázat
hirdettetik.
Felvételi kellékek:
1. Tizenhat évet betöltött életkort igazoló keresztlevél.
2. Legalább 4 elemi osztály sikeres végzését igazoló iskolai bizonyítvány
3. Erős, egészséges, munkabíró testalkat és védhimlőveli beoltásról
tanúskodó orvosi bizonyítvány.
4. Szülők vagy gyámok jogérvényesen kiállított nyilatkozata, hogy fiukat
vagy gyámoltjukat 3 év eítelte előtt az intézetből ki nem veszik, ellenkező
esetben magukat az eltávozás idejéig élvezett állami ösztöndíj visszatérítésére
kötelezik.
5. Születési hely elöljárósága által kiállított erkölcsi és szegénységi
bizonyítvány. Jegyzet: a) Jelzett bizonyítványokkal felszerelt kérvények
legkésőbb augusztus hó 30-áig alulirt igazgatósághoz intézendő tc. honnét a
folyamodók fel vagy esetleg fel nem vételükről rövid uton értesítést
nyerendnek. b) Katonai kötelezettségnek eleget tett altiszteknek, nagyobb
képzettségüeknek, az intézeten egyéve t saját költségükön jó sikerrel
végezteknek s végül kertészetet vagy kádármesterséget tanultaknak a
felvételben előny adatik. c) Az egész ösztöndíjasok lakás és teljes ellátásban
részesülnek, a fél ösztöndíjasok azonban csak lakást, kenyér nélküli rendes
ebédet és vacsorát kapnak, miért is kenyérről, reggeliről és mosásról maguk
tartoznak gondoskodni. d) Ugy az egész, mint a fél ösztöndíjasok is ágyat,
ágyneműt az intézettől nyernek; ruházatot, tanszereket s egyéb kisebb
eszközöket maguk tartoznak beszerezni. e) Hogy önálló egyéneknek,
szőlősgazdák fiainak, gyakorlati vinczelléreknek is alkalom adassék a
szőlőmívelés, borászat és gyümölcsészet rövid idő alatti elsajátithatására, alulirt
igazgatóság tantervét aként szervezte, hogy az érintett szaktantárgyak egy óv
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leforgása alatt is hallgathatók s ennek folytán az intézetbe oly rendkívüli tanulók
is vétetnek fel, kik az elméleti és gyakorlati szakoktatáson tetszés szerint részt
vehetnek, bizonyítványt azonban csak az intézeten töltött időről, tanúsított
magaviselet és szorgalomról nyerhetnek. A rendkívüli tanulók állami
kedvezményben nem részesülhetnek, mindazonáltal, hely esetén az intézetben
ingyen lakást, havi 14 forintért pedig teljes ellátást az intézeti élelmezőségnól
nyerhetnek. Ezen utolsó pont alatt már többek által igénybe vett kedvező
körülményt van szerencsém a tisztelt érdeklődő közönségnek különös
figyelmébe ajánlani.
A nagy-enyedi m. kir. vinczellér-képezde igazgatósága.
L.Borászati 1888 július
Nagykárolyi Gazdasági ismétlő iskola.
-A tanítók díjazására a közoktatási kormány a községi hozzájárulásokon
kívül, …….államsegélylyel járul…….hozzá. Nagykárolyban a gazdasági
ismétlő-iskola külön szaktanítóra van bízva, a ki a néptanítói képesítésen kívül,
két évig a földmíves-iskola tanfolyamait is elvégezvén, egész munkássága
kizárólag a gazdasági ismétlő-iskolára szorítkozik.
L.Borovszky Szatmár
Nagyszalontai Ismétlő Gazdasági Iskola
L.Moczár

Nagyszentmiklósi Magyar Királyi Földműves iskola.

Nagyszentmiklósi Magyar Királyi Földműves iskola.
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N.-Szt.-Miklóson (Torontálmegyében) pedig a megye s a gazd. egylet
által állíttattak.

Nagyszentmiklósi Magyar Királyi Földműves Iskola.

- alapította 1799-ben gróf Nákó Kristóf az iskola t.k neve „ kis
mezőgazdasági iskola”,amelyet azért alapított ,hogy nagy kiterjedésű birtokait
jól képzett munkásokkal tudja megművelni.
-1885-ben a Nákó család megszünteti az iskolát,majd
-1864-től
24 hold
földel alapítványt létesített
gróf Nákó
Kálmán,melynek fejében az iskola 12 szegényebb sorsú ifjút volt köteles
tanítani (4 magyart,4 németet,4 románt)
- Az 1860-as évek második felébe kapcsolódott az iskola munkájába id.
Bartók Béla ,az édesapja és maga Bartók Béla mint támogató.
Az iskola neve az alapítóról „ Kristóf –intézet m.kir. földművesiskola”
melyet 1887- ben államosítanak
L.MAÉ
Később a Nagyszentmiklósi Magyar Királyi Gazda Iskola.

Pályázati hirdetmény.
A nagyszentmiklósi rn. kir. földmives-iskolánál üresedésben álló
ösztöndíjas gazdasági segédi alkalmazás betöltése iránt ezennel pályázat
hirdettetik.
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Ezen alkalmazás évi 500 (ötszáz) frt ösztöndíj, egy bútorozott szoba,
fűtés és világítás élvezetével van egybekötve.
Az alkalmazandó ösztöndíjas gazdasági segédnek nőtlen egyénnek kell
lenni s, feladatát képezendi, hogy a tanszemélyzet mellett segédkezve, az
elméleti oktatás helyes módszereit elsajátítván, egyes ismétlések megtartásával
megbízassák, ezenkívül a gazdaság vezetője mellett is alkalmaztatván, az
okszerű mezőgazdasági üzletvitel minden ágával megismerkedjék és a
gazdasági szaktárgyakban további tanulmányokat tegyen, hogy így idővel a
gazdasági szakban mint oktatót lehessen alkalmazni.
E végből az ösztöndíjas gazdasági segéd előadási és tanítási képességéről
próbaelőadás tartásával, nem különben tudományos készültségeiről a részére kiszabott munkaterv, ügyelembe vételével a kitűzendő időben és módon szóbeli
és írásbeli úton számot adni tartozik.
Az ösztöndíjas gazdasági segéd a szokásos szünidőket is ideértve, csak
szabadság kieszközlése mellett távozhatik állomásáról.
Az ösztöndíjas gazdasági segéd alkalmazása rendszerint egy éves
esetben 1898. évi deczember hó végéig terjed és csak abban az esetben
hosszabbittatik meg, ha az illető eredményes működése által a további
kiképeztetésre érdemesnek bizonyult.
A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy a szabályszerű 50 kros bélyegjegygyei ellátott és az alább felsorolt okmányokkal felszerelt
folyamodványaikat f. évi márczius hó l-ig a földmivelésügyi m. kir.
miniszterhez", czimezve, a nagy-szentmiklósi m. kir. földmives-iskola
igazgatóságához nyújtsák be.
A pályázati kérvényekhez a következő okmányokat kell csatolni:
1. Keresztlevelet.
2. Erkölcsi bizonyítványt.
3. A magyaróvári gazd. akadémia, vagy valamely gazdasági tanintézet
elvégzését igazoló végbizonyítványt, vagy annak hiteles másolatát.
4. A ki a gazdasági szaktanulmányok bevégezte után több ideig folytatott,
gazdasági gyakorlatról, esetleg a sárvári tejgazdasági szakiskola üzletvezetői
tan-folyamának elvégzéséről szóló, bizonyítványt, vagy állatorvosi oklevelét
képes fel-mutatni, általában előnyben részesül.
Kelt Budapesten, 1808. évi január hó 10-én.
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Földmivelésügyi minister.
-Az 1888. évben a …. nagyszentmiklósi földmívesiskola, az alapitó
emléke iránti kegyeletből „Kristóf-intézet” elnevezés alatt állami kezelésbe
ment át.
L.Balás Árpád
Nagyszalonta,Gazdasági ismétlő iskola
-„Az újabban felállított szalontai gazdasági ismétlő iskola szintén
gazdasági szakismeretek terjesztésén fáradozik...........hol a tanulók nem csak
elméleti kiképzést nyernek,hanem gyakorlati szakoktatásban
is
részesülnek,mely célra egy 20 holdas gazdaság szolgál. E gazdaságban 4
holdon kerti termények ,gyümölcs esetleg szőlőművelés űzetik, míg 16 holdon a
vidéken általánosan termelt kultur növények termeltetnek.” Az iskola vezetése
egy gazdasági szaktanfolyamot sikerrel végzett tanítóra van bízva, kit az állam
nevez ki s javadalmazását is ő teljesíti. Az oktatáshoz szükséges 20 hold földet
Szalonta község adta, ugyancsak Szalonta szerelte azt fel teljesen s látta el a
szükséges épületekkel, miért is a gazdaság tiszta jövedelmének 80 %-át húzza.
L .Borovszki Samú: Bihar
Ó-pécskai m. kir. önálló gazdasági népiskola
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Radnóti Gazdasági Iskola.
- Nagy Endre Majláth Gusztáv Károly püspök kérésére
a radnóti (1932) római katolikus gazdasági iskolák létrehozásában.

segít

L.Wikipedia
- államosították 1948-ban.
- a radnóti földműves iskola igazgatója 1937-ben Temfli János.
L .EGE beszámoló
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott a Radnóti Római Katolikus Téli Gazdasági Iskola
újburgonya, karfiol, spenót, és más hajtott kertészeti termények. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
1943. április 13-14.
-A radnóti római katolikus gazdasági iskolában sor kerül az I. és II.
évfolyam növendékeinek elméleti vizsgájára. Valamennyi tanuló jó
eredménnyel vizsgázik.
L. Balogh Béni

L.Erdélyi gazda 1940 szeptember 1
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Sepsiszentgyörgyi Gazdasági Tanintézet-középfoku mezőgazdasági
tanintézet.
-1942-ben Sepsiszentgyörgyön – Bánffy Dániel földművelésügyi
miniszter legfőbb felügyelete alatt – jött létre az intézet.
L.Szavári
-1943 június 30 ide nevezik ki gazdasági tanárnak Újvárossi Lászlót.
L. MAÉ
Székelykeresztúri Gazdasági Iskola
- A székely-keresztúrim. kir. állami tanítóképezde 1877-ik évi nyilvános
közvizsgálatainak napirendje:
Junius 21. d. e. 7—11. s d. u. 3—6 a gyakorló iskola mind a hat osztálya
minden tantárgyból. 22. d. e. 7—11. s d. u. 3—6. ének s zene (hegedű,zongora,
orgona) a képezde 1. II. III o. 23. d. e. 7— II. hit- és erkölcstan I. II. III. o. d. u.
3—6. német nyelv I. II. III. o. 24. d. u. 4—7. testgyakorlat I. II. III. o. 25. d. e.
7—11. nevelés-oktatástan I. II. III. o.d. u. 3—6. terményrajz I. 11. o.
alkotmánytan III. o.26. d. e. 7—11. magyar nyelv I. II. III. o. d. u. 3—6.
földrajz. I. III o. mezei gazdaság és kertészettan III. o. 27. d. e. 7 — 11. számés mértan I. II. III. o. d. u. 3—6. természet- és vegytan III. o. történelem II. III.
o. 28. az írásbeli dolgozatok és háziipar munkák megvizsgálása s
igazgatótanácsi ülés. 29. az érdemsorozat összeállítása. 30. d. e. 7 órakor az
érdemsorozat felolvasása s a tanév bezárása. — Az ifjúság évi rajz-, írás-,
nyelv- és irálygyakorlatai, szám- és mértani dolgozatai, térképvázlatai és a
gyakorlóiskola látogatásáról vezetett naplói háziipar munkái (vessző- és
szalmafonás) a vizsgálatok egész folyta alatt közszemlére kitéve lesznek. — A
tanügy iránti érdeklődőket a vizsgálatokra szívesen látja az i g a z g a t ó s á g.
L.Nemere 1877 június 20
a székelykeresztúri Unitárius Téli Gazdasági Iskola
L. EMGE
„…működését 1931-ben kezdte el ,a régi gimnázium épületében, majd
Hamarosan negyvenholdas
területen rendezkedett be…….Az intézet
berendezése a külföldi gazdasági iskolák színvonalán áll. Mezőgazdasági,
szarvasmarha és baromfitenyésztési telepe, háziipari műhelye van,kertészeti
iskolát nyit.” 1936-ban
megújították az internátus évszázados
épületét.”…….Az elmúlt évben 67 tanuló vizsgázott,legnagyobb részük
Udvarhely és Háromszék megyékből jött,de Csíkból, Marosszékről,Kis és
Nagy-Küküllő ,Torda, Fehér, és Szatmár megyékből is felkeresik…..”
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Az iskola háromirányú ismeret és bizonyítványt nyújt növendékeinek:a
téli gazdasági iskolai, kertészeti és vajmesteri okleveleket.
L. Bözödi György
-Az U.T. Gazdasági Iskola 1931-ben 10 holdas gazdasággal, 40 ifjúval
indult, akiket a Homoródok, a Fehér-Nyikó, a Gagy-vize völgye és a Küküllők
vidékéről szerveztek be a kétéves tanfolyamaikra. Háromszéki, Fehér és Maros
megyei fiatalok is tanultak itt. 1933-ban már 50 holdas tangazdasággal
rendelkezett az Iskola, amely a vidék gazdái számára mintagazdaság is volt.
Első igazgatója Dr. Nagy Endre mezőgazdasági mérnök, az EMGE titkára volt.
Tőle 1935-ben Demeter Lajos mezőgazdász vette át az intézmény vezetését,
majd Boros György folytatta ezt az áldásos tevékenységet 1937-től. 1945-ben
Pap Lajos gazdamérnök az igazgató.
-1939-ben szép gyümölcsöst kapott az Iskola. Háromhektáros faiskolában
gyakorolhatták az itt tanuló ifjak a gyümölcsnemesítés korszerű módjait. Az
Iskola
mezőgazdasági
szakképzést
adott
a
növendékeinek.
A
növénytermesztéssel és a gyümölcsészttel kezdte, majd 1950-től
állattenyésztésre tért át. A gazdanövendékek alapos felkészítést kaptak a
mezőgazdasági eszközök, felszerelések és gépek kezelésére is.
-1933-tól a falusi lányok számára gazdasági és háztartási tanfolyamokat
szerveztek Gyarmathy Piroska tanárnő vezetése alatt.
1942-ben a Magyar Állam 138.000 pengőt utalt ki az iskola számára
korszerű és szakszerű épületek építésére. Az 1948-ban az épületek átmentek az
Unitárius Gimnázium kezelésébe, majd állami tulajdonba. 1948-tól 1954-ig
állattenyésztési szakiskolává alakult át az intézet. Az iskola 1968-ban megszűnt
Székelykeresztúron: a mezőgazdaság felé tájékozódó ifjak a Székelyudvarhelyi
Kertészeti Iskolában (a ma Székelyudvarhelyen működő Eötvös József
Szakközépiskola elődjében) folytatták tanulmányaikat.
Székelykeresztúr a tenyészállat-kiállításokkal és vásárokkal nagyon sokat
segítette a vidék gazdaköreink és gazdáinak anyagi és szakmai fejlődését.
L.Balázsi Dénes
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E. Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott a Székelykeresztúri Únitárius Téli Gazdasági
Iskola Monitoba Marquis őszi búzája,Bánkúti 118-as őszi búza,Svalöfi Sieger
zab,takarmány-cukorrépa mag és gyökér, Fleischmann lófogú kukorica,Boér
Sándor féle korai kukorica,Laposnyaki kukorica, Várady féle Erdélyi nemesített
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korai
kukorica,Olajbab
–Soia
Hispida,takarmány
lucernaliszt
homoródszentmártoni szővetkezeti zúzon őrölve, Aranyérem, állami ezüst.

a

L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
a harmincas –negyvenes években egyes községekből az ifjúság egyrésze
kezdett beiratkozni a székelykeresztúri gazdasági iskolába ,ahol a tanítás
október 15-től április 15-ig tartott.
L. István Lajos
- A székelykeresztúri unitárius és a kézdivásárhelyi róm. kat. téli
gazdasági iskola szaktanári állásainak betöltése.-1943L.M.O.L.
Szilágysomlyói Földműves Iskola
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- A Szilágyperecsen felé vezető útban 1902-ben Földművelésügyi
Minisztériumtöbb hasonlóval együtt, Szilágysomlyón is m. kir. Földmíves
Iskolát hozott létre, megfelelő nagyságú tangazdasággal .
- 1911-ben az iskola igazgatója Sváb János, Holló Jenő és Honca János
oktatók, Szundy Jenő (1883-1974) kertésztanító, ………
A cél a környékbeli vidéki gyermekeknek a földművelésre való
felkészítése 2 éves időtartamban. A tanév október elsején kezdődött és
augusztus 27-én fejeződött be. Felvételre jelentkezhettek a legalább 17 éves, jól
írni,olvasni és a négy alapművelettel számolni tudó ifjak.Az ingyenes helyekre
való fölvétel felől a m. kir. földművelésügyi miniszter rendelkezett, egy
alapítványi hely felett pedig Szilágy vármegye. (Báró Wesselényi Miklós-féle
alapítvány). Az intézetbe 30 növendéket lehetett felvenni. A téli időszakban
elméleti felnőtt képzés, továbbképzés folyt, pld. ezüstkalászos tanfolyamok
által. Nyáron négyhetes gazdasági és kertészeti tanfolyamokat szerveztek
lelkészek és népiskolai tanítók részére.
- a szilágysomlyói földműves iskolában ahol a karakul fajtát tenyésztették
,1905-ben még az anyák ötödik ivadéka is le volt foglalva kiosztásra.
-1940-ben a magyar Földművelésügyi Minisztérium egy téli gazdasági
iskolát állított fel.
L. EMGE
-1911-től Szilágysomlyón volt
kertészeti szakíró.

kertésztanító.Szundy

Jenő

oktató,

L.Wikipedia
77

- A temesrékási kir. Erdőgondnokságtól1500 db szederfa-csemete.
Vadászerdei magyar királyi erdőőri iskola ma Újszentes- Temes megye - 2 éves volt.
L..M.L
- A szakiskola csemetekertjének kiterjedése jelenleg 26 k. hold
-„Mindegyik növendéknek néhány ágy van úgy a csemetekertben, mint a
gyümölcsfakertben kiosztva, melyet magának kell ápolnia.
A csemetekert majdnem szabályos téglány, mely sodronyfonatú kerítéssel
van körülvéve. A csemetekertnek kizárólag a szakoktatás czéljaira szolgáló fele
részében minden l1 holdas
-„………a vadászerdeinél is ennélfogva az elengedhetetlen mértékben
megadott elméleti oktatást a kimerítő gyakorlati oktatás követi. „
-A szakiskola csemetekertjének kiterjedése jelenleg 26 k. hold s annak az
előrebocsátottakhoz' képest főképen az a czélja, hogy a növendékek az erdei
facsemetéknek, valamint alárendeltebb mennyiségben a gyümölcsfáknak
nevelése körül, úgyszintén az erdősítéseknél és felújításoknál előforduló
munkákat részben 1302 táblában más és más erdei fanem vetése vagy iskolája
van elhelyezve és pedig az összes honi és sok külföldi lomb és fenyőfacsemete
egymással felváltva, úgy, hogy ez a csoportosítás a nem szakavatott szemlélőre
is igen jó benyomást tesz, mely külsőségekre kifogástalan siker felmutatása
mellett az ilyen intézetnél bizonyos mér-tékig pénzáldozatok árán is törekedni
kell”
-„Az intézet 1885. évtől 1891. év végéig Vadas Jenő magyar királyi
főerdész, (jelenleg főerdőtanácsos s akadémiai tanár), 1892-től 1893. év
márczius végéig Chrenóczy Nagy Antal magyar királyi főerdész (ezidő-szerint
erdőmester) és 1893. április 1-től ezideig Török Sándor magyar királyi főerdész
igazgatása alatt állott.
-Mint tanársegédek működtek: Kovács Aladár, Zachar István, Oabnay
Ferencz. Lánczy Antal, Török Sándor, Lányi Ernő, IllésVidor, Krájcsovits
Ferencz. Jelenleg mint tanársegéd Klein Béla magyar királyi erdészjelölt
működik. Mint erdőgyakornok működött Günther Frigyes, jelenleg Földváry
Miksa van alkalmazva. Az igazgatótanár,,tanársegéd s gyakornokból álló tiszti
személyzeten kívül az intézeti belterjes erdőgazdaságnál szükséges műszaki
segédszolgálat teljesítése végett, továbbá mint munkavezetők és kisegítők a
növendékek gyakorlati oktatásánál Gyöngyösy József magyar királyi főerdőőr,
Mihályfi Lőrincz és Kerekes István magyar királyi erdőőrök vannak
alkalmazva, kik közül elsőre a növendékek élelmezése is van bízva.
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-Az iskolának Leehner Gábor ny. magyar királyi erdőmester egy 1000
koronás alapítványt ajánlott fel, melynek kamata i szegényebb sorsú magyar
királyi erdőkincstári erdőőrök, az intézetben tanuló gyermekeinek
megjutalmazására lesznek fordítandók. Az intézetet 1885-től bezárólag az 1901.
tanév végéig 172 növendék végezte el.”
L.Cserny Győző
- az iskola legfőbb kitűzése volt,az erdőgazdasági munkákban járatos
személyek kinevelése,ezért a gyakorlati
oktatásra helyezték a legfőbb
hangsúlyt. Tananyagúl Bedő Albert” Erdőőr,vagy az erdészet alapvonalai
kérdésekben és feleletekben”című könyve szolgált. Nem tantárgyi oktatás
folyt,hanem témákat az említett könyv fejezeteinek megfelelően vették át.
- Vadászerdőn 1230 k.h. erdő, 24 k.h. növénykert és 26 k.h. csemetekert
segítette az oktatást,sőt 12.200 k.h. vadászterületük is volt.
- az iskola növendékei különösen a síkvidéki és középhegységi tölgyesek
nevelésével,kezelésével kapcsolatos ismereteket sajátították el.
Egyik fontos munkája az“Erdőműveléstan”. 220 szövegképpel. Bpest,
1898. (150 darab aranynyal jutalmazott pályamunka)
L.MAÉ
„Szabó József féle, tordai kisebb magyar gazdasági iskola”
-Mottó: Szabó József ... földi maradványait a tordai köztemetőből
átszállították a gazdasági iskola főépülete előtt ásott új sírba és ezen nyugvóhely
fölé a hálás utókor egy szoborművet állított. A művészi alkotás Torda város
szülötte, Abt Sándor szobrász-tanár műterméből került ki. A szép mű faekével
szántó székely fiút ábrázol és inti a szemlélőt a szorgalmas munkára s a hálás
anyaföld lelkiismeretes művelésére.
Újsághír:
Udvarhelyi Hiradó. (1910. Október 9.)
-1885. augusztus 28-án, Tordán, végrendeletében Szabó József helybeli
birtokos„a hazai kisebb magyar gazdák fejlődésére, gazdászati téren való
fejlődésekre s ily módon a gazdászatnak ezen közbeni emelésére hatássalbefolyással akarván lenni” –úgy végintézkedett, hogy„Tordán felállítandó egy
kisebb gazdasági magyar iskola” részére hagyományozzajavait: különböző
pénzintézetekben elhelyezett betéteitkamataikkal együtt, az Ó-tordai „szeszfőző
Szabó Sámuel és a timártársulat házas telke által körülvett”, belső házas telkét,
valamint közel 80 holdat kitevő ingatlanait.
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- Eldöntötte az iskola nevét is: „Szabó József kisebb gazdasági magyar
iskola”.
- Szabó József szűrszabó-mester, aki „egyszerű polgári családból való
származásának, szívjóság, hazafiság és életbölcsesség dolgában, méltó kortársa
volt ... Kun Kocsárdnak (...) az eke szarva mellett jött rá arra, hogy a magyar
gazda nagyon el van maradva s ... hogy ... fejleszteni kell a földművelő népben
a gazdasági tudást”.
-1904-ben – a közismert királyi tanfelügyelő– Téglás István arról ír, hogy
„Torda városban, az az általánosóhajtás, hogy miután Tordán már állami
szőlőtelep, állami bikatelep,állami kertészet és kertmunkás iskola is létezik, és
azoknak mind megfelelőterjedelmű ingatlan áll rendelkezésükre, ezen Szabó
József félealapítvány hozzácsatolásával szerveztessék a sokféle intézetekből
egygazdasági iskola.”
- az iskola célja: „megfelelő helyes gazdálkodás ismereteit terjeszteni,
kisgazdákat saját birtokukon való önálló gazdálkodásra minden irányban
megtanítani, továbbá az ottani nagyobb gazdaságok számára megbízható s kellő
gyakorlattal bíró előmunkásokat, béresgazdákat, tehenes számadókat” képezni
- …a Földművelésügyi Minisztérium úgy látta jónak, ha a tordai
ménesgazdaság keretében tervezi az iskola felállítását,…….
- A további megfogalmazott cél az volt, hogy „... egy részről az
erdélyrészi gazdasági viszonyoknak megfelelő és szigorú gyakorlati kiképzéssel
bíró gazdasági előmunkások (béres és majoros gazdák, magtárkezelők, tehenes
számadók, stb.) neveltessenek, és hogy ezáltal az ottani nagyobb gazdaságok
megfelelő praktikus és nem csak teoretikusan kiképzett felügyelőket
nyerhessenek, – másrészről azonban felvétetnének oly tehetősebb kisgazdák fiai
is, akik az okszerű gazdálkodás gyakorlati ismereteit saját kisgazdaságukban
való értékesítés céljából óhajtják elsajátítani”
A szóban forgó gazdaság művelési ágak szerinti megoszlása a következő
volt:
Szántóföld 397 ha 566 négyszögöl
Rét 75 négyszögöl
Legelő 202 ha 827 négyszögöl
Kert 4 ha
Mocsár 48 ha
Terméketlen 38 ha
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Őszesen 764 ha 1393 négyszögöl
A szántóföld 13 éves fordulóba (zabos bükköny, búza herével,
lóhere,lóhere, árpa, kapás, árpa, kapás, zab, zabos bükköny, búza, kapás,
zab)volt beosztva. E szerint a gabonaneműek uralkodtak túlnyomó részben.
Ehhez képest a sok természetes legelő a gazdálkodásnak határozottan
külterjes színezetet kölcsönzött, ami a gazdálkodás célirányának megfelelt.
-A tordai gazdaság igáserő állománya 4 db ló és 40 db ökörből áll, –egy
ökörre esik tehát 22,80 kat. hold szántóföld és 48,50 kat. Hold mezőgazdasági
birtok, – a magyar gulya állománya jelenleg 221 db”
-„a végzett munkák
magyarázattal szolgálva….”

okszerűségéről

kellő

felvilágosítással

és

Fischer Ödön munkácsi gazdasági intéző javaslatai akit felkértek az
iskola alapításával kapcsolatosan :
- Az állattenyésztés terén például célszerűnek tartotta, ha időszakonként,
oly speciális esetekben, mint például sertésfiaztatás, juhnyírás stb. a tanulók
átmennének a kolozsi gazdaságba,….. Abból indulva ki, hogy például a
mangalica sertéstenyésztés, a cigája juhászat vagy a félvér angol ménes csak itt
a kolozsi gazdaságban találhatók meg…..és a már meglévő tordai kis
tejgazdaság korszerű gazdasági felszereléssel történő bővítését javasolja, teavaj
előállítására.
- javasolta egy10 db. tehénből és egy bikából álló (pinzgaui, vagy
siemmenthali)tehenészet felállítását. Az iskola saját konyhakertészetének
beállítására is gondolt egy kisebb területen, figyelembe véve Torda város ilyen
irányú fogyasztását. Oktatási szempontból kedvezőnek ítélték a távolabbi
kertmunkás iskola létét, ahová a kertészeti munkálatok fő ideje alatt (szemzés,
oltás, csemeteszállítás, stb.) néhányszor az iskola növendékei vezetőjükkel
együtt „esetről-esetre, demonstráció szempontjából megjelennének” Ugyanezt
ajánlotta a szőlészeti teleppel kapcsolatosan is mert nem tartotta lehetségesnek
„egy év leforgása alatt a növendékekbőlokszerű gazdát, jó tejmunkást, de
egyszersmind képzett kertészt és jó szőlőmunkást is nevelni.”
-A ménesgazdaság leltárának kiegészítésére kívánatosnak tartotta egy
darab Kühne féle, mosonyi Drill típusú 15 soros vetőgép, két darab 3 tagú sima,
hegyvidékre való fahenger, négy darab három tagú, nehéz fogas borona, négy
darab Planet junior kapáló gép, egy kézi tengeri morzsoló,egy szelelővel ellátott
triőr (magtisztító és osztályozó) és két rétborona beszerzését is. De még
javasolta„ha a ménesgazdaság nem csak ademonstratió, de a gazdaság
érdekében is” szeretne valamit tenni, akkor egy 4 LE benzinmotoros
cséplőgépet, egy darálógépet és aranka tisztító rostát is szerezzen be.
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- Az iskola szervezeti szabályzatából:
b) Gazdasági számadás, bevétel, kiadás, a gazdaságban termelt,
fogyasztott,eladott termények értékelése, haszon kiszámítása, a gazdaságban
szükséges feljegyzések.
c) Különböző gazdasági ágaknak a természeti talaj és éghajlati
értékesítési viszonyok szerint való megválasztása ezek egymáshoz való aránya.
d) Növénytermelés, a termőföld sajátságai, táperő a talajban, táperő
visszapótlás, a trágyázás céljának magyarázata, a növények élet és fejlődési
feltételei. Ugar,vetésforgó.
e) Állattenyésztés, az állatok egészséges fejlődésének feltételei, víz,
levegő,táplálék, legeltetés, takarmányozás, istállózás. Állattartás tenyésztésre s
különféle hasznosításokra, ehhez képest a kiválasztás,táplálás, felnevelés stb.
szempontjai.
f) Legelő, rét, mesterséges takarmány szerepe a gazdaságban.
g) Emberi, állati munka értéke, gazdasági gépek jelentősége.
h) Kisebb gazdasági ágak, mint szőlőművelés, kereskedelmi növények
termelése, baromfitenyésztés, gyümölcstermelés, zöldségtermelés,méhészet stb.
méltatása.
i) Közigazgatási hatóságok és közigazgatási eljárás ismerete különös
tekintettel a mezőgazdasági közigazgatásra.
j) Szociális szempontok: az emberi és vagyoni különbségek
magyarázata,társadalmi rend, az erősebb jogai és kötelességei, munkás és
munkaadó viszonya, szövetkezeti dolgok ismertetése. Takarékosság, a föld
szeretete, az otthon megbecsülése. Hazafiasság.
-…..a 15 oldalas, 4 fejezetre osztott, pontokba szedett szervezeti-, rendés fegyelmi szabályzat, amelyet Darányi Ignác miniszter kézírásával látott el
1906. Szeptember 7-én, …..az iskola működésének alapjául szolgált
- Az iskola szabályzatából tudjuk,hogy”…..növendékek kötelesek az
állatokkal emberhez és különösen gazdáhozillően jól bánni, az állatokkal való
durva bánás vagy azok túlhajtása vagybárminemű kínzása vagy sanyargatása a
legszigorúbb büntetést vonjamaga után”
- továbbá,hogy az iskolában ” …… a növendékek bentlakással
rendelkeztek, hálótermük és egyben közös étkező termük is volt”
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- A gyakorlati oktatást az alábbi tárgyak képezték:
a) Trágyakezelés, kihordás, teregetés;
b) A talajművelés összes módozatai géppel, kézi és fogatos erővel;
c) Vetés kézzel és géppel, különös tekintettel a vetőgép beállítására,
vetőmag előkészítésére;
d) A növények művelése a tenyészidő alatt kézzel és géppel, aratás
sarlóval, kaszával és arató géppel, behordás, asztag és kazalrakás,tengeri törés,
répaszedés stb.;
f) Kaszálás kézi erővel és kaszálógéppel, szénakészítés, szénagyűjtés kézi
és igás erővel, a széna eltartása, téli takarmányok készítése;
g) Cséplés,
gabonaforgatás;

morzsolás,

magtári

teendők,

rostálás,

triőrözés,

h) Az istálló rend fantartása, itatás, etetés, takarmány adagolás,
kitrágyázás, állatok tisztogatása és ápolása, beteg állatokkal való elbánás;
i) Állatok pároztatása, ellés közbeni eljárás, esetleges segélynyújtás,fejés,
borjú szoptatása és itatása;
j) Legeltetés és velejáró teendők;
k)Tejvizsgálat, tej hűtése, eltartása, lefelezése, vajkészítés, sajtkészítés, a
lefölözött tej és a tejgazdasági melléktermékek értékesítésének módjai,
tejgazdasági naplók vezetése;
l) Szőlőtelepítés és a szőlőművelés körüli munkálatok;
m) A gyümölcstermelés összes munkái, különös tekintettel a gyümölcs
eltartására és csomagolására, továbbá a zöldségtermelés kertben és gazdasági
területeken;
n) Gazdasági gépekkel való bánás és azok konzerválása;
o) Részes és napszám munkások szerzése, azok felügyelete, napszám
jegyzék vezetése;
p) Földtábláknak mérő lánccal, rudakkal való felmérése, felrajzolása és
szétosztása;
r) Otthon előállítható egyszerű gazdasági eszközök és gazdasági háziipari
tárgyak készítése
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- A székelyföldi miniszteri kirendeltség 1906. november 21-i jelentéséből
tudjuk, hogy a tordai Szabó József féle iskolában, november 5-én, Dr. Koós
Mihály, és Torda-Aranyos megye vezérembereinek jelenlétében, szép ünnepély
keretében megnyílt az oktatás. Az iskola elő igazgatója Blaskovich Géza
gazdasági intéző lett.Az iskola tanára Gállos Aladár volt. Neki és
Blaskovichnak néhány órán át Szemere Bálint szőlészetifelügyelő és Borzsovay
Béla törvénybíró segédkeztek.
-Diákok Torda és környékéről valamint Székelyföldről, de máshonnan is
kerültek. Hetente hat elméleti órájuk volt és teljes ellátásban részesültek. Télen
háziiparral foglalkoztak, sőt bognár mesterekhez is be voltak osztva. Az évzáró
vizsgára a kolozsvári Gazdasági Akadémiáról Szentkirályi Ákos volt kirendelve
eredetileg.
Az iskola növendékei évenként:
1906
Bárdosi Lajos (Kisgörgény . – Maros m.), Bárdosi Mihály
(Kisgörgény)Dan Samu (Gerend –– Hunyad m. ), Deák Balázs (Aranyosgyéres
– Kolozs m.),Gombos Balázs (Torda . – Kolozs m.) .Ifj Kászoni József
(Nagylak . – Arad m.),Koréh Imre (Nagylak) ,Nagy Ferenc (Torda) ,Pálfi J.
Ferenc (Várfalva – Kolozs m.),Szin Ferenc (Torda) ,Tar István (Csegez . Kolozs m.) ,Váradi István (Várfalva)
1907
Biró Mihály (Székelyabod – Maros m.),Fülöp János (Sáromberke . –
Maros m.) Garo István (Várfalva) ,Kóbori András (Felvinc –Fehér m.) ,Márton
Ferenc (Nyárádcsíkfalva . – Maros m.), Mózes György (Sáromberke) ,Sárosi
József (Szentgerice . – Maros m.) ,Vajda András (Sáromberke)
1908
Bakó Elek (Aranyosgyéres). – Maros m.),Fábián Albert (Lőrincfalva –.
Maros m.), Héja János (Kézdisárfalva – Kovászna m.),Jakab István (Rava –
Maros m.) Kis Ferenc (Bonyha – Maros m.) ,Kis János (Kerelőszentpál . –
Maros m.)Kóbori Ferenc (Felvinc) ,Koródi Ferenc (Radnót – Maros m.), Ifj.
Magyari András (Jedd . – Maros m.),Orbán György (Szentdemeter . – Maros
m.) ,Takács Tamás (Felvinc)

84

1909
Bálint Elek (Lőrincfalva),Bencze János (Mezőménesi . – Maros m.),Botha
Zsigmond (Szucság – Kolozs m.), Demeter Mózes (Siklód – Hargita m.),József
Ignácz (Mátisfalva – Hargita m.),Kakasi Ödön (Lukafalva – Maros m.),Nagy
Sándor (Maroscsapó . – Maros m.) ,Nyisztor Lázár (Mezõménesi) ,Péter Endre
(Marosdécse – Fehér m.),Sipos Albert (Csiba . – Maros m.) ,Szakács Lajos
(Nagyernye – Maros m.) ,Szász József (Dicsõszentmárton – Maros m.),Tóth
János (Káposztásszentmiklós -Maros m.)
1910
B. Szabó János (Sugág . – Fehér m.),Bölöni Miklós (Kövend . – Kolozs
m.) Fodor János (Szászfenes– Kolozs m.),Hajdú József (Nyárádremete– Maros
m.), Héjja György (Kézdisárfalva),Járosi Lajos (Kisgörgény), Karakas Mihály
(Nagysármás. – Maros m.),Magyarosi Károly (Fotosmartonos –Kovászna m.),
Rozsnyai Sándor (Szucság),Székely Sándor (Ugra – Brassó m.),Takács Lajos
(Sófalva –Beszterce-Naszód m.),VeressMihály (Alsódetrehem –Kolozs m.)
1911
Andrási János (Küküllõalmás – Szeben m.),Dégi M.Mihály (Marosludas
– Maros m.) Fekerdi Elek (Sajószentandrás – Beszterce-Naszód m.),Fekete
József (Szentdemeter) Horváth Pál (Illembák – Szeben m.),Márton Ignác
(Székelydobó. – Hargita m.), Nemes József(Mezősályi . – Maros m.),Szakács
György (Csiba),Székely József (Marosugra . – Maros m.),Székely K. István
(Marosugra) Szombath Dénes (Meőszabad. – Maros m.),Tóth Ábel
(Káposztásszentmiklós),Vecsei György (Magyaró . – Maros m.)
1912
Doczi
Lajos
(Somosd
––
Maros
m.),Fejerdi
Sándor
(Sajószentandrás),Gereb
János
(Kerelõszentpál),Henter
Ferenc
(Somosd),Kovács Mihály (Nagysármás),László Antal legifj. (Ákosfalva . –
Maros m.),Magyarósi Antal(Csejd – Maros m.),Nagy Dénes (Gyulakuta –
Maros m.),Sükösd András (Márkod – Maros m.),Székely Károly
(Somosd),Szűcs Jakab (Nagyölyves – Maros m.),Ujvári György (Érgirolt . –
Szatmár m.)
1913
Almási István (Torockó – Fehér m.),Bernát István (Kolozs – Kolozs
m.),Bölöni Sándor (Gyéresszentkirály .– Kolozs m.),Demeter József (Szind . –
Kolozs m.) Dengyel Lajos (Kövend),Fehérvári Elek (Sajószentandrás),Fodor
Albert (Szind) Fodor Pál (Sinfalva . – Kolozs m.),Kis János (Székelybós – Maros
m.), Kondert Tamás (Alsóidecs . – Maros m.),Muhai Ernő(Kolozsvár),Nagy
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Sándor (Tordatúr – Kolozs m.),Péter Károly (Marosdécse . – Fehér m.),Szécsi
András (Betfalva – Hargita m.),Tóth Vincze János (Kolozsvár).
1914
Cseh Mózes (Nyomát –Maros m.),Erdei Péter (Kispetri. – Szilágy
m.)Gaál
Jenő
(Székelymoson.
–
Maros
m.),Király
Károly
(Székelymoson),Komjátszeghi Pál (Aranyosrákos –Kolozs m.),Rakoviczán
Pantilimon (Gerendkeresztúr . – Maros m.), Runcsó Dezsõ
(Alsódetrehem),Szilágyi Jenő (Baca – Beszterce-Naszód m.)
1918
Baráth József (Backamadaras . – Maros m.),Bordos Domokos
(Marosszentanna – Maros m.),Derzsi Lajos (Fintaháza – Maros m.),Gergely
Sándor (Süketfalva – Maros m.),Girliga Lajos (Marosvásárhely),Kis András
(Harasztos . – Kolozs m.) Kiss Elek (Káposztásszentmihály),Lépsik Mihály
(Alsóidecs),Müller Károly (Marosvásárhely), Náznán Dénes (Marosszentanna),
Pécsi Zoltán (Backamadaras) Szekernyés Márton (Kolozsvár),Vad István
(Gyergyóalfalu –Hargita m.)Zajzon Károly (Backamadaras)
- Értékes a 39-es megjegyzés:Amikor a növendékek lemondtak
iskoláról,akkor a Maros-Torda megyei gazdakörök biztosítanak
növendékeket.

az
új

L. Areopolisz 2002 II RÓTH ANDRÁS LAJOS Adalékok egy gazdasági
iskola történetéhez* („Szabó József féle, tordai kisebb magyar gazdasági
iskola”)
mek.niif.hu/03900/03918/03918.pdfMegjegyzés:Vajon hol van a Szabó József szobra ? Farkas Zoltán
barátom jelezte,hogy Tordán még volt egy mezőgazdasági iskola. Érdekes
az iskola nagymértékű hatósugara. /Kolozsvártól, Érgirolt Szatmár megye,
Gyergyóból több
falu, Nagysármás,Bonyha,Illembák Szeben
megyéből,Küküllőalmás,Sajószentandrás,Fotosmartonos,Marosdécse,Dicső
szentmártonig .A növendékek zömét Maros és Kolozs megye adta.
Növendékei közt románok is voltak : pl.Dan Samu Gerend Hunyad
megye, Rakoviczán Pantilimon Gerendkeresztúr,Nyisztor Lázár
Mezőménes.,
Kiss Károly
- a székely kirendeltség az iskola egy végzett növendékének Jedd községi
54 holdas birtokát 1911-ben mintagazdasággá alakította. A birtokon az iskola
diákjai az iskolában elsajátítottakat igyekeztek elmélyíteni.
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- A Torda városi szőlőtelepet az iskola átveszi, ami után a tanulók a
helyes szőlőművelésben és borkészítésben is részesülnek.
L.Balaton Petra
-Mezőgazdasági szakiskola 3 van Arad megye területén : Magyarpécskán,
Opécskán és Székudvaron. E három önálló gazdasági szakiskolán kivül van
még a megyében 33 gazdasági ismétlő iskola. Ezek az elemi népiskolákkal
kapcsolatosak. Uj gazdasági iskola létesítése van tervbe véve Medgyesegyházán
és Világoson
L.Gaál Jenő
-Meg kell emlékeznünk a rendezés körében, a kegyelet megnyilatkozása
felől is, mely két nagy úttörő és nagy alapitó érdemeinek szólott; ugyanis gróf
Nákó Kristóf és gróf Kun Kocsárd olajfestményü arczképei díszítették a
gyűjteményes termet; az első 1800-ban a nagy-szentmiklósi földmives iskolát
alapította, utóbbi pedig 1000 holdas birtokát a magyar kultura czéljaira az
EMKÉ-re hagyta, melyen földmives iskola létesíttetett./A szegedi országos
mezőgazdasági kiállításon 1899 december/
L.Köztelek 1899 szeptember 23
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Az erdélyi magyar mezőgazdasági szervezetek, gazdakörök általam
összegyűjtött adatai.
Érdekvédelmi szervezetek
A politikai tevékenység biztosította keretek betöltésére vállalkoztak a
magyarság meghatározó körökben csoportosuló rétegeinek érdekvédelmi
szervezetei.
A nagy múltú és legnépesebb szervezetként számon tartott Erdélyi
Gazdasági Egylet nem csak a magyarság egészének és elitjének elismerését
érdemelte ki, hanem a román államét is. Az EGE a földreformtörvény siralmas
intézkedései ellen memorandumokban tiltakozott, megyei gazdasági osztályai
megkísérelték összeállítani a földkisajátítások pontos statisztikáját. Az OMP
1926-os gyergyószentmiklósi gyűlésén a gazdasági szakemberek és gazdák
felléptek az erdélyi magyarság mezőgazdasági organizációjának minél
szélesebb kör és átfogó kiépítése mellett. Alulról fölfelé való gazdakörök
szervezését és vezetését szorgalmazta a Székely Földműves Szövetség
igazgatója is, ugyanakkor felhívás hangzott el a birtokosok címére, hogy
kultúrkapoccsá legyenek népük és a nagyvilág között. A mezőgazdasági kultúra
fellendítése érdekében tervbe vették egy magyar falubizottság, illetve egy
népkultúra mozgószínház létesítését is. Az OMP parlamenti tagjai egy
megalakítandó mezőgazdasági szaktestületet terveztek. Az intenzív építkezés
csakis az intelligencia szerepvállalásával volt elképzelhető. Az irányító réteg
kötelessége a kisgazda-társadalommal szemben elsősorban a népnevelésben
materializálódhat. "Az okszerű mezőgazdasággal megismerkedő magyar gazda
jövedelmét két-háromszorosára emelheti, a gazdaságilag erôs falusi társadalom
(1930-ban a magyarság 73,2%) ki tudja építeni egész gazdasági életét, annak
széles hálózatát, megteremtheti szövetkezeteit, megszervezheti a közös
beszerzést és értékesítést, értékeinek megfelelő súllyal szólhat bele az érdekeit
olyannyira érintő gazdaságpolitika irányításába is" - állapítja meg Demeter
Béla, aki részletesen elemzi a magyar falusi társadalom leszegényedésének
körülményeit, illetve gazdasági fellendülésének várható kedvezô hatását.
1936-ban új vezetőséggel induló EGE legfőbb törekvése a gazdasági
népnevelés lett. A múló értékű népjóléti megsegítés helyett a társadalomépítés
nehezebb munkáját vállalta, arra törekedve, hogy a gazda önmaga segítsen
magán és gazdatársain is azáltal, hogy a gazdasági élet alapsejtjében, a
gazdakörben kiképzett vezetők irányításával a gazdatársadalomnak kelljen a
maga ügyeit igazgatnia, mintaszerű gazdaságával az intelligenciának, a falu
értelmiségének kelljen példát mutatnia, különösképpen érvényes ez a tanítóra,
akit a törvény gazdasági oktatásra is kötelez
Az EGE 1854-beli reformközgyűlésének egyik megállapítása
háromnegyed századdal később is érvényes maradt: "az EGE-hez hasonló reális
célkitűzésű egyesületnél a központi eljárás nagyobbacska eredményekhez nem
vezet, egy egész ország gazdászatára tetemesen hatni alig képes; csak
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kézzelfogható siker, az utánozható példaadás és cselekvés fogja meg az emberek
lelkét és ösztönzi őket javítni önmagukon és gazdaságukon".
Szász Pál, az új elnök az eredményesség biztosítására az EGE
gazdaságszervező és irányító munkáját 13 alkerületben szervezte meg. A munka
eredményét maguk a számok bizonyíthatják: 1936-40 között a gazdakörök
száma háromszorosára növekedett, 575 gazdakörnek 45 330 magyar gazda volt
tagja; a szervezet kiadványa, az Erdélyi Gazda Erdély 1310 községében 100150 000 olvasóhoz jutott el. Négy év alatt 140 téli gazdasági tanfolyamon 4836
gazda részesült módszeres oktatásban, vett részt gyakorlati bemutatókon és
nyert oklevelet. A korszerű gazdasági tudomány és okszerű alkalmazásának
módszerei e tanfolyamokon jutottak el a gazdatársadalomhoz, amelyet az EGE
nemesített vetőmagkiosztással, kűl- és belföldi tenyészállat-közvetítéssel is
támogatott. S a kiemelkedő eredmények a gazdanapokon és kiállításokon
elismerést és jutalmat nyerhettek. E segélyakciók az első években
különösképpen a szórványvidéknek szóltak, s csak később a nagyobb
tömbökben élő magyar népcsoportoknak. Az EGE szót emelt a kis hitellel való
ellátás, valamint a mezőgazdasági termékek értékesítésének, feldolgozásának
szövetkezeti megszervezése érdekében, így a gazdasági és hitelszövetkezetek
testületileg beléptek az EGE-tagok sorába.
Az EGE munkáját értékelve a Brassói Lapok megállapította, hogy bizony
ennél a munkánál kellett volna kezdeni már húsz évvel azelőtt, és visszaverte a
Keleti Újság támadását is, hiszen "sohasem bíráltuk politikai szervezetünket
azért, mert túlságosan ügyesen szervezett és széles népi rétegekre építkezett.
Azért bíráltuk, mert ezt kellett volna tennie, és nem tette akkor, amikor még
lehetett. Az EGE mozgalma mellé pedig azért állottunk mindjárt gyógyulása
első pillanatában, mert ezt tette".
A népközösségi gondolat is annak a társadalmi úttörő munkának
eredményeképp öntudatosult, melyet az EGE végzett. A népközösség keretén
belül az EGE-re hárult az a feladat, hogy a magyar gazdatársadalom ügyét és
érdekeit a szakmai szervezetek sorában képviselje.
L. Hunyadi Attila Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940
Az 1940-ben a bécsi döntés következtében 768 magyar szövetkezet közül
556 Észak-Erdélyben, 212 pedig Dél-Erdélyben maradt. A dél-erdélyi
szövetkezetek valamennyi típusa a Nagyenyedi Hangya Szövetkezeti
Központjához csatlakozott. Az Észak-Erdély területén működő fogyasztási
szövetkezetek irányítását, áruellátását és ellenőrzését az 1940. októberében
megalakított marosvásárhelyi Erdélyrészi Fogyasztási Szövetkezetek Központja
vette át. Az 1941/2150. sz. M. E. rendelet szabályozta a szövetkezetek
működését. A rendelet a kolozsvári GHSZ-t, „Szövetség, a Gazdasági és
Hitelszövetkezetek
Központja"
névvel,
az
erdélyi
szövetkezetek
csúcsintézményévé tette. Ellenőrzése és felügyelete alá rendelte saját
tagszövetkezetei mellett az összes erdélyrészi szövetkezeti központot: a
Raiffeisen Szövetkezetek Szövetségét és a Plugarul Román Szövetkezetek
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Központját, valamint az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek Központját. A
reciprocitási tárgyalásokon a román szövetkezeti központ elnöke, Emil
Haţieganu képviselte a kisebbségi román érdekeket, míg a dél-erdélyi magyar
szövetkezeti érdekeket gróf Haller István nagyenyedi Hangya elnök vállalta
magára.
Az 1940-44 közötti időszakban a hadiszállítások teljesítése céljából az
állam kedvezményekkel és megrendelésekkel kedvezően hatott a magyar
szövetkezetek növekedésére, elsősorban az újonnan létesített Erdélyrészi
Hangya területén. A bécsi döntést követő időszak pozitívumai közé tartozik,
hogy a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen Szövetkezettudományi
Intézetet hoztak létre, amelynek örökségét 1945-től 1948-ig a Bolyai Egyetem
Szövetkezeti Tanszéke vitte tovább Nagy Zoltán személyében.
L. Hunyadi Attila Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940
Kirendeltségek.
Az EMGE vidéki szervezetének pontos beosztása :
I. KERÜLET. Bihar és Kolozs vármegye.
a) Bihar vármegyei kirendeltség: Koppány Rezső vármegyei
EMGE
kirendeltségvezető, Nagyvárad. Tisza Kálmán-tér 17. Sz . Tisztviselők: Krupka
Károly könyvelő, KoppányAnna pénztárnok.
b)Kolozs vármegyei kirendeltség: Paull Kamil kirendeltségvezető,
Kolozsvár, Majális-utca 22. Tisztviselők: Finta Domokos fogalmazó, Lázár
Ilona gépírónő.
II. KERÜLET — Szatmárnémeti központtal. Szatmár, Szilágy,
Ugocsa és Máramaros vármegye.
a) EMGE ker. kirendeltségvezető és Szatmár, Ugocsa, Máramaros
vármegyék
kirendeltségének
vezetője:
Bikfalvy
Ferenc,kerületi
kirendeltségvezető Szatmárnémeti, Eötvös-u. 18. szám.Telefon: 79.
Tisztviselők: Persenszky Lajos okl. gazda, fogalmazó Gyúró Emilia gépírónő,
Dán György Máramaros vármegyei kamaraivagyonkezelő.
b) Szilágy vármegyei kirendeltség: fíoróczy László, körzetvezetői
jelleggel felruházott EMGE kirendeltségvezető, Zilah, Rákóczi-út 54. sz.
Telefon: 22. Tisztviselők: Lőte Zoltán okl. gazda,fogalmazó, Kocsis Béla
könyvelő, Böjthe Emilia gépírónő. A kamari gazdaság kezelője: Györy Antal
gazd. intéző.
III. KERÜLET — Dési központtal. Szolnok-Doboka és
Beszterce-Naszód vármegye.
a) Kerületi kirendeltségvezető és Szolnok-Doboka vármegye EMGE
kirendeltségének vezetője: Antal Dániel EMGE kerületi kirendeltségvezető,
Dés, Bethlen Gábor-u. 17. sz. Telefon: 104.Tisztviselők: Csákány Miklós
fogalmazó, gr. Logothety Zoltán tisztviselő, Papp Gyuláné gépírónő, Fábián
Róza tisztviselőnő.
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b) Besztercze-Naszód vármegyei kirendeltség: Szövérdi S.Károly,
vármegyei EMGE kirendeltségvezető, Beszterce, Mihály-u.4. sz. Telefon: 152.
Tisztviselők: Graur Albin fogalmazó, Biró Hajnal gépírónő.
IV. KERÜLET — Marosvásárhelyi központtal, Maros-Torda és
Udvarhely vármegye. Ker. kirendeltségvezetői állás betöltetlen.
a) Marostorda vármegyei kirendeltség Marosvásárhely, Gecse Dániel-u.
39. sz. Telefon: 675. Anghi Balázs h. kirendeltségvezető.Tisztviselők: Vajda
Domokos fogalmazó, Geszith Béla könyvelő.Fülöp Gyuláné pénztárnok, Derzsi
Ibolya gépírónő és Anghi Béla, a csemetekert kezelője.
b) Udvarhely vármegyei EMGE kirendeltség, Székelyudvarhely,Kossuth
Lajos-u. 13. sz. Telefon: 11. Vezető: Szakáts Zoltánvármegyei EMGE
kirendeltségvezető. Tisztviselők: NagyFerenc könyvelő, Dénes József
tisztviselő.
V. KERÜLET — Sepsiszentgyörgyi központtal. Csik, Háromszék
vármegye. Kerületi kirendeltség vezető és Háromszék vármegyei EMGE
kirendeltségvezető: Séra István, Sepsiszentgyörgy,Zsigmond király-u. 2. sz.
Telefon: 8. Tiszviselők: Gyöngyössy Károly fogalmazó, Benedek Pál kamarai
tisztviselő.
a) Csik vármegyei EMGE kirendeltség, Csíkszereda, Mikó utca 17.
Telefon: 145. Kirendeltség vezetés megbízva: EperjessyEndre h.
kirendeltségvezető. Tisztviselők: Osztoics Ernő fogalmazó, Böjthe Lázárné
gépírónő.
L.Erdély 1941-42
- 1942 augusztus 30-án, az EMGE háromszékmegyei kirendeltségének
rendezésében Sepsiszentgyörgyön megnyílt az EMGE mezőgazdasági és
háziipari kiállítása, melynek fáradságos rendező munkáját Séra István
kirendeltségvezető vállalta, Apor Péter br., Szent-lványi Gábor dr., Kovásznay
János, Páll Ferenc, GyöngyössyKároly és Benkő Gábor rendezőbizottsági tagok
közreműködésével. A három napig tartó kiállításon 472 kiállító vet részt, 74 a
növénytermelési csoportban, 55 a háziipari, 45 a kisipari,9 a vadászati, 8 az
iparművészeti és 20 a képzőművészeti csoportban. Ezenkívül még 14 gyáripari
kollekció is szerepelt. As élőállat kiállításon 203 tenyésztő vett részt 345
állattal.A kiállítást összesen 20171 látogató tekintette meg.
A gazdakör rendeltetése
A minőség termelés, a falu gazdasági irányításának, a földművelésügyi
politika kifejlődésének, az érdekvédelemnek ésképviseletnek, a- falu közösségi
életének, egyetlen megingathatatlan, időálló alapja a gazdakör. Az ö hivatása,
hogy a mezőgazdasági fejlődésnek s Erdélyben magának az EMGE egész
szervezetének a tartóoszlopa legyen. A gazdakör azonban nem lehet a gazdák
szórakozóhelye, mégkevésbbé a pártoskodó politika megbeszélési lehetősége.
Egyedül és kizárólag a falu gazdasági színvonalának emelője, ahol a gazdák
megbeszélik az időszerű kérdéseket, közösen tárgyalják aneg a jövő
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terveit,határoznak a munka rendjéről, szerzik be a fajtiszta nemes vetőmagot, a
tenyészállatot, munkaeszközöket, gépeket, gondoskodnak termékeik és
termeivényeik közös értékesítéséről s teszik szóvá kívánságaikat, védik és
képviselik érdekéiket. Agazdakörök életképessége s munkásságuk
eredményessége természetesen minden időben a- helyes vezetéstől függ. Attól,
hogy azok a gazdák, akik a gazdakör vezetésére választattak, alkalmasaké az
átfogó munka irányítására, vagy nem.
L.Erdély 1941-42
.Abafája gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök Böjthe Zoltán ig.tanító
L.Erdély 1941-42
Abásfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben Hargita megye
Abásfalva szócikket.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szász István
L.Erdély 1941-42
Abód gazdakör Maros megye (Székely)
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
Adorjángazdakör Szatmár megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Anghi Dániel.
L.Erdély 1941-42
Agyagfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Béla
L.Erdély 1941-42
Ajnád gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Orbán Lajos
L.Erdély 1941-42
- Az 1940. augusztus 30-án bekövetkezett második bécsi döntés
értelmében a község visszakerült az anyaországhoz. A magyar fennhatóság
négy éve alatt jelentős előrelépés történt a gazdasági életben, például
megszervezték a gazdakört, amely hatékonyan segítette a gazdákat termelő
tevékenységükben.
L. a falu weboldalán
Albis gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Szabó Kálmán
L.Erdély 1941-42
Aldoboly gazdakör Kovászna megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Almásmálom gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1937 augsztusában az itteni gazdakörbe érkezett dr.Szász Pál
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az

E.G.E.elnöke .Részt vett a gazdaköri gyülésen ahol beszédet mondott.A
gazdakör tagjainak nemes búzavetőmagot igért gr. Bethlen Béla saját
terméséből..
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Székely Dániel.
L.Erdély 1941-42
Alsóboldogfalva Gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Alsóboldogfalva szócikket
-Az 1936-37-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 25
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
Alsóbölkénygazdakör Maros megye
-1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 39 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Deák Lajos
L.Erdély 1941-42
Alsócsernáton gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kelemen Gábor.
L.Erdély 1941-42
Alsófehérvármegyei Gazdasági Egyesület
-Közös csikólegelö létesítése. Az Alsó-Fehér vármegyei Gazdasági
Egyesület a vármegye közép- és kisbirtokosainak alkalmat akarván nyújtani
arra, hogy a ménest nem tartó vármegyei gazdaközönség könnyebb, de egyúttal
sikeresebb módon az 1—4 éves korig, csikóállományát felnevelhesse és azon
nehézségek, amelyek általánosan ismeretesek, a lovat tenyésztő gazdaközönség
előtt lehetőleg megkönnyítessenek: Nagy-Enyed város határán az úgynevezett
gerepenvégherzsai bérbírtokon közös vármegyei csikólegelőt létesít és az erre
vonatkozólag kidolgozott szabályzatot ugy az egyesületi tagoknak, mint a
vármegye gazda-közönségének azon felhívással küldötte meg, hogy az 1897. év
tavaszán, a legeltetési idény beálltával fog ugy az egyesület, mint a bejelentő
csikótulajdonosok részéről kötelező erővel bírni
..

L.Köztelek 1897 április 24
-Az alsófehérvármegyei gazdasági egyesület Nagy-Enyeden, május hó 4én díjazással egybekötött tenyészállat kiállítást rendez. Díjazva lesznek,
magyar, erdélyi, havasi és pinzgauí fajta szarvasmarhák, továbbá bivalyok,
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sertések és juhok; pénzbeli dijakra csakis a kisbirtokosok állatjai tarthatnak
igényt. Kitűzve van 35 különböző díj 800 korona értékben.
L.Köztelek 1899 április 22
Alsófelsőszentmihálygazdakör Kolozs megye
-Az 1939-40-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 36
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Felsőszentmihályfalva gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben Kolozs
megye Szentmihályfalva szócikknél.
- 1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
Alsóilosva gazdakör Beszterce- Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Vicellér Márton
L.Erdély 1941-42
Alsójára Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Díjazott
gróf Telekí Arvéd petrezselyem magért,
feketegyökér mag, óriáskarósbab, szójabab, Tűzhely áldása karós bab ,Beauty
full
borsó,Express borsó,Francia piros bokorbab,spárga mag,Fehérvári
bokorbab,Viaszdatolya bokorbab,Belga 6 hetes bokorbab,Hóstáti bokorbab,
Angok Brittle bokorbab, Nonpareil bokorbab,Apáca karósbab,Kilencszerérő
libamáj bab,Kigyóviasz karósbab,Miniszter karósbab,Berlini bokorbab,Csoda
bab karós, cékla mag, spenót mag-Aranyérem,állami arany.
L.Erdély 1941-42
Figyeljük csak ! Milyen választéka volt a babokból gróf Teleki Arvéd
földbirtokosnak !!! De nem csak a babokból volt választéka !.
Kiss Károly
Alsórákos gazdakör Brassó megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Alsósimánd gazdakörArad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Alsósófalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Alsósófalva szócikket.
-1941-ben a gazdakör elnöke Fülöp Sámuel
L.Erdély 1941-42
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Alsónemegye Beszterce-Naszód megye (ma Nemegye)
L.Demeter Béla
Alsótök gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szalontai János
L.Erdély 1941-42
Amacgazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Horváth Gyula
L.Erdély 1941-42
Angyalos gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovásznai János
L.Erdély 1941-42
Apa gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon Nagy Sándor
vezetésével.
L.Erdélyi Gazda 1938 november1
-1941-ben a gazdakör elnöke Gulya Géza ref.lelkész
L.Erdély 1941-42
Apahegy gazdakör Máramaros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Illés Lajos
L.Erdély 1941-42
Apanagyfalu gazdakör Beszterce- Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Székely Márton a Sándoré
L.Erdély 1941-42
- Az apanagyfalusi gazdakör 1943 májusában gazdanapot szervezett.
L. Erdélyi gazda 1943 május 1
Apátkeresztúr gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Kádár Miklós
L.Erdély 1941-42
Arad gazdakör Arad megye
-Arad-szálláson az E.G.E. megtartotta
tanfolyamát. Megszervezte Polonyi Pál kisgazda.

ezévi kéthetes gazdasági

L.Erdélyi Gazda 1938 április 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
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Aradi Gazdasági Egylet. -lásd bővebben az Arad megye Arad szócikknél.!
-A mezőgazdaság érdekeit igen eredményesen a Gazdasági
Egyesület mozdítja elő. Működése igen üdvös, mert irányító hatása, a város és
megye nagy-, közép- és kisgazdáira terjed ki. Saját házában (Boros Béni-tér)
van elhelyezve.
L.Arad
Az aradi gazdasági egylet.
„Az aradmegyei birtokosság korán felismerve egy oly egylet szükségét,
mely a vidék gazdasági érdekeinek védelmét és a mezőgazdaság fejlesztését
tekintse feladatául, még 1860-ban mozgalmat indított egy ily egyesület
létesítése iránt s arra a helytartó tanácstól 1861. évi jan. hó 30-án engedélyt is
nyert. A társulat alakuló ülése azonban csak 1862. évi febr. hó 7-én tartatott
meg a környékbeli birtokosság tömeges részvétele mellett. E gyűlésen elnökül
gróf Zselénski Lászlót, alelnököknek Atzél Pétert és Rózsa Nándort, titkárnak
Kopcsányi Józsefet, jegyzőnek Kozma Gyulát, pénztárnoknak Tedeschi Jánost
választották meg; s a választmányt is megalakították. Ugyanez ülésen
megállapították az egyesület alapszabályait. Ez alapszabályok értelmében az
egylet czíme –Alföldi gazdasági egyesület- volt. Jelenlegi czímét az egylet a
helytartó tanács kifogásolása folytán vette fel. Tagja lehetett minden feddhetlen
jellemű egyén és pedig alapító, ha az egylet alaptőkéje számára 100 frtot
biztosított, azonban elég volt, ha ennek 6%-os kamatát fizette ; évdijas, ha
magát 6 évre kötelezve, évi 6 frtot fizetett s végül gyámolító, ha évenkint 2 frtot
fizetett szintén 6 évi kötelezettséggel. A gyámolitó tag szavazati joggal nem birt
és ma sem bír.
A szakosztályok száma 9 volt s azok működési köre következőleg volt
megállapítva: 1. Nemzetgazdaság és statisztika. 2. Mezőgazdaság, földmívelés,
gazdatiszt ügy, állattenyésztés, háztartás, kertészet, méhészet és selymészet. 3.
Szőlőszet és borászat. 4. Bányászat és vasipar. 5. Erdészet, halászat és vadászat.
6. Kereskedelem, hitel, pénzviszonyok, közlekedés és biztosítási ügy. 7.
Technika, kézmű és gyáripar. 8. Jogügy. 9. Irodalom, tudomány, művészet,
egészség- és nevelésügy.
Az egylet a mezőgazdaság érdekeinek védelmét s annak fejlesztését tűzte
ki czélul, a mit a jó gabona, gyümölcs, úgyszintén állatfajok terjesztésével, a
gazdasági ismeretek gyarapításával törekedett elérni. Az erre alkalmas eszközök
közül eleve programmjának egyik pontjává tette u mezőgazdasági kiállítások
rendezését.
Az egylet eleinte nagy tevékenységet fejtett ki; gazdasági kiállításokat,
szántás- és lóversenyeket rendezett.
Gróf Zselénski Lászlónak véletlen történt halála folytán elnökül Atzél
Péter addigi alelnököt, jegyzőnek pedig Nachtnébel Ödönt választották……..
Az uj egylet mindjárt 1875-ben Ötvenesen szántásversenyt s Aradon
gépkiállítást rendezett. 1876-ban tartatott meg az első vándor közgyűlés állatkiállítással egybekötve - Kisjenőn. Ugyanazon évben közreműködött az
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egylet a földmívelésügyi minisztérium által Aradon rendezett dohánykiállításnál
is. Az 1877-ben Pankotán tartott vándor közgyűlés alkalmával lókiállítás
rendeztetett s a dynamit-robbantás mezőgazdasági alkalmazását illetőleg
kísérletek tétettek; ugyanez évben Pécskán szántásverseny volt s megalakult az
ottani gazdasági kör. Az 1878-ban Pécskán tartott vándorgyűlés lókiállítással
volt egybekötve. Az 1879. és 1880. évi közgyűlések Aradon tartattak meg; ez
utóbbin az egylet hozzájárult a gazdasági egyletek országos szövetségéhez.
Közreműködött a szent-annai lódíjazásnál, a szőlőbirtokosok értekezletét
Aradon, melyen a vinczellérképezde ügye ismét felkaroltatott s a lőkösházi
töltögető-ekeversenyt rendezte. Az 1881. évi közgyűlés ismét Aradon tartatott
meg. Ugyanez évben közreműködött a pécskai lódijazásnál. Az 1882. évi
közgyűlés Kisjenőn jött össze s ugyanott történt a lótenyésztési dijak kiosztása,
melynél az egylet közreműködött. 1883-ban a közgyűlés Boros-Sebesen
tartatott; ugyanez évben az egylet Aradon gyümölcskiállítást rendezett. Az
1884.évi közgyűlést Gyorokon, az 1885. évit pedig Puszta-Megyesen rendezték.
Az 1883-1888-ig terjedő 3 évi időközben lódíjazás Pécskán, Eleken és
Aradon volt, mindhárom esetben a gazdasági egylet közreműködésével.
- E keretben az egylet széles körű tevékenységet fejtett ki. 1875-ben
felterjesztést intézett a képviselőházhoz a katasteri munkálatok tárgyában, 1870ban pedig a földmívelésügyi minisztériumhoz a ker. és iparkamaráknak
földmívelési osztálylyal való kiegészítése iránt s a képviselőházhoz az önálló
jegybank tárgyában, 1877-ben a ménesi vinczellérképezde tárgyában két
felterjesztést a földmívelésügyi minisztériumhoz, melyeket a későbbi években
több követett; ebbeli fáradozásainak később sikere is lett, mert a
vinczellérképezde 1881-ben csakugyan felállíttatott. Egyéb felterjesztései ez
évben a trágya értékesítése, az ugarrendszer szabályozása, a kataszteri
munkálatok s a szeszadó tárgyában szerkesztettek. Ez évben alakult, mint már
említve volt, a pécskai gazdasági kör, az egyletnek pécska-vidéki tagjaiból, oly
czéllal, hogy a gazdasági egylet működését támogassa.
L.Gaál Jenő
-Az aradi gazdasági egylet f. évi junius hó 2-án Gyorokon tartott
közgyűlésében elhatározta- tott, hogy a szőlőmivelés tökéletesbitése, a
gyümölcstermelés előmozdítása, a borászat emelése és a mezőgazdaság
fejlesztése érdekében az aradhegyalján, Gyorok székhelylyel egy gazdakör
létesíttessék. Ennek megvalósithatása érdekében egy felhívást tesz közzé,
melynek alapján az alakí- tandó gazdakörnek feladatát körvonalozó javaslatból
kiemeljük lapunk t. olvasóit érdeklő részeket: Verseny munkák tartása és a
legjobb munkásdíjazása, utmutatás okszerü szőlőmivelésre, jól kezelt szőlők
testületi megtekintése és azok vinczellérjeinek dijazása, czélszerübb mivelési
eszközök terjesztése, jelesebb szőlőfájok beszerzésének megkönnyítése, a
szakirodalom felhasználása mellett ujabb vívmányokkal való kisérlettétel,
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kísérleti szőlők létesítése és a helyi viszonyoknak megfelelő hegyrendőri
szabályok alkotása s ez uton a szőlőbirtokosok érdekeinek megvédése. —
Szüretelési szövetkezetek létesítése, mintaszüretek tartása, szabályszerű
erjesztés utján egyöntetű borok előállítása, czélszerü pinczeeszközök terjesztése,
közbenjárás a bor értékesítésére, utmutatás a bor iskolázására, a haza borok
hírnevét és kelendőségét veszélyeztető borgyártás megakadályozása,
borhamisítások nyilvánosságra hozatala. Az ügy iránt érdeklődők közelebbi
felvilágosításokat nyerhetnek az aradi gazdasági egylet titkári hivatalában,
avagy a szervező bizottság következő tagjainál: Vizer Péter, Szamossy Imre,
Bali Kálmán vagy Vargha Imre uraknál. Melegen üdvözöljük és ajánljuk az
életrevaló tervet arad-hegyaljai olvasóink figyelmébe és pártfogásába.
L.Borászati 1884 október
Az Aradi Gazdasági Egyesület ünnepe.
-Valóságos ünnepnapoknak nevezhetők az „Aradi Gazdasági Egyesület"
életében február hó 17., 18. és 19-ik napjai, amidőn a Gazdasági Egyesület
Országos Szövetségével karöltve rendezett gazdasági előadások és az Aradi
Gazdasági Egyesület közgyűlése tartattak meg. Arad vármegye gazdái nagy
számban jelentek meg a megye székhelyén, hogy az előadásokat meghallgassák
és ,hogy egyesületük működésében részt vegyenek. A társadalom mai egykedvű
viselkedése, sok tekintetben lehangoltsága mellett ritkán tapasztalható oly lelkes
érdeklődés és a gazdasági ügyeknek oly hathatós felkarolása, mint Aradon. De
ezzel szemben kötelességünk kiemelni, hogy ez első sorban annak a szivós és
czéltudatos vezetésnek köszönhető, melyben az Aradi Gazdasági Egyesületet
lelkes elnöksége, első sorban Vásárhelyi László ügyvezető alelnök részesíti. Az
ő fáradhatatlan buzgalma tömöritette Aradmegye gazdáit és az ő lelkes vezetése
irányítja az aradi gazdák közhasznú működését.A szép napok eseményeinek
részletes tudósítását a következőkben közöljük.
I. Gazdasági előadások.
A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége az Aradi Gazdasági
Egyesülettel karöltve február hó 17., 18., és 19. napján Aradon a vármegyeház
termében gazdasági előadásokat tartott. Az előadások a vármegye intelligens
gazdaközönségének nagy érdeklődése és részvéte mellett folytak le, ugy, hogy
az aradi gazdasági előadások az eddigiek legsikerültebbjei közé tartoznak
bizonyítván ezzel azt,hogy az Aradi Gazdasági Egyesület kiváló elnökségének
vezetése alatt megtalálta az utatgazdaközönségének tömörítéséhez és
kezdeményezéseinek sikerre juttatásához.Az aradi gazdasági előadások
programmja a következő volt:
1900. február hó 17-én: D. e. 9—10-ig Kosinsky Viktor, vinczellériskolai
igazgató : „A szőlőtermelés különféle módozatainak költségei és
jövedelmezőségéről".
D. e. 10—11-ig Kerpely Kálmán, gazdasági tanintézeti igazgató : „A
magyar dohány javítását czélzó eljárások ismertetése".
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D. e. 11—12-ig Cselkó István, gazdasági akadémiai tanár:
„Szarvasmarha-tenyésztés".
D. u. 3—5 ig Cserháty Sándor, gazdasági akadémiai tanár: „A
czukorrépatermelés".
1900. február hó 18-án: D. e. 9—11-ig. Az Aradi Gazdasági Egylet
XXXV-ik rendesévi közgyűlése.
D. e. 11—12-ig. Hensch Árpád, gazdasági akadémiai tanár: „A
vetésforgók megszerkesztése".
D. e. 12—l-ig. Az Aradi Gazdasági Egylet által nyereménytárgyak
kisorsolása az egylet kisbirtokosok tagjai közt.
D. u. 3—5-ig. Kossutány Tamás, gazdasági akadémiai tanár : „A
mezőgazdasági szeszgyártásról".
1900. február hó 19-én: D. e. 9—10-ig. Cselkó István, gazdasági
akadémiai tanár: „A szarvasmarha takarmányozása".
D. e. 10—11 ig. Hensch Árpád, gazdasági akadémiai tanár: ,A trágyázási
rendszer megállapítása".
D. e. 11—12-ig. Kerpely Kálmán, gazdasági tanintézeti igazgató: „Á
magyar dohány javitását czélzó eljárások ismertetése".
D. u. 3—4 ig. Kosinsky Viktor, vincellériskolái igazgató: „Mit minden
borgazdának tudni kell".
A gazdasági előadásokat Vásárhelyi László az egyesület ügyvezető
alelnöke vezette,a földmivelésügyi miniszter Fábián László vármegyeifőispánt
kérte föl képviseltetésére, aGazdasági Egyesületek Országos Szövetségerészéről
pedig Szilassy Zoltán OMGE. Szerkesztőtitkár volt jelen. Az előadásokon
résztvettgazda
közönség
soraiból
a
következőkneveit
sikerült
följegyeznünk:Abafy Emil, Baross Zsiga, Biró Albert,Blaskovits Ernő, Balla
Pál, Babó Zoltán, Babó Lajos, Baross László, Balatán János,Beliczay Sándor,
Bogdánffy Gergely, Cselkó Árpád, Csernovits Diodór, Csikós Mihály, Csutba
György, Dálnoki Nagy Lajos, Domány János, Decsov Miklós, Decsy Géza,
Deutsch Sándor, Deutseh Bernát, Deutsch Miksa, Dörner Márton,Édes Sándor,
Erdélyi István, Fábián József, Faragó István, Faragó Gyula, Friebeisz Miklós,
Foitsek Károly, Halmay Andor, Hányi Gyula, Hanlhó István, Hámory László
dr., Haberéger György, Hamzsea Ágoston, Hendrey Pál, Heszli János, Hajdin
László, Heim Bertalan,Heinrich Sándor, Jankó Mihály, Jakabffy Gyula,
Jakabffy Dezső, Jank Oszkár, Juhi Miksa, IssekutzKároly dr., Istvánffy Béla id.,
Kintzig János id.,Kászonyi Iván, Kralovánszky Kálmán,Kosztka Mihály,Kovács
Miklós,Kokas József, Kristyóri János,Kézsmárky István,Knothy Géza, Kocsor
György, Kürty Ferencz, Kiss Gyula,Korbuly Aladár,Kehrer Károly, Laehne
Hugó, Lászlóffy Gyula,Lukács László,Lukács János,Lőwinger Henrik,Martens
Casar,Mladin Gergely, Mékei István, Molnár Andor, Makai Gyula, Nits Pál,
Nagy Albert, Nachtnébel Gyula, Neuman Adolf ifj., Neuman Ede, Prág Lajos,
Prág Bonifácz, Pap Emil, Pál Miklós, Purgly László, Purgly János, Pókász Imre,
Bajla Péter, Bécsey Miklós, Béthy Aladár, Szabó Lajos, SzabóGábor, Szabó
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József, Simay István, Szántay Béla, Szondy János,Schill József,Szép
Dezső,Stengl Dezső, Szilágyi Gyula, Sármezey Manó, Sark Elek, Szilvássy
Géza, Szigeti Warga László, Scherer Károly, Schmidt Endre, Schelevér Bpest,
Vajda Lajos, Vály László, Vásárhelyi László ifj., Vásárhelyi Dezső, Vásárhelyi
József, Vincze Miklós, Vincze Izsó, Wittman János, Vojcsek Károly, Verő
Miksa, Zsilinszky Endre dr.
A gazdasági előadások alkalmából az előadók és a megjelent gazdák
tiszteletére Vásárhelyi László alelnök vendégszerető házánál február hó 17-én
délben negyven teritékü díszebédet adott, amelyen az első tósztot maga a
házigazda mondta Fábián László főispánra, mint a miniszter képviselőjére és az
előadó tanárokra; Szilassy Zoltán Vásárhelyi Lászlót, mint Aradmegye
közgazdasági életének vezetőjét és családját éltette, Vásárhelyi Dezső DálnokiNagy Lajos alispánra, ez pedig a Vásárhelyi-unokákra emelt poharat, kivánva,
hogy legyenek méltók az apákhoz s a nagyérdemű nagyapához. Sármezey Manó
a két házi asszonyt: Vásárhelyi Lászlóné és Vásárhelyi Józsefné úrnőket,
Laehne Hugó pedig Friebeisz Miklóst, mint a lótenyész-bizottmány elnökét
éltette.
Február 19-én pedig Vajda Lajos nagybirtokos látta vendégül házánál az
előadókat és a gazdasági egyesület vezérlő férfiait. A gazdasági előadások
kiváló sikere mély nyomot hagyott az aradi gazdák körében. Az egyesület
tagjait megelégedés töltheti el, hogy aránylag rövid idő alatt sikerült az
egyesület rekonstrukcziójával együtt a gazdaközönséget tömöríteni és a
gazdasági egyesület működését ezen a téren is hathatóssá tenni.
II. Az Aradi Gazdasági Egyesület közgyűlése.
A vasárnapi közgyűlés még az előadásoknál is nagyobb számban
gyűjtötte egybe Arad vármegye gazdáit, mert a közgyűlésen az intelligens
gazdákon kivül még mintegy 100 kisgazda is megjelent ugy, hogy a közgyűlés
tagjainak összes száma a 300-at meghaladta.
A közgyűlést Vásárhelyi László alelnök tartalmas beszéddel nyitotta meg,
melyben a múltra visszatekintve, hangsúlyozta, hogy az egyesület működését az
általános érdekű kérdések mellett kivált a helyi érdekek istápolásaképezte s
különös feladatának tekintette az egyesület a közszellem átalakítását, hogy a
gazdák tömörítésével a nemzeti irányzat megerősítését és a gyengébb
elemeknek megvédelmezését sikerrel eszközölhesse. E téren kivált a
szövetkezetek minél szélesebb körben való elterjesztése mutatkozott
legsikeresebbnek, valamint a népies gazdasága előadások, melyek a gazdai
szakértelem emelésére máris számottevő hatást gyakoroltak. A jövőre nézve az
egyesület feladatát továbbra is a gazdai összetartozandóság érvényre juttatása és
ezáltal a közszellem egészséges irányba való terelése és a közállapotokon való
cselekvő behatás érvényesítése kell hogy képezze.
A megnyitó beszéddel kapcsolatban a közgyűlés dr. Darányi Ignácz
földmivelésügyi minisztert egyhangú lelkesedéssel az egyesület tiszteletbeli
tagjául választotta meg és ugy hozzá, valamint gróf Dessewffy Aurélhoz, mint a
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Gazdasági Egyesületek -Országos Szövetségének elnökéhez és gróf Károlyi
Sándorhoz, mint a szövetkezeti ügyek kezdeményező bajnokához üdvözlő
táviratok küldését határozta el.
Ezután Laehne Hugó titkár ismertette az egyesület mult évi
működését,amely különben a titkár által szerkesztett vaskos füzetben megjelent.
A jelentésből kiemeljük a következőketAz egyesület tevékeny résztvett a szegedi kiállításon, ahol ugy maga az
egyesület, valamint tagjai számos dijat és tiszteletdijat nyertek.
Az egyesület a mult évben Aradmegye tizenkilencz községben összesen
ötvennégy népies gazdasági előadást tartott. Az előadásokat összesen 4878
egyén hallgatta meg s azokon ötszázhatvan, gazdasági olvasmányt tartalmazó
füzetet osztottak ki.
Háziipari tanfolyamokat is szervezett az egyesület; u. m. kosárfonó
tanfolyamokat Mária- Radnán és Simándon, a hol összesen hatvan kisgazda
sajátította el a kosárfonást; továbbá Almás- és Nagy-Kamaráson, Kisperegen.
A jelentés ezután részletesen beszámol a pécskai téli gazdasági iskola
működéséről, amely harmadik évfolyamát éli.
A földmivelésügyi miniszter segélyével az egyesület a megyében egz
második mintagazdaságot szervezett. Az elsőt Harsányi István magyar-pécskai
kisbirtokából alakították át: tavaly hegyi mintagazdaságot szerveztek Tripás
Nyisztor gurahonczi tizennégy holdas birtokából, amelyre Öry Sándor
gazdatiszt gyakorolja a felügyeletet.
Megkezdte az egyesület a hitelszövetkezetek szervezését; eddig a
megyében hat uj szövetkezetetszervezett.
Ezek mellett négy fogyasztási szövetkezetet szervezett a Hangya
értékesítő és fogyasztásiszövetkezettel kapcsolatban s ujabban Kisperegen,
Székudvar, Erdőhegy és Nagykamarásonvan ily szövetkezet alakulóban.
Kiterjeszkedett a jelentés az Aradhegyaljai borértékesitö szövetkezet tervére is.
Ily szövetkezet a mult évben egy alakult meg: a pankotai hegyközségé.
Szól az 1898-ban alakított németperegi tejszövetkezet mult évi
működéséről; a szövetkezetnek százhúsznál több tagja van, havonta 42,000 liter
tejet dolgoz föl.
Bészletesen foglalkozik a jelentés az aradi agrár gyűléssel is.
A szegedi kiállítás meglátogatására kétszázötvenhat gazda számára
kirándulást rendezett az egyesület; száz ingyenesen vett részt a kiállításon, a
többi saját költségén.
A szarvasmarha-tenyésztés terén sokat tett az egyesület. Ez év tavaszára
tervbe vette, hogy a járási központokon tenyészvásárokat rendez, erre már
negyvenhat községből érkeztek bejelentések s erre nézve az egyesület kérvényt
intézett a földmivelési miniszterhez harmincz százalékos árkedvezmény
biztosítása iránt.
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A ló'enyésztés fejlesztése körül különösen Fribeisz Miklós fejtett ki
dicséretes tevékenységet, Seprősön pedig Paikert Hermán a mezőhegyeséhez
hasonló tájfajtalótenyésztési szövetkezetet létesített.
A baromfi-tenyésztést fajbaromfi kiosztásával terjesztette az egyesület: a
mult évben — a földmivelési miniszter segélyével — harmincz községnek,
továbbá magántenyésztőknek- 537 faj baromfit osztott ki.
Végül az Aradi Gazdáról, az egyesület hivatalos lapjáról, a szőlészeti és
borászati szakosztály alakulásáról, működéséről, a kormányhoz intézett
fölterjesztésekről s a belső ügyekről referál a jelentés, végül pedig az egyesület
vagyoni kimutatását közli. Az egyesületnek a mult év végén 73 alapító, 159
évdíjas és 214 gyámolító tagja volt.
A tetszéssel és megelégedéssel fogadott évi jelentés után módosították az
alapszapályokat, diszelnöknek megválasztották gróf Zsélénski -Bóbertet,
elnöknek: Vásárhelyi Lászlót, alelnököknek pedig ifj. Kintzig Jánost és Kokas
Józsefet. Választottak még ezenkívül 60 választmányi tagot.
Ezután Szilassy Zoltán OMGE. szerkesztőtitkára, mint a Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetségének képviselője szólt elismerőleg az egyesület
működéséről, reámutatván a gazdasági érdekek gyakorlati képviseletének
szükségére és különösen az Aradi Gazdasági Egyesület jövendőbeli feladataira.
A közgyűlést érdekes sorsolás fejezte bé, melyet az egyesület a
közgyűlésen megjelent kisgazdák részére rendezett. Összesen 45 nyereményt
soroltak ki. Ezek között elsőnek a József főherczegő fensége ajándékát, egy
kétéves üszőt, másodiknak Urbán Iván ajándékozta egy éves bikaborjut.
Ezenkívül répavágógépet, gazdasági eszközöket, vetőmagvakat ős műtrágyát is
sorsoltak ki.
L. Köztelek 1900 február 17
-Az Aradvármegyei gazdasági egyesület igazgatóválasztmánya
Vásárhelyi László elnöklete alatt február hó ll-én látogatott ülést tartott. Az
igazgatóválasztmány örömmel vette tudomásul Laehne Hugó igazgató azon
jelentését, hogy a már deczember hóban megnyílt nagyzerindi és erdőhegyi
kosárfonó
tanfolyamokon
kivul
január
hóban
Megyes-Egyházán
egyszalmakalap fonó tanfolyamot szervezett az egyesület, mely iránt a lakosság
körében az érdeklődés mindinkább fokozódik. A háziipari tanfolyamokat
összesen 100 tanuló látogatja.
Ugyancsak január hóban nyilt meg Glogováczon egy németnyelvű és UjFazekas-Varsánd községben egy magyar tannyelvű mezőgazdasági tanfolyam.
Eddig az egyesület gondjaira bizott pécskai téli gazdasági iskolán kivül 16
községben tartatott 30 népies gazdasági előadás; az egyesület megalakította a
„pécskai előlegező és gabonaértékesitő szövetkezet"-et 159 taggal,1156
üzletrészszel, 11,560 korona értékben.
Létesített az egyesület Uj-Fazekas-Varsánd községben is egy fogyasztási
és értékesítő szövetkezetet, melylyel együtt az ilynemű megyei szövetkezetek
száma tizre rug. Vadász és Simonyifalva községekben pedig tojásértékesitő
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szövetkezet létesült. A Gazdák Biztositó Szövetkezete részére 26 községi
képviseletet szervezett az egyesület, mely Zerinden január hóbangazdakört is
létesített. Vásárhelyi László indítványára az egyesület a gazdasági munkás- és
cselédpénztárba alapító tagul belépett egy alapitványnyal s megindítja a gyűjtést
tagjai sorában a cselédpénztár alapító-tagjai közé való belépésre.
Ezután Laehne Hugó igazgató indítványára magáévá tette a választmány
az „OMGE" kebelében alakult kereskedelmi és ipari szakosztály programmját,
melynek főbb pontjai közé tartozik a gazdaközönség serkentése arra, hogy
lehetőleg csak magyar iparczikkeket használjon és fogyaszszon.Ezután
hozzájárult a választmány a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének a
tőzsdei fedezetlen gabonahatáridőüzlet reformja tárgyában a képviselőház elé
beterjesztett felterjesztésében foglaltakhoz. Az ülésen több folyó ügyet is
intéztek el.
L.Köztelek1901 március 13
A borfogyasztási adó leszállítása.
-Az Aradmegyei Gazdasági Egylet egyik legutóbbi ülésében elhatározta,
hogy a borfogyasztási adó leszállítása érdekében felír a pénzügyminiszterhez. A
fölirat, amely már elkészült statisztikai adatok világításában mutatja ki, hogy a
kontinens egyik államában sincs a bor oly nagyon megadóztatva, mint nálunk,
Mi is többször foglalkoztunk már a borfogyasztási adó leszállításának ügyével,
mert hiszen ez egyike a legigazságtalanabb adóknak, amély a magyar
borgazdaságot sújtja. A magyar bortermelés válságát nagyrészben a tulnagy
fogyasztási adó idézte elő s ennek leszállítása ne csupán az ország bortermelő
vidékeinek érdeke, hanem ugy társadalmi, mint szocziális szempontból is
fölötte kívánatos. Kívánatos volna, hogy ha a megyei gazdasági egyesületek
országszerte csatlakoznának az Aradi Gazdasági Egylet föliratának
támogatásához, hogy igy a fölterjesztés kellő súlyt nyerjen a törvényhozás előtt.
L.Köztelek 1901 június 19
Az aradi gazdasági egylet szeptember 25-én ünnepelte meg fennállásának
25-ik évfordulóját.
Ez alkalommal Gyorokon szőlő-, gyümölcs- és borkiállitást rendezett.
………..
L.Borászati 1887
október
Az aradi gazdasági egylet jubileuma.
Az aradi gazdasági egylet s az aradi gazdakör mult hó 25-én tartott
ünnepélye sikerült, bár igen kevés érdeklődő vett részt a gyakori kiránduláson.
Az aradi gazdasági egylet e napon 25 éves fennállásának jubileumát is ülte-, az
aradi gazdakör pedig gyümölcs-, szőlő- és borkiállítást rendezett. Kiváló
érdekességet kölcsönzött ez ünnepélynek az, hogy Miklós Gyula kormánybiztos
e napon szakszerű értekezést tartott a filloxera ellen való védekezésről. Maga a
kiállítás nem mondható éppen sikerültnek s változatosnak legkevésbé. Nagyon
kevesen vettek részt benne, mindazonáltal benne sok tanulságos és érdekes
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tárgy volt kiállítva, melyek megérdemelték az érdeklődést. Különösen borokban
volt nagy a hiány. A nagyobb borkereskedők, mint Dományi, Andrényi,
Rausburg és Mayer nem vettek részt a kiállításon.
A gyümülcs- és szőlőkiállitás azonban, daczára a kiállítók csekély
számának, igen ügyesen volt összeállítva. Igen érdekes volt az a kollekczió,
mely az ellenálló szőlőfajok első termését mutatja be. A ménesi
vinczellérképezde a riparia sauvage gyümölcsét (most még apró, fanyarizű
bogyó), továbbá a solonis és lagrin fajok termését mutatja be. A farkasdi orsz.
Slloxerakisérleti állomás kiállította egy hosszú sorban az ellenálló vialla, Elvira,
Triumph, Taylor, York-Madeira, Noah, Herbemont, Jaquez, Concordia, Othello
amerikai fajok termését, a mi a szőlőtermelőkre igen tanulságos.
Vargha Imre ur, a ménesi vinczellérképezde igazgatója igen kitett
magáért. Nagyon szép gyűjteményt állított ki mindenféle gyümölcsfajból,
melyből különösen az almák tűntek ki. Igen érdekes volt két röbönyben nevelt
almafa gyümölcscsel. Az egyiken virág és érett almatermés is volt.
Igazi kuriózum. Kabdebó-Korbuly Kornélia úrhölgyet illeti meg ezután
az elismerés. Pompás, s nagy gonddal készített aszalt gyümölcsei méltán
keltettek feltűnést.
Molnár ur gyönyörű vérbaraczkokat állított ki.
Schwarcz Dávid (Ménes) borkövet és horrlótisztitó-kénszeleteket,
Schreiner Ferencz Budapestről boros palaczkra való czímkupakokat
állított ki.
Végül a ménesi vinczelléképezde egy négy méter hosszú szőlővenyigével
koszorúzta meg a szőlősterem egyik falát. Ez nem egyéb, mint egy zöld ojtvány,
a mi amerikai alanyba 1887. junius 14-én eszközöltetett s arra szolgál, hogy a
termelő- ket a zöldojtás bujaságáról győzze meg. E szőlőveszsző előtt egész nap
behatóan folytak a meglepett birtokosok eszmecseréi.
A borkiállításban részt vettek:
Nádasdy-uradalom (1878-iki, 81-iki, 83—86-iki vörös, 1882-iki és 85-iki
aszú és főtt ürmös, cognac, szilvacognac, fehér sherry),
Péterffy Antal (1886-iki gyoroki), a ménesi vinczellérképezde (1885-iki
fehér, vörös, cognac és törköly), Deutsch Bernát, Boros Béni 1885. és 86-iki
vörös és 1885-iki rizling), Kovács Ágost (1886-iki vörös), Vizeir Péter (1878iki muskatály), Weisz Károly Paulis (1882-iki vörös), Fehér és Kaufmann
Gyorok, Tamássy András Pankota, Braun Zsigmond Pankota, Rombay
Zsigmond Pankota (1882-iki vegyes kadarka, 1885-iki olasz rizling, aszú stb)., a
Szulkovszky-uradalom gazdag kollekczióval, Kabdebo-Korbuly Kornélia,
Szojka János, Pless Mór, Kaufmann S. fia, Wenter Gerő, Schwarcz Dávid,
Kohn H. és fia (Ménes) és a mit végére hagytunk, az arad hegyaljai
borszövetkezet tizenöt fajból álló gyűjteménye. Van e becses jól kezelt
borgyüjteményben bakator, magyarádi, asztali, ménes-gyoroki, ménesi vörös,
ménes-gyoroki vörös.
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Kiváló csínnal voltak palaczkozva az Atzél Péter különféle fajú borai. (A
kiállítás megszemlélése után a borászati kormánybiztos felette érdekes előadást
tartott a filloxera védekezés módozatairól, melyet e helyen nem közlünk,
minthogy, a mint illetékes forrásból értesülünk, a kormánybiztos, kifejtett
nézeteit egy reformkérdés alakjában a nyilvánosság előtt közölni fogja.
L.Borászati 1887 október
Az arad-hegyaljai pincze-egylet ügye.
Ezen alakulóban levő egylet a földmivelési minister úrtól a hires ménesi
kincstári szőlőket és pinczét kérte, hogy borászati czélokra használhassa; e
tárgyban az aradi gazdasági egylet alelnöke Gál Jenő ur, az illető ministertől
következő választ vette:
,, Részemről készséggel megteendek mindent arra nézve, hogy a ménesi
kincstári szőlő és pincze a szőlőtermelés és borászat érdekében a
pinczeegyesületnek kezelés végett átengedtessék, ki kell azonban egész
határozottsággal jelentenem, hogy ezen kedvezményben csakis a szövetkezeti
alapon létrejött pinczeegyletet szándékozom részesíteni és pedig a következő
okoknál fogva: a) Részvénytársulatnál a részvények adásvevés tárgyait
képezvén, a részvénytulajdonosok, a társulat vezetése stb. folyton váltakoznak
és könnyen bekővetkezhetik azon idő, midőn azon bizalomra méltó gazdák
helyett, kiket a ministerium ezen gazdasági ág létesítése körül segélyezni kivánt,
egészen más természetű, esetleg tisztán nyerekedni vágyó egyénekkel lesz
dolga,
b) De az emlitett indoknál még jelentékenyebb érvek azok, melyek a
részvény társulat alakítását az ügy érdekében is károsnak tüntetik fel. A pinczeegyletet létesíteni óhajtván, t. uraságod és társai előtt azon czél lebeg, hogy
vidékükön a szőlőszet és borászat javittassék, de főkép, hogy az aradi hegyalja
elveszett hitele helyreállíttassák, és hogy az elérendő kedvező eredmények által
minél több gazdát hasonló irányú szövetkezésre buzdítsanak. A részvénytársulat
alakulása azonban ezen üdvös czélok elérését illusoriussá teszi, mert a pinczeegyesület üdvös működése csak azon esetben várható, ha abban az ügy iránt
valóban érdekelt gazdák vesznek élénk részt, a kezelést ellenőrzik és ez uj téren
tapasztalatokat és ismereteket szereznek, melyeket később vagy egyébütt
értékesíthetnek. Ilynemű hatása a pincze-egyletnek csakis akkor lehetséges, ha
azzal a vállalat elejétől fogva szövetkezett gazdáknak anyagi érdeke, szorosan
egybe van kötve. Részvénytársulatnál ezen érdekközösség megszűnik, miután
az eredetileg talán szolid gazdaegyének által jegyzett és befizetett részvények
azon esetben, ha egyikmásik pénzre szorul, vagy a vállalat jövedelmezése iránt
túlságos aggodalmak vagy remények tápláltatnak, csakhamar és pedig lehet,
hogy rövid időközökben tulajdonost cserélnek, kiket aztán nem a fentebb
kifejtett közérdek, hanem tisztán megvett részvényeiből folyó pénzérdek vezérel
törekvéseikben.
c) De még azon nehezen feltehető esetben is, hogy egy ily uj
kezdeményezés részvény társulat alakjában sikerrel kecsegtetne, még azon
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esetben is eltévesztené föladatát, a példaadás értékét, miután nézetem szerint
megvan ugyanannak lehetősége, hogy a szövetkezeti alapon megalakult pinczeegylet egyszerű, eredményes működésén indulva, idővel a megye egyéb
vidékein hasonló szövetkezetek fognak alakulni, egyszerű szerkezettel,
érdekközösséggel. együtt kezeltetvén a jövedelmet és kiadást; — de az, hogy
egy complikált alapszabályok mellett ; alakult részvénytársaság, pénzbeli
befizetések, a hasonló ügyekben járatlan részvényesek által alig ellenőrizhető
igazgatóság és felügyelő bizottságból álló apparatussal az ottani vidék gazdáit a
példa követésére buzditsa, alig várható. Ugyanazért felkérem t. uraságodat,
hogy az itt előadottakat a létesítendő pincze-egylet tagjaival közölvén,
tekintettel a szőlőkre nézve oly igen kedvező, gazdag bortermést ígérő időjárásra, oda hatni szíveskedjék, hogy a pinczeegyesület szövetkezeti alapon
mielőbb megalakulva, az azon vidékre kiható áldásos működését már ezen
évben megkezdhesse.
L.Borászati 1878 július
P. N. Trefort
- 1937 január 27-én megalakult Aradon a Transilvánia Gazdasági Egylet
aradi és Arad megyei központja.Purgly László javaslatára a közgyülés a
következő vezetőséget választotta meg: Konopy Kálmán elnök, Takácsy Miklós
alelnök,Bornemisza Károly titkár.Számvizsgáló bizottság Dániel Péter és
Alföldy Pál.(Az E.G.E keretében
igy ujjáalakult az Aradi Gazdasági
Egylet.)L.Erdélyi Gazda 1937 február1.
- Az Aradmegyei Gazdasági Egylet mint E.G.E. -fiók június 8-án tartotta
évi közgyűlését amelyen tekintélyes számú kisgazda és földbírtokos vett
részt.Részt vett dr.Szász Pál E.G.E. elnök.A gyűlést dr. Konopi Kálmán elnök
nyitotta meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
Arad-Gáj gazdakörArad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Aradhegyaljai gazdakör.
- A falu életében fontos szerepet játszott a Nádasdy-uradalom és itt volt
az Arad-hegyaljai Gazdakör székhelye.
L.Wikipedia
Aradhegyaljai Szőlősgazdák Egyesülete
Szőlősgazdák értekezlete Aradon.
Az Aradhegyaljai Szőlősgazdák Egyesülete folyó hó 6-án tartotta
Aradon Bódy Bódog szőlőbirtokos elnöklete alatt rendes évi közgyűlését az
egyesületi tagok élénk érdeklődésemellett, mely alkalommal több fontos kérdés
tárgyalása került szőnyegre.
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Az igazgató-választmánynak az egyesület mult- évi működéséről szóló
jelentését, valamint a számvizsgáló-bizottság jelentését és a folyó évi
költségelőirányzatot Kemény Szilárd titkár terjesztette elő s azokat a közgyűlés
jóváhagyólag vette tudomásul. Ezután az egyesületi tisztikarnak újraválasztása
következett s a közgyűlés az egyesület elnökévé egyhangúlag újból Bódy
Bódogot, alelnökökké Domány Józsefet, Halmai Andort és Lőcs Rezsőt,
számvizsgálóbizottsági tagokul Kilényi Jánost, Nachtnébel Ödönt és Steiner
Ferencet, az igazgató-választmányba pedig uj tagokul Adelmann Károlyt,
Muzsay Zoltánt és Nachtnébel Gyulát választotta meg.
A rézgáliczszükséglet beszerzésére vonatkozólag elnök ismertette a
kormány részéről e czélból tett intézkedéseket, melyek reményt nyújtanak arra,
hogy a szőlősgazdák ez uton legalább az első permetezéshez szükséges
rézgáliczot meg fogják kaphatni, azonban a további permetezésekhez szükséges
anyag mikénti beszerzése még mindig nyilt kérdésnek marad. Ezzel
kapcsolatosan felhívja az egyesület a hegyközségi elöljáróságokat a
szőlőterületek bejelentésére, hogy a rézgálicz szétosztása annakidején ennek az
alapján legyen eszközölhető.
A szőlőmunkásokról való gondoskodás szintén égető kérdését képezi a
gazdaközönségnek s e czélból lépéseket tett az egyesület egy fogolytábornak a
hegyalján való létesítése érdekében, továbbá beadványt intéz az alispánhoz
aziránt, hogy a munkásokra vonatkozólag a mult évben kiadott hatósági
rendeletek hatálya a folyó évben újból életbe léptettessék.
Végül Bódy Bódog elnök indítványára elhatározta az egyesület, miszerint
országos mozgalmat indít aziránt, hogy az állam által katonai célokra rekvirált
pálinkafőző kisüstök helyett a volt tulajdonosok gyümölcstermésük és szőlőgazdasági hulladékaik (szőlőtörköly és borseprő) kifőzése czéljából uj üstöket
állithassanak üzembe.
L.Borászati 1916 február
Arad-tanya gazdakör Arad megye
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 20 hallgatója volt,
38-39-ben 25.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Az –Alföld- az aradi Gazdasági Egylet hivatalos közlönyeként működött.
Rendszeresen és színvonalasan foglalkozott a város és a környék gazdasági
fejlődésével. 1868-ban,
L. A magyar sajtó története 1705-1892(Délmagyarországi hírlapok)
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület
-1900. évi deczember hó 15-én tartotta igazgatóválasztmányi ülését
Vásárhelyi László igazgatóelnök elnöklete alatt. A gyűlés megnyitása után
L'ehne Hugó egyesületi igazgató előterjeszti a gazdasági egyesület utolsó
választmányi ülése óta kifejtett működéséről szóló elnöki jelentést. November
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hó 18-án tartotta meg az egyesület Német-Peregen ez évben II. állatkiállitását,
melyen nyugoti szarvasmarha és mezőhegyesi tájfajta lovak lettek díjazva. A
kiállítás minden tekintetben sikerültnek mondható.
A felhajtott állatok száma tekintélyes volt. Kiállíttatott 100-nál több
szarvasmarha és 100 drb ló. Díjakban kiosztatott a szarvasmarháknál 400
korona és 13 díszoklevél, lovaknál 200 korona és 5 díszoklevél. A kiállítás
befejezéseül a kisgazda tagok részére gazdasági gépeket és eszközöket sorsoltak
ki.
Ujabban 5 tojásértékesitő szövetkezetet létesített és pedig: Kétegyházán,
Eleken, Székudvaron, Nagy-Zerinden és Szapáriligeten. A Gazdák Biztosító
Szövetkezete részére 5 ujabb képviselőséget szereztek, ugy, hogy az eddig
szervezett képviselőségek száma 25.
Nagy-Zerinden f. hó 2-án létesítettek egy hitelszövetkezetet kapcsolatban
az Országos Központtal180 üzletrészszel, 9000 korona értékben.
Folyó hó 9-én pedig Seprősön egy fogyasztási szövetkezetet létesítettek
195 üzletrészszel 3900 korona értékben. A népies gazdasági és háziipari
tanfolyamok szervezése folyamatban van. Igy folyó hó 12-én Nagy- Zerind
községben és Erdőhegy községben egyegy kosárfonó-tanfolyam nyílt meg, f. hó
13 án pedig hozzáláttak Glogováczon egy német nyelvű gazdasági tanfolyam
szervezéséhez, melyen naponta négytől hétig este gazdasági elméleti oktatás
folyik. Eddig 8 községben tartattak egyes népies gazdasági előadások a
kisgazdák mindinkább fokozódó érdeklődése mellett. Az egyesület fogyasztási
és értékesítő szövetkezete örvendetesen fejlődik úgy, hogy múlt évi november
hó 30-áig, tehát megalakulásától kezdve 4 és fél hónap alatt 171,141 koronát
forgalmazott. A hadsereg részére a zabszállitás kezdetét vette úgy, hogy hat
gazdaságból három katonai élelmezési raktár részére szállítja jelenleg a zabot a
kincstár teljes megelégedésére. Az egyesület uj titkára múlt hó 20-én foglalta el
állását. Az utolsó gyűlés óta ismét 62 uj tag jelentkezett az egyesületnél úgy,
hogy a múlt évben belépett tagok száma 253, az összes tagok létszáma
707.Ezután a választmány Arad vármegye főispánjának átiratát tárgyalta,
melynek kapcsán megküldte az egyesületnek a kerülősi birtoknak telepítési
czélokra leendő megvétele tárgyában a földmivelésügyi miniszterhez intézett
felterjesztését.
A választmány egyhangú véleménye szerint, a telepítésre ajánlott
mintegy 5000 holdnyi terület ugy köz mint mezőgazdasági és egyszersmint
nemzetiségi szempontból is legszerencsésebbenvan kiválasztva, miért is
elhatározták,hogy a gazdasági egyesület csatlakozik Urbán Iván főispán
felterjesztéséhez és a maga részéről a telepítést szinte kérve, felajánlja a
földmivelésügyi miniszternek szolgálatait, úgy, hogy az egyesület a
magántelepitésen kivül a telepesek gazdasági vezetését is magára vállalná.
A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének nagygyűléséről
beszámolva elhatározta a választmány, hogy Zselénski Róbert gróf elnököt
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üdvözli és jegyzőkönyvi köszönetet szavaz a szövetségi nagygyűlésen a
fedezetlen határidőüzlet tárgyában tartott szakszerű előadásáért.
Á bécsi mészárosok boykottja ellen elfogadták Laehne Hugó igazgató
határozati javaslatát, mely szerint felir az Egyesület a földmivelésügyi
miniszterhez, miszerint a bécsi vásár, a fogyasztási adóknak az eladásra való
átiratát akadályozza meg, kérve, hogy a pozsonyi kiviteli hizott marhavásár
visszaállítása tárgyában mielőbb egy országos szaktanácskozmány tartassék és
végül előre is tiltakozik az egyesület az 1903-bán megújítandó kereskedelmi
szerződések alkalmával a bécsi mészárosok részéről kért román határzár
megszüntetése ellen.
Ifj. Kintzig János javaslatára, hozzájárulás és hasonló felterjesztés
intézése czéljából a határozati javaslat megküldetik az ország összes gazdasági
egyesületeinek.
A jövő évi költségvetéstervezet tárgyalásánál egy egyesületi igazgató
állást létesítettek és erre Laehne Hugó ügyvezető titkárt választották meg.
L.Köztelek 1901 január 9
-1937 júliusában dr. Szász Pál az E.G.E elnöke itteni látogatása
alkalmával egy nagyhordejerű megbeszélést tartott a helybeli vezetőkkel.Ott
voltak:,dr. Konopi Kálmán az itteni gazdasági egylet elnöke, dr.Purgly László a
híres sofronyai mintagazda, Takácsy Miklós,Olosz Lajos a költő gazda, Dániel
Péter,dr. Paretz Béla az itteni Magyar Párt elnöke,br.Bornemissza Károly.
L.Erdélyi gazda 1940 augusztus 1
Aradvármegyei okszerű méhész-egylet-A méhészeti ismeretek szakszerű terjesztése czéljából az 1877-1878-as
években Arad szab. kir. városban egylet alakult, - „aradvármegyei okszerű
méhész-egylet- név alatt. Elnöke Húg József aradi postafőnök, jegyzője Babó
Lajos, pénztárnoka pedig dr. Fényes Kálmán aradi ügyvéd, tagjainak száma
pedig 1881-ben 13 volt.
Az
1873-ik
évben
alakult
délmagyarországi
méhészegylet
alapszabályainak az 1885-ik évben történt kibővítésével, működési területébe
Aradmegyét is felvette. Az egyesület az 1890-ik évben már mint magyar
méhészek egylete, az aradi - alföldi és délmagyarország általános kiállítás ideje
alatt, augusztus hó 16., 17. és 18-ik napjain,közgyűlést tartott. Kiállítása a nagy
kiállításnak elég gazdag és tanulságos részét képezte.Az 1885-ik évben a
kormány szervezvén a méhészeti szakoktatást, Arad vármegye az V-ik
méhészeti kerületbe jutott. Vándortanítója 1885-től 1895-ig Vecsei Nagy
Zsigmond volt Nagy-Szalonta székhelylyel, ennek elhalálozása után 1896. évi
január hó 1-től kezdve Forgách Lajos Békés székhelylyel.A városban kiválóbb
méhészek Szabó János, Rauner Miklós, Húg József, Sarlót Domokos, Barton
Ferencz, Cziráky Márton és mások.”
L.Gaál Jenő
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Arad megyei ármentesítő és belvízszabályozó társulat.
- alakult Kisjenőn 1864-ben abból a célból, hogy a Fehér és a Fekete
Körös Arad megyében levő árterületét mentesítse az áradástól és a vizek
levezetésére. Árterületének nagysága 133.883 ha.
Védőtöltéseinek hossza 142,478 m. Az első vizek levezetésére 87,200 m.
hosszú csatorna, a töltésekbe épített 16 csözsilip és 1 szivattyú-telep szolgál.
Telefonhálózata 113-704 km. hosszú. 1905-ig befektetett építéstőkéje
6.020,567-69 K.
L .Révai
Arankavidéki belvíz-véd és levezető társaság.1882-Alakult Temes és Torontál megyék Aranka ér csatornázásra és az
árvizektől való védelmére. 1882-ben Nagykikindán- Területe 141556 ha.
L. Révai
Aranykút Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Díjazott Szilágyi Ferenc gazdasága 2 drb. sajáttalálmányú
kombinált rendszerű tengerít, babot műtrágyával együtt fészekbevető ültető
botért , Egy hozzávaló sor és fészekjelőlő lánc.Szabadalom Woltmann és korai
sárga burgonya ,szarvaskerepmag, Preri királynője tengeri,Stephani féle Sieger
71 tavaszbúza, és Csanád 117-es őszibúza ,lóbab, .Paszulyfajták Ezret egyért,
gyalogpaszuly, fehér cukorbab -.gyalog-, Aranyeső gyalogbab, Viktoria
szántóföldi borsó,barcasági árpa, baltacin mag, németszegfű mag,
Aranyérem.Állami ezüst.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Aranyosegerbegy gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Aranyosgyéres gazdakör Kolozs megye
-Az 1937-38-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 28
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Aranyosmeggyes és Szatmárgörbed gazdakör Szatmár megye Lásd
bővebben a Szatmár megye Aranyosmeggyes szócikket.
-1937 júliusában egy körút alkalmával Szilágysomlyóra látogat dr. Szász
Pál az E.G.E elnöke.Itt tárgyal Svaiczer Béla füldbirtokossal.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Svájczer Béla
L.Erdély 1941-42
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Aranyospolyán gazdakör Kolozs megye
-Az 1939-40-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 30
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Aranyosrákos gazdakör Kolozs megye
-Az 1939-40-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 32
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Asszonynépe gazdakör Fehér megye
- 1911-ben Maros-Torda megyében Asszonynépe község gazdaköre
folyamodott segélyért tenyész-apaállatok beszerzésére.
L.Fehér vagy tarka
Asszonyvására gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Kovács Márton
L.Erdély 1941-42
Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Atya gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Papp Kálmán
L.Erdély 1941-42
Avasújváros gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Széll György
L.Erdély 1941-42
Ábránfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Orbán Mózes
L.Erdély 1941-42
Ádámos gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Ágya gazdakörArad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Ákos gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Költő Béla
L.Erdély 1941-42
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Ákosfalva gazdakör Maros megye
- az 1940–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 40 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Szabó Kálmán
L.Erdély 1941-42
Árkos gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke
L.Erdély 1941-42
Árpád gazdakör Bihar megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
-Az E.G..E. vetőmagszaporító akciója nyomán 1937 nyarán itt a kőházi
Balogh Ferenc birtokán végzett kisérlet eredménye : vöröshere után hatféle
búzaféleség volt elvetve kisérleti céllal,holdankénti eredmények:Bánkúti 118
tar,1132 kg,(Hlsúly 78 kgr),Bánkúti 505 tar(996 kgr, Hlsúly 88 kgr),Dakota
1222 kgr(Hlsúly 78 kgr),Bánkúti 1201 993 kgr(Hlsúly 78 kgr),Bánkúti 1205
1000 kgr(Hlsúly 74,5 kgr),Odvos 241 1024 kg(Hls 77 kgr).Az Odvos 241-es
már virágzáskor teljesen megdőlt és igy jó tulajdonságait nem tudta
kifejteni,máskülönben itt is verte volna a mezőnyt,mint különben az egész
vonalon……
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
Árpástó gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Balázs Dániel.
L.Erdély 1941-42
Árvátfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Zsombori József.
L.Erdély 1941-42
Babsa -Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Babsa gazdakör Temes megye
L.Demeter Béla
Baca gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kiss András Istváné
L.Erdély 1941-42
- A bacai háromhetes EMGE tanfolyam vizsgabiztosi jelentése.1944L.M.O.L.
Backamadaras gazdakör Maros megye
- az 1938-39–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 34 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
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-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1941-ben elnök ifj. Török István.
L.Erdély 1941-42
Balavásár gazdakör Maros megye
-az 1936 -37–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 23 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Szalma A.István
L.Erdély 1941-42
Barátos gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Benkő Ferenc
L.Erdély 1941-42
Barcaújfalu gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bardóc gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Benkő József
L.Erdély 1941-42
Barót gazdakör Kovászna megye
- az 1939 -40–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 44 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Tamás
L.Erdély 1941-42
Batiz gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kreinik Pál
L.Erdély 1941-42
Bábony gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Eszes Ferenc Jancsi
L.Erdély 1941- 42
Bácsfalu gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
-Bácsfalusi Gazdakör; Hosszúfalusi Gazdakör (elnök: Lukács Károly)
megszűnt 1948-ban .
L.Hétfaluhonlapja
Bágy gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Dáné Zsigmond
L.Erdély 1941-42
Bágyon gazdakör Kolozs megye
-Az 1938-39-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 47
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
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-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Bálványosváralja gazdakör Kolozs megye
- Az 1939-40-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 38 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Domokos Zoltán
L.Erdély 1941-42
Bánffyhunyad gazdakör Kolozs megye .Lád bővebben a Kolozs megye
Bánffyhunyad cimszónál.
-1938 január 3-án indult itt meg a kéthetes gazdasági tanfolyam
,záróvizsga január 15-én,ezen részt vett dr. Szász Pál E.G.E . elnök ,Telegdy
László központi felügyelővel.Az előadásokat 54 gazda hallgatta.Elnök Búzás
István.A tanfolyamot Szilágyi Ferenc aranykúti földbirtokos vezette.Előadók
Binder Albert szováti földbirtokos,Gyerkes Mihály igazgató.A vizsgán részt
vett Kós Károly, Körösföről 20 gazda, nyárszói gazdák, magyarbikali gazdák,
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Búzás Márton jancsi Székács őszi búzájáért,Csanád
77-es zabért-eladó készlet 60 q- ezüst érem.Cuca István gazdasági termelésért
bronzérem.A gazdakör a gazdasági terményekért ezüstérem.Mátyás János
földbirtokos Várady féle korai kukorica, Hanna tavaszi árpa,-készlet- 40q,
Csanád 77-es zab –készlet- 50q. Aranyérem. Szücs Sándor gazdasági
terményekért .Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938 augusztus 21-én Kalotaszeg magyar gazdatársadalma az
E.G.E.átszervezése óta második összejövetelét tartotta itt.A gyűlésen részt vett
dr.Szász Pál az E.G.E. elnöke s nagyhatású beszédet is mondott.A gyűlést
megszervezte Búzás István elnök és Albrecht Dezső.Részt vettek még Telegdy
László központi felügyelő,Szász Ferenc kerületi felügyelő,Demeter Béla
szerkesztő,Seyfried Ferenc segédtitkár, Szilágyi Ferenc aranykúti és Binder
Albert szováti földbirtokosok.A gyűlésen ott voltak a szentkirályi és sárvásári
gazdaköri tagok s a környék más kisgazdái.Az E.G.E. elnöke beszéde után
szőlészeti előadást tartott Seyfiert Ferenc,a növénytermesztési kérdésekről
Szilágyi Ferenc földbírtokos és Szász Ferenc a nemes búzafajtákról.Utánna
résztvevők növénytermesztési és állattenyésztési kiállítást látogattak meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 szeptember 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Albrecht Elek
L.Erdély 1941- 42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Bogdán István .
L.Erdély 1941- 42
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- Itt

EMGE zöldmezögazdasági tanfolyam
23 között 39 hallgatóval.

volt tartva 1941 nov.16- dec.
L.Erdély 1941-42

Bánlaki Vízlecsapoló Társaság
- 1915-ben alakul meg.
Temes Megyei Tanács-honlapja
Bánsági Magyar Gazdasági Egylet
-……..alakult meg 1931. február 2-án a „Bánsági Magyar Gazdasági
Egylet”, melynek elnöke Gyertyánffy László dr. földbirtokos (Gyér), ügyvezető
alelnöke Scharff Jenő földbirtokos (Aurélháza), főtitkára Koppány Rezső lett,
aki abánsági tagozat költségén megkezdte nagyfontosságú falusi gazdasági
ismeretterjesztő előadásait és a falusi gazdanéprendszeres falusi oktatását. A
gazdasági egylet égisze alatt ugyanekkor megalakult Lukács Jenő elnökletével a
„Bánsági Mezőgazdák Termelő, Terményértékesítő és Beszerző Szövetkezete”,
………Mindez alakulatok a Magyar Ház-ban működtek, a pártiroda
szomszédságában.
- A falvakban a Magyar
Párt költségén Koppány Rezső folytatta
gazdasági oktató munkáját, számos helyen bevezetve a cukorrépa- és
lenmagtermelést, a gazdák nagy hasznára.
-Koppány Rezső és Lukács Jenő a falvak gazdasági fejlesztésén
fáradoztak, előbbi több helyen bevezette a szegedipaprika termesztését.
L.pdf, 6728.2k - Adatbank
Bencéd-Alsóbencéd gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita
megye Bencéd-Alsóbencéd szócikket.
Belényes Bihar megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Dr. Kilner Béla.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
Benedekfalva gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Gellérdt Károly
L.Erdély 1941-42
Bere gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök Istvánfi István
L.Erdély 1941-42
Bereck gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Barabás Gyula plébános
L.Erdély 1941-42
Berekeresztúr gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök Csegzi Sándor
L.Erdély 1941-42
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Berend gazdakör Szatmár megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.Elnök Elek József,
alelnök Pándi János,titkár S.Nagy Ferenc.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Bikfalvi Albert Ella,Rakamazi rózsa ,Sárga kifli
burgonyáért.Kanadai sárga zabért,Hatsoros forgó árpáért (vethető ősszel és
tavasszal.)Bánkuti korai sima szemú tengeriért .Arany érem,
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Bikfalvy György
L.Erdély 1941-42
Beresztelke gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök id .Hegyi Péter
L.Erdély 1941-42
Berettyószéplak gazdakör Bihar megye
- Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 25
hallgatója volt.
L. EMGE
- 1941-ben elnök Mátyási István .
L.Erdély 1941-42
Beszterce
-Itt EMGE zöldmezögazdasági tanfolyam
volt tartva 1941 nov.16-23
között, előadókZalányi Tibor ésAntal József, 22 hallgatóval.
L.Erdély 1941-42
Besztercze-Naszód vármegyei EMGE kirendeltség
Betfalva gazdakör Hargita megye
-Virágzó ……………..gazdaköre van.
L.Szász Ferenc
Bethlen gazdakör Beszterce -Naszód megye.Lásd bővebben BeszterceNaszód megye Bethlen szócikkét.
-1937 augsztusában az itteni gazdák közé érkezett dr.Szász Pál az
E.G.E.elnöke .Részt vett a gyülésen ahol beszédet mondott.gr. Bethlen Béla
nemes búza vetőmagot igért a gazdáknak.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott az E.G.E nemesitett bethleni vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos gr.Bethlen Béla gazdasága 20 k.h.-on Odvos 241-es búza
vetőmaggal.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
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- Az 1939-40-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 36 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke gr. Bethlen Béla
--Itt EMGE zöldmezögazdasági tanfolyam volt tartva 1941 márc2-9
között előadók Milkovich Géza ésMolnár József 45 hallgatóval.
L.Erdély 1941-42
Bethlenháza gazdakör Temes megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bethlenszentmiklós Fehér megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja –
borjukért- oklevél –Sebő Ferencnek .
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
- az 1938 -39–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 18 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
Bél gazdakör Arad megye.Lásd bővebben Arad megye Bél címszavát.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bélafalva gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Bálint alsó
L.Erdély 1941-42
Bélzerénd gazdakörArad megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bibarcfalva gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bándi IstvánL.Erdély 1941-42
Biharvármegyei EMGE kirendeltség.
Bihar -(a falu)- gazdakör Bihar megye
- gazdaköri elnök Szabó József gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- Szöke Sándor gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201,Bánkúti 1205,Odvos 241 és eddig termelt
búzájával.
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-Szabó József gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201, ,Odvos 241 és Dakota búzával.
-Czencz Imre gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201, ,Odvos 241 és Dakota búzával..
-Berecky Dániel gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201és Odvos 241 búzával.
-Szabó János gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201 és Odvos 241 búzával.
-Soós Imre gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201 ,Odvos 241 és Dakota búzával.
-Szabó Kálmán gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201,,Odvos 241 búzával.
-Kuki Zoltán gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201,Odvos 241 és Dakota búzával.
-Lakatos Sándor gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201 és Odvos 241 búzával.
L.Erdélyi Gazda 1937 július1
- 1937-júliusában dr. Szász Pál az E.G.E.elnöke meglátogatta a Bihari
Gazdakört ,a gazdakör elnökével Szabó Józseffel megtekintették Bereczky
Dániel mintaszerű vetőmagtelepét.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E. Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak az E.G.E nemesitett vetőmag szaporitó bihari
Dakota őszi búza,Bánkúti 1205-ős őszi búza,Bánkúti 505 őszi búza,Odvos 241
őszi búza eredményei és László Andor gazdasága 20 k.hold Bánkúti 1205-ös
búzával.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1936-37 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 41 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Szabó József
L.Erdély 1941-42
Bihardiószeg gazdakör Bihar megye
- gazdaköri elnök P. Nagy Sándor gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- 1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági
tanfolyamot szervezett 26 személyel kezdve.A tanfolyam vezetője Halpert Lajos
.Előadók Corbutiu János,Bartsch Sándor,Fabritius Imre,Bálint Pál, és Rantz
János.Gazdaköri elnök Székely Gábor.
L.Erdélyi Gazda 1937 január 1
-Megszervezte a borértékesítést a diószegi gazdakör, minden hivatalos
eljárást kizárva a Gazdakör Borértékesítő Bizottságán keresztűl. A vasúti
állomásal szemben egy helységbe gyűjtötték a legjobb borokat ,minden gazda
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a borából fajonként mintákat vitt ide,hitelesen lemaligánozva ,vignettával amin
fel voltak tüntetve a gazda neve,a bor mennyisége és az ára.A Bizottság
jelszava” Becsületesség,megbízhatóság,kitartás „
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- Bodnár Sándor köszöntötte és nagyrabecsülését fejezte ki a
nagyszalontai gazdakörnek 50 éves évfordulója alkalmával az ott tartott
közgyűlésen.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- az 1936-37 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 26 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGEvetőmag,
háziipari kiállításán és vásárán aranyéremmel díjazták a diószegi Gazdakört.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- 1941-ben elnök Bodnár SándorL.Erdély 1941-42
Biharfélegyháza gazdakör Bihar megye
- gazdaköri elnök Sebestyén József gazda
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- 1941-ben elnök ifj.Kerecsényi Imre
L.Erdély 1941-42
Biharmegyei Gazdasági Egyesület Bihar megye.Lásd bővebben a Bihar
megye Biharmegyei Gazdasági Egyesület szócikkeit.
- 1840-ben alakul meg a bihari,Gazdasági Egyesület
L. Csávossy Gy.
- „ A Biharmegyei gazdasági egyesületnek a gazdaság majdnem minden
ágára kiható tevékenysége , elismerést
érdemel.1843-ban alakult
,elnyomatásunk korszakában tétlenségre volt kárhoztatva s csak az alkotmány
visszaállítása után ,1868-ban kezdte meg újból működését. Az állattenyésztés
terén nagy buzgalmat fejt ki,a szakértelem fejlesztésén is eredményesen
közremunkál,a kisgazdák oktatására ,a tél folyamán népes előadásokat rendez.
Van szép 20 holdas faiskolája,gyümölcsöse és szőlőtelepe.A faiskolában
különösen sok fajok szaporittatnak,melyek a vármagyében nagyban való
termelésre ajánlatosak. A csemeték igen kedvezményes áron kaphatók,mi a
nemesebb gyümölcstermelésnek fejlesztésére üdvösen hat.”
L. Borovszky :Bihar
„A Bihar megyei gazdasági egyesület a múlt hó folyamán tartotta évi
rendes közgyűlését Szabó József elnöklete mellett. Az egyesület múlt évi
működéséről ez alkalommal előterjesztett elnöki jelentésből a következőket
veszszük: rendezett az egyesület 9 községben mintegy 3000 kisgazda részvétele
mellett népies gazdasági előadásokat. A vidéki malmoknál élőforduló
visszásságok s a molnárok visszaélései ügyében felmerült panaszokról
meggyőződést szerzendő, az egyesület a megye összes jegyzőit felkérte, hogy
nyújtsanak felvilágosítást a községükhöz tartozó malmoknál uralkodó
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rendszerekről. A beérkezett válaszokból kitűnt, hogy a vámok túl nagyok több
községben. Ezen bajt orvoslandó, az egyesület a hatóságokat kérte fel, miszerint
ott, hol a vámok túl magasak, azok mérsékellessenek s, hogy a malmok ellen
felmerült panaszok orvoslása iránt haladéktalanul intézkedjenek saját
hatáskörükben. A sok helyütt előforduló gabonauzsorára szintén felhívta a
gazdaközönség és az elöljáróságok figyelmét, hogy az esetben, ha arról bár-hol
tudomást szereznek, az illető kir. bíróságnál s egyúttal az egyesületnél is
jelentést tegyenek, hogy az uzsoravétség ellen a kellő intézkedések
megtétethessenek. A mezőhegyesi ménesbirtokra két tanulmányutat rendezett, a
melyeken 207 kisgazda vett részt. Belépett az egyesület a központi
hitelszövetkezetbe 5 alapító részjegygyei s a vármegyében létesítendő
hitelszövetkezetek előkészítésére és szervezésére bizottságot alakított. A
megyeterületen Komádi községben minta parasztgazdaságot létesített.
Rendezett múlt évi szeptember hó 25—26-án ügető- és lóversenyt, a két nap 15
futam tartatott A megye lótenyésztésének emelése czéljából Nagyváradon
lótenyésztési jutalomdíjkiosztást tartott. Van az egyesületnek 146 alapító és 333
rendes tagja; bevétele volt a múlt évben 8064 frt 18 kr., kiadás 6530 frt 54 kr.”
L.Köztelek 1899 április 22
- A Biharvármegye Gazdasági Egyesület (maga is egy szép és
nagyforgalmú faiskola tulajdonosa) a vármegye különböző vidékein rendezett
felolvasásaiban e hasznos üzletágra külön is felhívta a gazdaközönség
figyelmét.
L. Borovszky Bihar.
- 1940 telén a Bihar Megyei Gazdasági Egyesület elnöke Markovits
Kálmán.

Markovits Kálmán.

L.Erdélyi gazda 1941 január 1
Egy pár szó Bisztra és Berettyó bortermelőihez.
-Minden vidéknek meg van saját iparága, mely által annak lakosai egy
biztos jövedelmi forrás birtokában vannak, melyet ha helyesen használnak fel,
nem csak az anyagi haszon nagyobbodik, hanem jó hirnevök is növekedik. A mi
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vidékünknek is van egy ily iparága, egy kincse, és ez: a Bisztra - és Berettyóhegyek bortermése , mely fájdalom! minden kitűnősége daczára a
kereskedésben alig, vagy akkor is csak meghamisított állapotban fordul elő. Így
aztán igen természetes, hogy keresett czikké nem is válhatik, hanem egy néhány
itteni üzér kapzsiságának esik áldozatul, — tisztelet a kivételeknek, — melyek
azt ő-általok meghatározott összegen veszik össze ; és hogy e körülményből egy
lánczolatos kötélezetség áll elő a termesztő és vevő közt. s magától értetődik, az
utóbbiak nagy hasznára; mely leköteleztetés alól egyes termesztő nem
szabadulhat, mert ereje és anyagi tehetsége kisebb, sem hogy szembe szálhatna
eme veszedelmes áramlattal.
Vidékünk ezen általánosan érzett baján segiteni szerény nézetem szerint
csak is társulás utján lehet. És ezt ugy vélem elérhetni, ha vidékünk értelmes
termesztői kezet fognak egy Bisztra- , és Berettyó - Hegyi bortársulat
alakítására,mely üdvös működését még talán az őszön elkezdhetné, mivel
elveszteni való időnk nincsen már! Ha e vidék bortermelői nézetemet
időszerűnek találandják, mely hivatva volna mindnyájunk nyomasztó helyzetén
segiteni; igen szerencsésnek érzeném magamat, bárki által emeltetnék is ez
eszme ténynyé.
Én a következő szabályok alatt gondolnám azt kivihetőnek.
1-őr A társulat alakul egyrészt, hogy e vidék borainak tisztaságát,
zamatját a maga eredeti valóságában fentartva, bocsássa azokat forgalomba;
más részt pedig, hogy a termesztőkre oly károsan ható egyes üzérek nyomása
alól felszabadítsa e vidék boros gazdáit, és boruk számára oly helyet biztositson
a világ piaczon, melyet azok méltán megérdemelnek. Ez által egyszersmind
ösztönöztetnének kisebb termesztőink a helyes és okszerű borkezelésre.
2-or A társulat alakul egyelőre 3 évre.
3-or Tagja lehet minden józan iparkodó termesztő, ki eddig is a borok
körüli eljárásoknál értelmes kezelőnek ismertetett.
4-er Minden oly egyén, ki egyszer mindenkorra 100 o. é. forintot mint
részvény dijat befizet a társulat pénztárába.
5-ör Mind az, ki kötelezi magát évi bortermelésének egy tizedét a
társulatnak letéteményezés végett átadni. A társulat vezetését eszközli egy
elnök, egy pénztárnok, egy jegyző, egy szemlész és egy pecsétőr. E két utóbbi
napi dijban részesülne. Magától értetődvén, hogy eme személyzetnek
részvényesekből kellene államok. A három első hivatalnok hatáskörével azt
hiszem tisztában van mindenki, mivel bizonyára olvasott már ily társulatok
alapszabályairól, minél fogva ezek teendőinek részletezését mellőzve, csak is a
két utóbbiét akarom kissé körvonalazni.
A szemlész teendője szüret alatt minden társulati tag borát czukormérővel
megmérni és azt kézi naplójába feljegyezni, hogy ha szükséges, felvilágosítást
adhasson e tárgyban. A pecsétőr működési köre pedig oda terjedne ki, hogy a
midőn a borok kiforrottak, a társulati tagok terméséből a társulat részére a 10det kijelölné, és a pecséttel ellátná. Felesleges talán mondanom, hogy a lefoglalt
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tizedet ugy tekintené a társulati tag, mint letéteményt. Minthogy sokkal jobban
lekötelezettéi vagyunk az itteni kereskedőknek, sem hogy egész évi
bortemésünk árát egy évig is nélkülözni birnánk, a társulat köteles lenne a tagok
felesleges borát a pecsétőr által a társulat részére jegyzékbe felvenni és igy az
összes társulati tagok borát egy jó hirü kereskedő háznak elárusítani, és aztán a
költségek levonása után a beszolgáltatott bor mennyiségeért minőségi fok
szerint a lehető legnagyobb árt adni az egyes tagoknak, hogy igy gyorsan
pénzökhez jussanak. Ezen működést egy a társulati tagokból titkos szavazás
utján választott 7-es bizottság ellenőrizné. Igy rövid időn elérnénk azt, hogy
boraink hamisítatlan minőségben jönnének forgalomba, és a lehető legjobban
értékesíttetnének. És a tized, fizetés, és a részvénydijakból pár év múlva volna
egy oly alaptőkénk , mely összeggel egy nagyobb mérvű társulattá alakulva
vevői lennénk a társulati tagok borain kívül az összes hegység borainak. E
mennyiségeket aztán saját helyiségeinkben okszerű egyénnel kezeltetve
bizonyára oly fényes eredményekeket mutathatnánk fel, mint a minők után —
most tétlenségünkben hasztalan sóvárgunk. És ezzel nagyjából elmondottam
volna nézeteimet ez ügyben, mondom nagyjából, mivel az egyes részletek
kiegészítését akkor is elvégezhetjük, midőn az ige testté leend, a mi csak
önöktől függ t. borász társaim, hogy az valóban azzá is váljék. Gondolkodjunk
kissé e tárgy felett, mely bizonyár a megérdemli figyelmünket. A mostani
hosszú estéken pedig, midőn bizalmas baráti körben szoktunk össze jönni,
beszéljük meg eme közérdekű indítványt, és mondjuk el nézeteinket e lapok
hasábjain, hadd tisztuljanak az eszmék, és a fogalmak.
Margita, febr. hóban. 1873.
Morvay Károly
L.Borászati 1873 január
- Biharmegye gazdasági egyesületének Nagyváradon a vaspályaudvar
szomszédságában kiépült állandó kiálitási csarnok a folyó 1874. évi szeptember
20-án megnyilt.
Kiállithatók mindenféle kül- és belgazdasági termékek, u. m. szőlő,
alma, körte, baraczk és más gyümölcs, gabonaféle magvak és kalászok, tengeri,
kender, len s a több olaj és takarmány magvak, lencse, borsó, bab, gumós
növények, dohány, burgonya, dinnye, tök, konyha kerti zöldség, virágok,
gyógyfüvek, egyéb kereskedelmi s iparnövények nyers vagy feldolgzott
állapotban, továbbá előállítási minták, kertészeti eszközök, e tárgyú eladási
árjegyzék stb. Iparczikk nem határozott tárgya a kiállításnak mind a mellett, ha
a kiállító önállóan vagy saját fölszereléssel, saját állványán, asztalán kívánja
kiállítani hely adatik hozzá. Küldendő — hogy megbiráltathassék —
közönséges gazdasági magból legalább egy vagy két itczényi, újdonságból
kevesebb, a mennyi küldhető, szőllő 2— 3 f ü r t, diszitve saját leveleivel, más
gyümölcs legalább 3 — 4 darab, nagyobb termékből p. o. dinye, tök egy fajból
egy példány is elég. A kiállított tárgyhoz melléklendő a kiállító neve s ha lehet a
kiállitmány, a termény faj valódi nevének, sajátságának, mily földben, mily
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gazdasági viszonyok közt s minő eredménynyel termeltetésének, az eladható
mennyiségnek s árának jegyzéke.
A bejelentésnél a kiállított tárgyra nézve nyilatkozat adandó,
visszaadassék-e vagy mi történjék vele, — másként a gazd. egyesület
tulajdonának fog tekintetni, s a tarthatóbb és szilárdab tárgyak állandó
kiállításban fognak fentartatni, afféle fajokkal később is összehasonlíthat ás,
hanyatlása, vagy többrefejlesztése megitéltetése végett. A visszavenni kívánt
tárgyak bírálat után elvitethetők, vagy ujabbal kicserélhetők, szilárdabb tárgyak
azonban huzamosb időkre benthagyhatók, az egyesület tulajdonával együtt az
állandó kiállításban. A kiállítók a csarnokban mutatványaik után megkedvelt
termékeiből nagyobb mennyiséget is előállíthatnak, s akár személyesen, akár
megbízottatik által eladási üzletet Indíthatnak, mely időnként felváltva
beadandó termény- s iparczikkekkel a csarnok ügynöksége által is folytatható
lesz.
A kiállítási tárlat első napon d. e. 9 órakor fog megnyittatni a közönség
számára és d. u. 6 órakor mindég bezáratik. Egyes belépti dij 20 kr. a közönség
részéről.
Kelt N.-Váradon, augusztus 25. 1874. Biharm. gazd. egyesülete nevében:
Szabó József alelnök; Nagy István, Tar Imre, szakbizottsági tagok. Gobóczy
Károly, egyl. titkár.
L.Borászati 1874 szeptember
Kiállítási értesítő .
Nagyváradon a biharmegyei gazdasági egylet csarnokában az egylet
részéről f. 1877. évi szeptember 8, 9, 10. napjain termény- és iparmükiállitás
fog tartatni. Helye lesz e kiállításban mindenféle mezőgazdasági, hegyi, kerti,
méhészeti stb. terméknek, ugy természetes, mint feldolgozott állapotban; helye
lesz a házi, a kézmű, a gyári iparczikknek, s minden a közönség okulására
szolgáló szép és becses műnek. A kiállítandó tárgyak szeptember hó 6-ig
bejelentendők, 8-ig pedig be is küldendők a tárlatba a .kiállítás rendező
bízottságához.
A kiállított tárgyak becse felett szakbizottság fog határozni, s itéletéhez
képest a kiállítók lehetőleg jutalmat, vagy érdemleges elismerést és dicsérő
oklevelet nyernek. A tárlatmegnyitás naponta reg. 9 órakor, bezárása esti 6
órakor leend. — Utolsó napon azonban délután 5 órakor kihirdettetvén a bírálat
eredménye, a kiállítás bevégzettnek fog tekintetni, s a kiállított tárgyak
tulajdonosaik rendelkezésére bocsáttatnak, azok pedig, melyek iránt semmi
rendelkezés nem történt, a tárlat javára elárusittatnak vagy állandósittatnak.
Kiállítók a tárlatot díjmentesen, mások 10 kr befizetés mellett
látogathatják.
Kelt Nagyváradon, 1877. évi augusztus 21-én.
G o b ó c z y Károly, egyl. titkár. G á 1 b o r y Sámuel, egyl. 2-od
alelnök.
L.Borászati 1877 augusztus
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-1937-ben dr.Markovits Kálmán a Bihar megyei Gazdasági Egylet elnöke
és Koppány Rezső felügyelő.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
Biharpüspöki gazdakör Bihar megye
-a hatalomváltás után
itt -Biharpüspöki „Géptársulat“ Mezőgazd.
Szövetkezet működött.
L.Berkeszi István dr.
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben elnök Ort ImreL.Erdély 1941-42
Biharszentandrás gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Tóth Imre
L.Erdély 1941-42
Biharszentjános gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Tóth Jenő
L.Erdély 1941-42
Biharvajda gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Kelemen Elek
L.Erdély 1941-42
Bikafalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Bikafalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Tóth Károly
L.Erdély 1941-42
Bikfalvagazdakör Kovászna megye
-az 1939-40 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 32 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Harkó Lajos
L.Erdély 1941-42
Bita gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Sikes András
L.Erdély 1941-42
Blenkemező gazdakör Szilágy megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Rácz István
L.Erdély 1941-42
Bodok gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Erdős Sándor
L.Erdély 1941-42
Bodonkút gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben Kolozs megye
Bodonkút címszónál.
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott Warga Dániel örökösei a Hanna t.árpáért, készlet- 20 q, Duppaui zab-készlet- 5 q,kanadai zab-készlet- 5 q,Fleischmann
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őszi árpa ,Prairi királynője kukorica monori utántermés, -készlet-2 q , őszi
takarmány borsó, takarmény köles,lóhere mag,Viktória borsó,szemes kukorica
.Aranyérem, állami ezüst.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Szilágyi Jenő intéző.
L.Erdély 1941- 42
Bodos gazdakör Kovászna megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Gáspár Elemér a Böhm korai sárga,Nyári rózsa és a
Kifli burgonyáért .Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Egyed Géza tanító
L.Erdély 1941-42
Bogárfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Bogárfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Bálint Kálmán
L.Erdély 1941-42
Bogártelke gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Fekete János
L.Erdély 1941- 42
Bogdánd gazdakör Szatmár megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Máriaffí Lajosné gazdasága.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
-1941-ben elnök Pál Károly
L.Erdély 1941-42
Boldogfalva Fehér megye -Küküllőboldogfalva-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja a
borbirálat után II.díjjal Orendi István az 1936-os Királyleányka boráért és
oklevéllel az 1936-os Leányka boráért.III.dijas Jankó János az 1934-es vegyes
boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november.1
Bonchida gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Losonci István
L.Erdély 1941- 42
Bordos gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök Moldován Viktor
L.Erdély 1941-42

125

Borosjenő gazdakör Arad megye
- az 1938-39 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 29 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
Borossebes gazdakörArad megye.Lásd bővebben Arad megye Borossebes
szócikkében.
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bors gazdakör Bihar megye
-1941-ben elnök Kiss Károly.
L.Erdély 1941-42

Bogártelki gazdakör Kolozs megye
-elnök Ferencz István gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat alapján
Borzás Maros megye
- A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitott bikájáért II. dijat
nyert Gyárfás Elemér. Kiállított tehenéért II.díjban Gyárfás Elemér.
Gabonabirálatban
oklevelet kapott Dr. Gyárfás Elemér zabért.A
gyümölcsbirálat után I.osztályú oklevelet kapott Kupfer Károlyné általános
körte és alma kollekciójáért.
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
- A gazdaegylet által 1938 szeptember 18-án szervezett állatkiállításon
díjazott lett a tehene után aranyéremmel Szabó Miklós kisgazda.Üszöjéért
oklevéllel dr. Gyárfás Elemér.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
Bögöz gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Csont Mihály
L.Erdély 1941-42
Bősháza gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Balogh ÁrpádL.Erdély 1941-42
L.Erdély 1941-42
Bölön gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Tana Albert
L.Erdély 1941-42
Börvely gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kese Elek
L.Erdély 1941-42
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Bözödújfalu gazdakör Maros megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter Ödön unit.lelkész
L.Erdély 1941-42
Brestye gazdakör Temes megye
- A hatalomváltásig itt gazdakör müködött.
L . Berkeszi István dr.
Búza gazdakör Kolozs megye
- Az 1936-37-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 21 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Papp Sándor
L.Erdély 1941-42

Búzaháza gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1941-ben elnök ifj Jánosi Boldizsár
L.Erdély 1941-42
Búzásbesenyő gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállított tehenéért
III.díjban részesült Németh Ferenc ugyanakkor tavaszi árpájáért
könyvjutalomban részesült.
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
- az 1938 -39–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 26 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-A gazdakör 1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Bürgezd gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Szabó Lajos
L.Erdély
1941-42
Cege gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke br. Blomberg Frigyes.
L.Erdély 1941-42
Cegőtelke gazdakör Beszterce -Naszód megye.Lásd bővebben Beszterce –
Naszód megye Cegőtelke szócikket.
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
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- 1938 januárjában itt gazdakör működött.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-1940-ben és 41-ben a gazdakör elnöke Szőcs József
L.Erdély 1941-42
- Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 39
hallgatója volt.
L. EMGE
- Az EMGE gazdaválasztmány határozata szerint itt megszervezik a
mintatrágyatelep akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Csanád gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42

Csanád-Arad-Torontálvármegyei Gyümölcsészeti Egyesületet
-Szundy
Jenő 1927. január
16-án létrehozta
a
Csanád-AradTorontálvármegyei Gyümölcsészeti EgyesületetEz volt az ország első
gyümölcsészeti egyesülete; hat évvel megelőzte a Gyümölcstermesztők
Országos Egyesületének megalakulását. Az egyesület célja a termesztők
segítése, szakmai oktatása és tapasztalataik megvitatása volt. Három év alatt
közel 4700-ra nőtt a szervezet tagjainak száma - a szűkebb régió legnagyobb
egyesületévé váltak-, és 42 kiállítást rendeztek. Felvilágosító kampányt indított,
a korszerű és hatékony gyümölcstermesztésről, bemutatta a fajták sajátosságait,
megismertette a helyieket az eredményes szaporítás tudnivalóival és a
szakszerű növényvédelem legfontosabb szabályairól. Egyik munkájának
címe:Csanád - Arad - Torontál Vármegyék gyümölcstermesztésének története .
L.Wikipedia
Csákova Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Csángótelep gazdakör Hunyad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Csejd gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök ifj. Kacsó Albert
L.Erdély 1941-42
Csehétfalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csehétfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Ekhárt Károly
L.Erdély 1941-42
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Csekefalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csekefalva címszónál.
-Csikcsekefalva és Csíkszentmárton székely gazdáinak történelmi
magnyilatkozása jegyében 1938 októberében gazdanapot szerveztek.Részt
vettek dr. Szász Pál E.G.E. elnök,Telegdy László közp.felügyelő,Demeter Béla
szerkesztő, Mikó László ker.felügyelő,Orosz Károly alker.felügyelő és Ugron
Pál fiátfalvi földbírtokos az Udvarhely Megyei Gazdasági Egyesület elnöke.A
gazdanap az állat és terménykiállítással kezdődőtt.Ahol érmeket és díjakat
osztottak ki a résztvevő gazdáknak tehenek,juhok,sertések lovak,
mezőgazdaság,a gyümölcsészet osztályain valamint a háziiparban.Szentmise
következett. A gazdanapi gyűlést Tamás Gábor a helyi gazdakör elnöke nyitotta
meg.Ünnepi beszédet dr.Szász Pál tartott.Utánna előadások voltak: Mikó
László a búzatermesztésről,Szőke Mihály a falu időszerú kérdéseiről
beszéltek,Szeghő Dénes állattenyésztési tanácsokat mondott.Szervezők Tamás
Gábor, Bartha
László közbirtokosági elnök,Vitos Ilona több székely
gazdalánnyal és Fodor Pál az E.G.E. csiki felügyelője.
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Sófalvi Domokos
L.Erdély 1941-42
Csengerbagos gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Magyoros Sándor
L.Erdély 1941-42
Cserefalva gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
Csernátfalu gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Cséffa gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Kiss Gyula
L.Erdély 1941-42
Csiba gazdakör Maros megye
-1941-ben elnök Zsigmond Károly
L.Erdély 1941-42
Csicsómihályfalva gazdakör Beszterce -Naszód megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Módy Miklós.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Sándor
L.Erdély 1941-42
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Csíkvármegyei Állattenyésztők Egyesületének
- igazgató választmányi ülésének jegyzőkönyve (1944.jún.7.)
L.M.O.L.
Csíkbánkfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj. Bálint Ferenc
L.Erdély 1941-42
Csíkborzsova gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkborzsova címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Lajos.
L.Erdély 1941-42
Csíkcsatószeg gazdakör Hargita megye
L. Demeter Béla
Csíkcsekefalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csikcsekefalva címszónál.
-1937-ben a gazdakör elnöke Szakács Balázs
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Major Domokos
L.Erdély 1941-42
Csíkcsicsó gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkcsicsó címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter József
L.Erdély 1941-42
Csíkcsobotfalvagazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkcsobotfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Bartalis Dénes.
L.Erdély 1941-42
Csíkcsomortángazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkcsomortán címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Antal Elek
L.Erdély 1941-42
Csíkdánfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkdánfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Antal Gerő.
L.Erdély 1941-42
Csíkdelne gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkdelne címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Ferenc
L.Erdély 1941-42
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Csíkfalva gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
-1941-ben elnök Lörinczy József
L.Erdély 1941-42
Csíkvármegyei Gazdasági Egyesület .Lásd bővebben a Hargita megye
Csikvármegyei…………..címszónál.
A csikmegyei gazdasági egyesület 1881. évi nov. 23-án alakult meg. Én
ugy hiszem, hogy a hasonló gazdasági egyesü- letek vagy körök a gyakorlati
téren még most is a legbiztosabb hatást eredményeznék. A csikmegyei
gazdasági egyesületnek 1890-ben 120 alapítványa vala 50 frttal, 65 rendes tagja
3 frt évi dijjal, 190 évdíjas tagja évi 1 frttal és 128 pártoló tagja volt évi 10—50
krral. Vagyoni állása pedig 1890. év végén vala 1—9. leltári tétel alatt: 10,083
frt 34 kr. Hogy ezen egyesület 1881. óta csak ennyi tagot számlál……………...
A Csikmegyei gazdasági egyesület az emlitett 1890. évi Karczfalván
rendezett kiállitással 1881 óta öt kiállítást rendezett. 1882-ben Csik-Szeredában
„gazdasági állat-, termény- és iparkiállitást. Dijakban kiosztott 925 frtot. 1883ban Gyergyó-SzentMiklóson hasonló kiállítást Dijakban kiosztott 1079 frtot.
1884- ben állatkiállitást és cseléd-jutalmazást. Kiosztott «500 forintot. 1886-ban
Csik-Szeredában eke- és szántásversennyel összekötött gép- és eszközkiállítást.
Kiosztott 150 frtot. Kiosztatott az emiitett karczfalvi egyesületi 380 frt és állami
120 frt dijjal együtt a kiállítások dijaira a rendezés költségeit nem számítva
összesen 3154 frtot. Az egyesületnek a gyümölcstenyésztés, konyha és
virágkertészet, méhészet, faiskolák berendezése körül kifejtett tevékenységét az
is igazolja, hogy 1883-ban még pályadijakat is (25 drb aranyban) tűzött ki oly
tanitók számára, kik 1886. októberében a legszebb faiskolát mutatják be, s a
dijak 8 tanítónak irt időben ki is osztattak : azt az egyesület „Gazdasági
Értesitője annak idején feljegyezte.
A Csikmegyei gazdasági egyesület jelenben is az állattenyésztés
érdekében tenyészbika-telepet tartott fenn, vásárokat rendez a községekben, az
apaállatokat megvizsgálja, a birtokosok számára apaállatokat szerez be és ad. A
sertés-orbáncz ellen felolvasás, beoltás utján intézkedett. Mintagazdaságot,
faiskolát konyha- és diszkertész, gazdasági iskolát tart fenn. Vetőmagvakat
osztott ki. Munkálkodott az ezredéves országos kiállítás érdekében, azon részt is
vett az egyesület monográfiájával, a törzsgulya, bikanevelő telep fényképével,
talajmintákkal, a faiskolából gyümölcsfa csemetetékkel és tenyészállatokkal.
Képviseltette magát a Budapesten tartott országos gazda kongresszusokon.
L.Csikmegyei füzetek.
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Csíkjenőfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkjenőfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szekeres Barabás
L.Erdély 1941-42
Csíkkarcfalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csikkarcfalva címszónál.
-1937 november 16-án kezdődött és 28-án zárult az itteni 2 hetes
gazdasági tanfolyam. A vizsgán 50 tanfolyam hallgató és 200 érdeklődő gazda
vett részt.Előadtak: Szöke Mihály ny.igazgató,gr. Bethlen Gábor, és Anghi
Csaba.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Antal Albert
L.Erdély 1941-42
Csíkkozmás gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkkozmás címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Komán Gyula
L.Erdély 1941-42
Csíklázárfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíklázárfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szántó Mihály.
L.Erdély 1941-42
Csíkmadaras gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkmadaras címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Fazakas Imre Dénesé
L.Erdély 1941-42
Csíkmadéfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkmadéfalva címszónál.
Csíkmenaság gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkmenaság címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Tompos Péter.
L.Erdély 1941-42
Csikmindszent gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bíró Antal.
L.Erdély 1941-42
Csíkpálfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Salamon András
L.Erdély 1941-42
Csíkrákos gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Fodor Bálint.
L.Erdély 1941-42
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Csíksomlyó gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíksomlyó címszónál.
-Az E.G.E. 1937- ben hat hetes női háztartási tanfolyamot szervezett
vizsgával.. Előadók: Botz Ída,Domokos Jolán és Horváth Ilona missziós
növérek.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-Az 1936-38-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 64 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- az 1938-as évben az E.G.E által szervezett Gül-Baba burgonya
termelésének eredményeként Fodor Pál gazdánálaz elért termés 1 k.holdon több
mint 11.100 kg.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter Balázs,
L.Erdély 1941-42
Csik vármegyei EMGE kirendeltség, Csíkszereda.
Csíkszeredagazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszereda címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Holló Gábor
-Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Hajdú Áron.
L.Erdély 1941- 42
Csikszentdomokos gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita
megye Csíkszentdomokos címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kedves Ferenc
L.Erdély 1941-42
-Az 1938-39-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 42 hallgatója volt
L.Demeter Béla
Csíkszentgyörgy gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszentgyörgy címszónál.
-Az 1938-39-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 21 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Csíszér Antal
L.Erdély 1941-42
Csíkszentgyörgy–Bánkfalva gazdakör Hargita megye
L.Demeter Béla
Csíkszentimre gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszentimre címszónál.
-Az 1938-39-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
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-1941-ben a gazdakör elnöke Virágh József.
L.Erdély 1941-42
Csikszentkirály gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszentkirály címszónál.
Csíkszentlélek gazdakör Hargita megye
L.Demeter Béla
Csikszentmárton gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita
megye Csíkszentmárton címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Keesztes Lajos.
L.Erdély 1941-42
Csíkszentmihály gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszentmihály címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Lakatos Lajos
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Szőcs Vincze.
L.Erdély 1941- 42
Csíkszentmiklós gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csikszentmiklós címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Tímár Elek
L.Erdély 1941-42
Csíkszentsimon gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszentsimon címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Virágh Ágoston
L.Erdély 1941-42
Csíkszenttamás gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csikszenttamás címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Balogh Ferenc
L.Erdély 1941-42
Csíkszépvíz gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíkszépviz címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szatmári Péter
-Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Ferencz Károly.
L.Erdély 1941- 42
Csíktaplóca gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csíktaplóca címszónál.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Miklós Árpád
L.Erdély 1941-42
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Csíkverebes gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Csikverebes címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Gyula.
L.Erdély 1941-42
Csíkzsögöd gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Csikzsögöd címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Székely FerencL.Erdély 194
Csik , vizi társulat
-A 80-as években alakult egy vizi társulat a Csíkszereda határától CsíkTusnádig terjedő ártéren érdekelt gazdaközönségből.
L.T. Nagy I
Vizi Társulat
-1892-ben megalakul Csik vármegyében a Vizi társulat az Olt
szabályozására.
L.Vitos Mózes
Csittszentiván gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
- az 1939-40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 26 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
JELENTÉS.
Az alábbiakban tisztelettel jelentjük a csittszentiváni gazdakör 1941. évi
működését:
1. Téli időben hetenként egyszer tartottunk összejöveteleket, s ilyenkor
felvilágosítottuk a gazdákat az őket érdeklő gazdasági kérdésekben.
2. A gazdakör részére biztosítottunk egy juhlegelöt, melyen a tagok
juhaikat elhelyezhetik kevés díj fizetése ellenében.
3. Szereztünk a nyár folvamán egy új 820 Mávag cséplöszekrényt.A
vételt Schaffer Walter ügyv. alelnök indította meg, hogy egyfelől a gazdakör
tagjait óvja meg a rossz gép okozta kártól, másrészről, hogy biztosítson a
gazdakörnek egy olyan jövedelmi forrást, amely évek mulva lehetővé teszi
egyéni hozzájárulás nélkül más hasznos gazdasági gépek beszerzését is.
Sajnos, a szükséges hitelt a román Hitelbanktól kellett felvennünk,mivel
magyar bankok táblázás nélkül nem voltak hajlandók nagyobb hitelt folyósítani.
Táblázás nálunk nem lehetséges,miután a román hatóságok Csittszentiván
telekkönvvét elszállították.
Amennyiben az EMGE segítséget tudna nyújtani 12.000 P.-ös hosszabb
lejáratú magyar hitelhez, nagy örömmel fogadnánk,hogy a román banknál
tartozásunkat felszámolhassuk.
A cséplő hajtására a családvédelmi alap traktorját vettük igénybe, ami
elég költségesnek bizonyult, amennyiben az üzemköltségen kívül kb. 1.000
pengőbe került. Ilyen körülmények között szeretnénk saját gépről gondoskodni.
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4. A gazdakör vezetősége belekapcsolódott a vetőmag akcióba,úgy, hogy
a község részére némi tavaiszbúza és árpa vetőmagot tudott: biztosítani.
5. Distol beszerzésével is igyekezett a gazdakör vezetősége a juhok
elpusztulását megakadályozni, de kevés eredménnyel, mivel nemcsak métely,
hanem más betegség is tizedeli juhainkat.Rövid, futó pillantás néhánv
alkalomszerűen kiragadott gazdaköri jelentésből, máris világos képet ad,
hogyan kellműködnie egy gazdakörnek, milyen nehézségekkel küzd és
mennyire nélkülözhetetlen a gazdaköri élet intézményesebbététele. Ez nem táj,
magán, avagy kisebb közösségnek az érdeke,hanem elsőrendű nemzetgazdasági
feladat amlit bármilyenáron is, de elő kell segíteni.
Gazdaköri leltárak
Az EMGE elnöksége bekérte a gazdaköri leltárakat, amit az alábbiakban
ismertetünk. Megjegyezni kívánjuk, hogy cask 289 leltár érkezett be s a
kimutatás nem tartalmazza az összes gazdaköri vagyon tételeket, illetőleg
pontos vagyoni helyzetüket, így például hiányzik a gazdaköri tenyészállatok
kimutatása is. De azért a rendelkezésünkre álló adatokból is levonhatjuk a
következtetést; a kisgazda szinte kizárólag csak a gazdakörök, a helyi közösségi
munkakereten belül tud boldogulni és a kis erők összefogásából képes a maga
fejlődési lehetőségeit megteremteni.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Zöld Mihály
L.Erdély 1941-42
Csókaly gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Farkas Lóránd
L.Erdély 1941-42
Csókfalva gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szoboszlai Dániel
L.Erdély 1941-42
Csomakörös gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Debreci Lajos felső
L.Erdély 1941-42
Csombord Fehér megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti a gazdasági iskola.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
Csomortán gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Mátyás Béla
L.Erdély 1941-42
Csöb gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Sándor
L.Erdély 1941-42
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Csüdőtelke Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja üszökért
–bronz- Szász András.Besenyei András 1205 búzájáért és Szász András
gazdasága az 1205 búzájáért könyvjutalomban részesült.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
Cófalva gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Farkas György lelkész.
L.Erdély 1941-42
Dabolc gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Belenyi István.
L.Erdély 1941-42
Dálnok gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Beczási Imre.
L.Erdély 1941-42
Dálya gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Debren gazdakor Szilágy megye
-gazdaköri elnök Viski Péter birtokos.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Dedrádszéplak gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szilágyi József.
L.Erdély 1941-42
Deményháza gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Balogh Károly.
L.Erdély 1941-42
Dengeleg gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Serlegi Dezső.
L.Erdély 1941-42
Detta Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Dezsánfalva -Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Dezsőháza gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Décsfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke id. Rácz Gergely.
L.Erdély 1941-42
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Délmagyarországi paraszt egyesület.
-A délmagyarországi paraszt egyesület Temesvárt, megtartotta alakuló
gyűlését, melyen 400 délmagyarországi paraszt vett részt Wittmann
országgyűlési . képviselő és Ambróczy báró földbirtokos vezetése alatt.
Kívánjuk, hogy az egyesület virágozzék és adjon a délmagyarországi
parasztmozgalom oly irányt, a mely, mig a köznép érdekének erős és egészséges
szószólója addig nyomja a szoczialisztikus mozgalmak oly faját, mely csak a
folyó nyáron is izgatottságba hozta az egész országot.
L.Köztelek 1891 október 3
Délmagyarországi Mezőgazdák Egyesülete
-A nagyzsámi gazdakör a Délmagyarországi Mezőgazdák Egyesületének
tagja.
- a délmagyarországi gazdasági egyesületnek fiókja van Józseffalván .
L.Reiszig Ede.
Dél-magyarországi Méhész Egylet 1912- Temesmegye Búziásfürdő
-Jelentős volt bortermelése és méhészete. 1873-ban itt alakult meg
aDélmagyarországi Méhészegylet.
Délvidéki Földmívelők Gazdasági Egyesületének
-működése kiterjed Temesmegyén kívül Krassó-Szörény, Torontál, BácsBodrog és Arad vármegyék területére, mely vármegyékből jobbmódú
kisbirtokosok a tagjai. Működése a tagok gazdasági érdekeinek istápolására
terjed ki; szoros kapcsolatban áll a Délmagyarországi Gazdasági Bankkal és
internátusa van Szegeden, hol németajkú tagjainak fiai magyar nevelésben
részesülnek. Működése kiterjed továbbá a növénytermelés és állattenyésztés
egyes ágainak fejlesztésére és a nép gazdasági oktatására. A gazdák tömörítésére
községi fiókokat szervez és árúosztályt tart fenn a központban, a beszerzések
megkönnyitése és lebonyolítása czéljából „
L. Borovszky Temes
L.Köztelek 1897 február 27
Dés
-Itt a Földművelési Minisztérium gyümölcsészeti felügyelőséget állít
felSzolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegyék területére:.
L.Erdély 1941-42
Dés gazdakör Kolozs megye.Lásd bővebben Kolozs megye Dés szócikket.
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott Várady Mihály növénynemesítő, aranyérmet és
állami ezüst érmet kap a Váradí féle kukoricáért,a Hanna árpáért s az
Oberndorfi takarmány répáért .
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
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-1941-ben a gazdakör elnöke Váradi Mihály.
L.Erdély 1941-42
Désakna gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Gruber István.
L.Erdély 1941-42
Dés-Cichegy gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Székely Mihály.
L.Erdély 1941-42
Désfalva Maros megye
Désháza gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Nagy Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Déva gazdakör Hunyad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Dicsőszentmárton gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja üszökért
–ezüst Szabó Miklós ,bronz Csíki József. Borjukért I.díj Antal János.III.díj
oklevél Ozsváth Mihály, Durugy János,Sebő Ferenc,Bordi János.Kiállított
tehenéért I. díjban részesült Csíki József,III.díjban Bartha József,Szabó
Miklós,Bordi András,Füleki András.Kiállított sertésért oklevelet Antal János
kapott .Gabonabirálatban II.díjat kapott Antal János Bánkuti 1205-ős búzájáért.
A gyümölcsbirálat után II.osztályú oklevelet kapott Dr. Khell Bogdán
hibamentes gyümölcséért.
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
- A gazdaegylet által 1938 szeptember 18-án szervezett állatkiállításon
díjazott lett a tehene után
aranyéremmel
Szabó Miklós kisgazda ,
ezüstéremmel Nagy József kisgazda , Niti Victoria ,Ozsváth János és Ozsváth
János Mihályé oklevéllel.Az üszöje után
aranyéremmel Csiki József
kisgazda,ezüstéremmel Antal János kisgazda, oklevéllel Bordi János és Pekri
Géza.Birkái után bronz éremmel ifj. Bátori Mihály . Sertései után oklevéllel
Antal János és Csíki József. Küküllői
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Diósad gazdakör Szilágy megye
-Török Lajos néptanító igazgató szervezi meg a gazdakört.
L. Kádár József Szolnok139

-gazdaköri elnök Tóth János gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Disznajó gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Lemhényi Zsigmond Dezső Lelkész.
L.Erdély 1941-42
Ditró gazdakör Hargita megye
-Az 1938-39-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 39 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fülöp Ákos.
L.Erdély 1941-42
Dítrói Székely Társaság-.
- méhészeti felügyeletet kérnek .
L.Balaton Petra
Dobra gazdakör Szatmár megye (Szilágydobra) . Lásd bővebben a
Szatmár megye Dobra szócikket.
-1941-ben elnök Sógor András.
L.Erdély 1941-42
Doboka Kolozs megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Gidófalvy István földbírtokos a következő
terményekért : Fehér csemege tengeri ,Black királynője fekete csemege tengeri,
Fekete gyökér mag, Braunsweigi sárgarépa mag, Braunsweigi spárga gyökér,
Aranyérem, állami bronz.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Gidófalvy István.
L.Erdély 1941- 42
Domahida gazdakör Szatmár megye
-1937 júliusában egy körút alkalmával Szilágysomlyóra látogat dr. Szász
Pál az E.G.E elnöke.Itt tárgyal dr. Kölcsey Ferencel.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Zoltán.
L.Erdély 1941-42
Dombó gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a dombói gazdakör komoly
gyüjteménye vonta magára a figyelmet .-kétszáz éves teritő-.Kiállított bikájáért
III. díjat kapott Miklós János.Kiállított sertésért oklevelet kapott Miklós
András.Szabó Samu nyári lófogú kukoricájáért könyvjutalomban részesült. - A
kiállitás díjazottja a borbirálat után könyvjutalommal Márkus József az 1936140

ós Neuburger boráért. A gyümölcsbirálat után III.osztályú oklevelet Márkus
József kifogástalan körte példányaiért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
- Az E.G.E. megtartotta ezévi kéthetes gazdasági tanfolyamát.
L.Erdélyi Gazda 1938 április 1
- A gazdaegylet által szeptember 18-án szervezett állatkiállításon díjazott
lett a tehene után oklevéllel Zsold József kisgazda.Üszöjéért oklevéllel Miklós
János,Márkus György és Porkoláb Ferenc.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-az 1937–38-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 26 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
Ecsedi láplecsapoló és szamosbalparti ármentesit és belvizszabályozó
társulat
- Alakult 1894. Nagykároly székhellyel oly célból, hogy Szatmár
vármegye Szamos és Kraszna közti részét ármentesítse és az ecsedi lápot
-öl.
L.Révai
Egerbegy gazdakör Kolozs megye
-Az E.G.E. megtartotta
ezévi kéthetes gazdasági tanfolyamát.
Megszervezte Albert Lajos a gazdakör elnöke.
L.Erdélyi Gazda 1938 április 1
-Az 1937-38-as évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 31
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
Egeres gazdakör Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott tulajdonos Balla Mihály Fleischmann kukoricáért és
őszi búzáért.Bronz érem.,állami bronz.Kovács József Iezareni narancsszínű
kukoricáért Bronzérem,állami bronz.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Balla Mihály ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Egrespatak gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Dobrai László.
L.Erdély 1941-42
Egrestő gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Egerpatak gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Berde Pál.
L.Erdély 1941-42
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Egri gazdakör Szatmár megye. Lásd bővebben a Szatmár megye Egri
szócikket.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó Pál.
L.Erdély 1941-42
Ehed gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Barabási K.Vencel.
L.Erdély 1941-42
Első Székely Baromfitenyésztő Egyesület
- Székelyudvarhelyen 1905 tavaszán alakul meg.
L.Balaton Petra
Erdőd gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Reiz Mihály.
L.Erdély 1941-42
Erdőfüle gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Boga Sándor.L.Erdély 1941-42
Erdőgyarak gazdakör Bihar megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Erdőszengyel gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Filep Zsigmond áll.tanitó.
L.Erdély 1941-42
Erdőszentgyörgy gazdakör Maros megye
-Az 1939-40-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 34
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Csizmadia Péter.
L.Erdély 1941-42
Enyedi Gyümölcsészeti Egylet Fehér megye
- Morágyi István a z Enyedi Vincellérképezde igazgatója a Nagyenyedi
Gyümőlcsészeti Egylet kétholdas kertjében amerikai szőlőiskola létesítését
kezdeményezi.
L .Vita Zsigmond
Az E.G.E.1844 március 4-én alakult meg gróf Teleki Domokos
felhívására a következő felhívás alapján”Felszólitás egy gazdasági egyesület
létesítésére.” Alakulásakor az egyesület elnöke ifj.gróf Bethlen Pál,alelnökök gr.
Mikes János és Kabos Dániel.1854 február 26-án gr Bethlen lemondása után az
elnöknek gróf Mikó Imrét választják meg.gr.Mikó Imre nevéhez fűződik a
Nagyvárad-Kolozsvár vasutvonal megépítése,gazdaságából az egész Erdélyt
ellátta a legnemesebb szőlő és gyümölcsfajtákkal.,szorgalmazta a tordai
bikanevelő megépítését.Munkájának eredménye a kolozsmonostori gazdasági
tanintézet,a Gazdasági Akadémia és az enyedi Vincellérképző.
L.Erdélyi Gazda 1937 január 1.
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..az Erdélyrészi Állattenyésztő és Állatvédő Egyesület 1914. évi Országos eb
és Galamb kiállítás, baromfi , házinyúl, méhészeti bemutató,…………
L.Tájékoztató az Erdélyrészi Állattenyésztő és Állatvédő Egyesület 1914
évi május hó 31-iki és junius hó 1-ei országos eb- és galambkiállitás, baromfi,
házinyul, méhészeti bemutató, országos műkotorék és rendőrkutya versenyéről
Erdélyi Gazdasági Egyesület – rövidítve EGE –Kolozsvár
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület létesítése nemcsak a reformeszmék,
hanem az előző évszázad meggátolt törekvéseinek (Societas Agriculturae)
letéteményese is. Ezeknek köszönhetően volt oly lendületes. A múlt fájdalma
egyik céljában is visszacseng: „... a gyümölcstermesztés- és szőlőmivelés
javítása ez újabb időkben sokképpen vált fontossá: szőlőinknek,
gyümölcsöseinknek a táborozások által országszerte kipusztítása." Az Egyesület
elnöke Erdély Széchenyije, Mikó Imre, titkára „Erdély büszkesége", Nagy
Ferenc alapító, tagjainak egyike pedig a csemetekert-létesítő Bodor Pál (17731828).
L.Nagy-Tóth Ferenc IV.
- mezőgazdasági szakismereteket terjesztő, jogi személyiséggel bíró
társadalmi szervezet. Eredeti nevébe 1939. máj. 21-én kormányhatósági
intézkedésre bevette a nemzetiségi jelzőt, utána Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesület, rövidítve EMGE. A bécsi diktátum után 1944-ig két szervezettel
működött: Dél-Erdélyben Nagyenyed központtal, Észak-Erdélyben továbbra is
Kolozsvár központtal.
- Alapítójaként Teleki Domokost kell tekinteni, aki 1844. jan. 4-én
felhívással fordult Erdély birtokosaihoz egy gazdasági egyesület megalakítása
érdekében. 1844. márc. 4-én meg is alakult az EGE, melynek első alapszabálya
kimondja, hogy célja: "...idővel honunknak oly annyira alant álló gazdaságát
egész kiterjedésében mozdítani elő...", azonban "...egyelőre munkálkodását csak
a szorosabb értelembe vett földmíveléssel és ezzel szoros kapcsolatban lévő
marhatenyésztéssel kívánja kezdeni". Később az alapszabályt többször
módosították, de mindenik szerint az egylet fő célja a mezőgazdaság haladását
népnevelő munkával, tudományterjesztéssel, korszerű gépek és berendezések
megismertetésével és elterjesztésével, nemesített vetőmagvak és tenyészállatok
juttatásával, mezőgazdasági szakirodalommal, könyv- és folyóiratkiadással,
tanfolyamokkal, előadásokkal szolgálni. 105 éves fennállása alatt tíz elnök
vezette, köztük Mikó Imre (1854-76), Jósika Gábor (1916-31), Bethlen György
(1931-36), Szász Pál (1936-42 és 1945-47; Dél-Erdélyben 1942-44) és Teleki
Béla (1942-44). Alapításától 1936. ápr. 6-ig nincsenek falusi szervezetei, s
taglétszáma is csak néhány száz; ettől kezdve majd minden erdélyi megyében
kirendeltségei, ill. gazdaválasztmányai és falvakon gazdakörei létesülnek.
Lényeges demokratizálódás 1936-ban következett be, amikor Szász Pált
elnöknek választva a földbirtokos arisztokrácia igényeivel szemben a kisgazdák
tömeges érdekvédelme került érvényre, s az EGE "népi szervezetté" válik. A
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felszabadulás után az EMGE az MNSZ irányításával folytatta munkáját, s
bekapcsolódott a szocialista mezőgazdaságra való áttérés előkészítésébe. Az
Erdélyi Gazda – az egyesület szaklapja – 1944 őszén 70 000 példányban jelent
meg, 1947-ben a gazdaköri tagok száma elérte a 150 000-et.
-Az Erdélyi Gazdasági Egyesület tevékenységének legjelentősebb
mozzanatai 1919 előtt: a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet felállításának
kezdeményezése (1869-ben nyitotta meg kapuit); az Erdélyi Gazda c. folyóirat
kiadása; állatkiállítások és terménykiállítások; tanulmányi kirándulások,
ekeversenyek, fogatversenyek, gépbemutatók; az 1891-ben nyílt algyógyi, majd
az 1906-ban nyílt tordai földmívesiskolák kezdeményezése; könyvkiadói
tevékenysége nemcsak magyar, hanem román, német és szlovák nyelven is
jelentős. 1936 után az Erdélyi Gazda külön jogi melléklettel bővül, 1939-ben
pedig az Erdélyi Gazda rövid ideig kisállattenyésztési szakfolyóiratot ad ki
Kisállattenyésztő címen. Az EGE kiadványai között fontos helyet foglalt el a
naptár, a falusi földmíves lakosság legnépszerűbb olvasmánya.
- A mezőgazdasági tömegoktatás érdekében az EGE 1936 és 1947 között
több mint 400 téli gazdasági tanfolyamot és számos szaktanfolyamot szervezett.
- A nevelőmunkának és az erdélyi mezőgazdálkodásnak hasznára váltak
az Erdélyi Gazdasági Egyesület szakmai jellegű akciói és a saját kiadásában
megjelent népszerű mezőgazdasági füzetek (Az EGE Könyvkiadó Vállalata
Füzetei, Kv. 1926-1939), köztük Nagy Endre, Páter Béla, Szeghő Dénes és
Török Bálint munkái. 1926 és 1939 között 72 ilyen kiadványt tartunk nyilván. A
taglétszám és a feladatok növekedésével arányosan terebélyesedett – főként
1936 után – a szervezeti hálózat is. 1944 után az ~ négy éven át folytatta
munkáját, s Az EMGE Gazdasági Könyvtára c. alatt még 1948-ban is jelent meg
szakkiadványa (Grecu Serafim és Nagy Miklós: Az édescirok termesztése és
feldolgozása)
L. RMIL
- 1940 december 14-én megjelenik A Magyar Gazda Naptára 10.000
példányban a sajtó nélkül maradt Dél-Erdélyi magyarság számára ez
különösen fontos kulturális esemény.
L. Balogh Béni: Dél -erdélyi magyarság 1940-1944- Az EGE gépészeti szakosztálya felkérésre jelentést tett a különböző
gépekkel történő kísérletekről (pl. próbaszántás), valamint a kereskedelembe
újonnan bekerült mezőgazdasági gépekről. 1864 októberében a Rajka Péter103
által készített görbe gerendelyű ekével tettek próbaszántást, majd Jankó Vince
gépgyárában felállított gépekről mondtak véleményt.
-„…amikor a Rajka-eke újításainak célszerűségét (könnyen és pontosan
szabályozható barázdamélység, állítható barázdaszélesség, körbeforgási hajlam
kiküszöbölése) taglalták Különben két évre rá, hogy az EGE kipróbálta Rajka
ekéjét, Bécsben az 1866. május 24-én tartott ekeversenyen a gép „európai
diadalt” aratott, maga mögé utasítva az angol, francia, osztrák és más gyárosok
hasonló (nehéz és könnyű) kategóriájú ekéit. A táj és kor szellemére utalt a
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sajtó, amikor megjegyezte: „Óhajtanók, hogy szorgalmas gépészünk anyagi
hasznát isvenné e diadalnak, amely újabb bizonysága annak, hogy a külföldnek
kellminket figyelmeztetni saját jeleseinkre.”
- Az első világháborút megelőző állami beavatkozás eredményeként, a
Földművelésügyi Minisztérium által létrehozott székelyföldi, majd erdélyrészi
kirendeltség szorgalmazta a mezőgazdasági gépek ismertetését és terjesztését.
Ez fõleg a különböző helyeken az EGE-vel és Országos Magyar Gazdasági
Egyesülettel (OMGE), illetve a megyei gazdasági egyesületekkel közösen
szervezett gépbemutatókban és géphasználati versenyekben nyilvánult meg.
L.Roth András.
-1858 október 18- Az Erdélyi gazdasági egyesület által gyönyörűen
rendezett, s mult évi oct. 18-án megnyitott kiállításnak egyik igen érdekes s
tanulságos osztályát a borkiállítás képezte. Tekintve a kiállított borok jeles
minőségét, mennyiségét, a kiállítási csínt s szabályszerűséget, az mindenesetre
dicsőségére válik Erdély jeles borászainak; egyszersmind tanúsága borgazdasági
kincsüknek söt értelmiségök, előre törekedő szellemök- s hazafiuságoknak.
Mutatja ez miként a kis Erdély nagy fiai a borászat terén is mennyire törekednek
előre s mily szép jövőnek néznek elé. (Legyen Isten áldása nemes
törekvésükön!)
L.Borászati 1871
A erdélyi gazdák 2-dik vándorgyűlése alkalmávali kiállítás.
Az erdélyi gazdák második vándorgyűlése folyó 1872-dik évi október 3.
4. 5. és 6-ik napjain lesz Dicső-Szent-Mártonban megtartva, mely
vándorgyűléssel a küküllőmegyei gazdasági egylet által rendezendő tárlat lesz
összekötve, mely tárlatnak programmjából a szőlöszeket és borászokat érdeklő
részt a következőkben adjuk:
Gyümölcs. a) Hazai alma- s körtecsoportokért, jutalmak: 2 db. arany, 1
db. egyleti bronzérem.
c) Asztali szőlőgyüjtemény. Jutalmak: 2 db. arany, 1 db. egyleti
bronzérem.
d) Fajbor- szőlő-gyüjtemény. Jutalmak: 2 db. egyleti bronzérem.
Bor. a) Könnyű, azaz asztali borok 8°/0 —10°/0 szesztartalommal. Jutalmak: 5
db. arany, 1 db. állami ezüst, 2 db. egyleti bronzérem.
b) Nehezebb, azaz fajborok 10°/o szesztartalomtól kezdve akár tiszták
akár vegyesek legyenek. Erdély jelenlegi borászati viszonyait tekintve, ezúttal
jutalmak a riesling, tramini, leányka és som-borokra tűzetnek ki, és pedig 2 db.
állami aranyérem, 2 db. állami ezüstérem és 4 egyleti bronzérem.
Ha a fent megnevezetteken kivül más absolut becscsel biró fajborok is
beküldetnének, dicsérő oklevéllel fognak jutalmaztatni.
A vegyes fajborokra. Jutalmak: 5 db. arany, 3 db. arany, l db. egyleti
bronzérem.
c) Veres borok. Jutalmak: 1 db. állami ezüstérem, 1 drb. egyleti
bronzérem.
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d) Aszuborok. Jutalom: 1 drb. egyleti bronzérem. Jutalomban ezúttal csak
termelő részesül.
Borászati gépek és eszközök .
Borsajatóra. Jutalmak: 1 drb. állami arany, — 1 drb. állami ezüstérem.
Szőlőmorzsolóra. Jutalom: 1 drb. arany.
Szemelő rostára, jutalom: 2 drb. arany. Külön jutalom .
A 'legkitűnőbb szőlőmivelő földésznek jutalmul egy darab állami
aranyérem fog vasárnap, octóber 5-én déli 1 órakor kiadatni; jelentkezéseket, de
csakis saját kerületéről a küküllőmegyei gazdasági egylet fogad el. Tekintettel a
bécsi világkiállitás szabályaira, gyümölcsnél minden fajtából 4 — 8 darabot
vagy fürtöt kell küldeni.
Borból 6 félkupás üveggel, melyből kettő a jelen tárlat szükségletére
fordittatik, 4 pedig a dijazottak közül Bécsbe fog küldetni. A beküldő mellékelt
jegyzékben részletezze a termelésre vonatkozó főbb adatokat és hogy a kiállított
mutatványnyal egyenlő minőségű (gyümölcs-, borból), mennyi készlet van s
minő árért eladó ? Ha a kiállító világosan meg nem jegyzi, hogy küldeményét
vissza várja: kiállított tárgya a tárlat javára el fog árvereztetni. Azon termények,
melyek az 1873-iki világkiállí- táson is méltó helyet foglalhatnak, a kiállítótól
folyó áron be fognak váltatni és collectiv tárlattá egyesítve, Bécsben
bemutattatni. Mindennemű szállítási költség a kiállítót terheli.
A tárgyak a küküllőmegyei gazd. egylethez czimezve Dicső-SzentMártonba küldendők okt. 3-án déli 12 óráig. Továbbá ugyanez alkalommal
bizottságok fogják a következő szőlőtelepeket meglátogatni: Egy bizottság a
küküllővári uradalom és gróf Degendfeld Lajos szászvesszősi jószágát és
szőlőtelepét tekinti meg. Egy bizottság Paget János szőkefalvi és gróf Haller
Jenő s Gerendi István balázsteleki szőlő telepeinek megtekintésére rándul. Egy
bizottság megy Sz.-Csávás község és gogánváralyai szőlőtelepek
megtekintésére. Végre egy bizottság B. Szentkereszti György hosszu-aszói
szőlőtelepének megtekintésére. Továbbá a következő szőlőszeti kérdések
lesznek megvitatva:
a. Melyek azon szőlőfajok, melyek a királyhágón inneni részben
haszonnal mivelhetők?
b. Mely szőlőművelési rendszert lehetne Erdélyben minden körülmények
közt leginkább folytatni ?
c. Hogyan lehetne a jó s okszerűbb szőlőmivelést leginkább terjeszteni?
Bevezeti Fekete Pál.
L.Borászati 1872 május
Értesítés pályázati ügyben
A marosvásárhelyi első gazd. vándorgyűlés megbízásából kitűzött
szőlőszeti pályakérdésre három pályamunka beérkezvén és a kinevezett bírálók
által tüzetesen megbiráltatván, a pályadíj kiadását egyhangúlag nem ajánlják.
Az erdélyi gazdasági egylet újból kitűzi a következő pályakérdést : „Az erdélyi
területen divó karikás szőlőmivelési rendszer a kivitelben költséges complicált
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és nehézkes a hány borvidék, annyiféle borászati érdekeinknek káros
eltérésekkel kezeltetvén: adassék ezen mivelési rendszernek olyan tervezete,
mely egyszerű s jutányos, értékes és jövedelmező volta tekintetben a borászati
ipar czéljanak leginkább megfelel." A pályamunkák szokott módon idegen
kézzel irva s jeligés levelekkel ellátva, 1875. Mártius hó harminczegyedik
napjának déli 12 órájáig Kolozsvárra az erdélyi gazdasági egylet titkári
hivatalához küldendők be. A pályamunkák megbiráltatását szakértők által az
igazgató választmány eszközlendi s ez adja ki az absolut becscsel biró legjobb
mű írójának a dijjat. A pályanyertes munka, sőt a többiek közül is az arra
érdemesnek ítéltek az „Erdélyi Gazda" hasábjain közreadatnak, egyébként
szerzők tulajdonai maradván. Pályadíj harminczöt drb. arany.
L.Borászati 1874 április
-— Az erdélyi gazdáknak Tordán tartott vándorgyűlése alkalmával tartott
kiállításról a következőket olvassuk: az egész kiállítás díszét azonban okvetlenül
a gyümölcs- és szőlőkiállitás képezé, a melyen egy-egy kiállító százakra menő
alma és körte s szőlőfajokkal jelent meg, a koszorút azonban ez alkalommal
Erdély elől egy Királyhágón inneni kertész nyerte el — Kovács József
Bátorkesziből(ma Szlovákiában) 100 faj körte, 100 faj alma és 112 faj szőlő
collectiv kiállításával. A második dij azonban Tisza László nagycsányi
kertészetéé lett, Fekete Pál erdélyi szőlőszeti vándortanár szőlő kiállítása szintén
állami ezüst- éremmel lett jutalmazva.
Az erdélyi szőlőkiállitás szemlélésénél sajnosan láttuk, hogy a mult hó
25-ki fagy Erdély ez idei szőlőtermésében iszonyú kárt tett, mert egy pár korai
fajt, milyen a kövér és leányka s az importált korai és középérésű fajokat
kivéve, milyen az Oporto, Clavner, tramini, s a franczia fajok közül a
Sauvignon, Semilion, Carbenet Sauvignon, Carbenet franc, Pineau noir stb., a
többi fajokból vegyi segítség nélkül jó bort előállitani aligha fog lehetni. A
borkiállítás igen gazdag volt kivált faj borokban, s annyi jeles volt közöttök,
hogy a bíráló bizottság szavai szerint csak azért lett oly kevés arany és ezüst
érem kiosztva, mert több nem állott a bíráló bizottság rendelkezésére.
Első dijat dr. Wolf Gyula tordai Sauvignon bora nyerte el. A másodikat
bátorkeszi Kovács József Rulander bora. A harmadikat Ostian József tordai
Traminije s a negyediket Miksa Elek Walschrizlingje; a vörös borok között
pedig az elsőt Zeyk József gombosi Carbenetje nyerte el.
L.Borászati 1875 október
Borászati és szölőszeti kiállítás az 1885. évi budapesti országos
kiállitáson.
Az erdélyi gazdasági egylet kollektiv kiállításában részt vettek: A
balázsfalvi érseki uradalom 1879-ki pecsenyebor és 1880-ki rajnai rizling
borával, báró Bálintitt József nagy-ernyi karbenet vörös borával; Balla Pál
szamosfalvi pecsenye-borá- val ; gróf Bánffy György bonczhidai 1866-ki
pecsenye és 1846., 1858. és 1862-ki bakator borával; dr. Bartsch Ferencz
Gyulafehérvárról 1880-ki asztali borával; Batta Bertalan Alvinczról 1869.,
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1876., 1881, és 1883-ki asztali fehér borával; Beke Antal 1877. és 1879-ki
gyulafehérvári borával; néhai gróf Bethlen Sándor utódai 1862. és 1874-ki
bethleni bakator boraikkal; dr. Bócz József Nagy Enyeden kövér szőlőből szűrt
1880. és 1882-ki boraival; báró Bornemisza János Kolozsvárról kitűnő 1879-ki
Semillon-Epinatte noir és karbenet fajboraival; báró Bornemisza Tivadar
MarosIllyéről vegyes pecsenye- és rajnai rizling boraival, Bürger Márton
Krakkóból 1882-ki asztali és pecsenye-boraival; Czirner József NagyEnyedről
1880-ki vegyes és 1877-ki rajnai rizling boraival; Dobál Gyula MarosVásárhelyről aszúborával; dr. Dobogányi Jakabné Nagy-Enyedről máslás és
aszúboraival.
A kollekczióban úgyszólván külön gyűjteményt képez az erdélyi pinczeegylet kiállítása, mely a következő borokat foglalja mágában, és pedig; 1882-ki
sárdi és bocsárdi asztali bort, 1878., 1882. és 1883-ki olasz rizlinget, 1882-ki
liadrivei, 1874. és 1878-ki herepei rajnai rizlinget, 1876. és 1879-ki herepei,
1878-ki marosmenti és czilnai asztali borokat, a melyek bizony pecsenyeboroknak is beválnának; továbbá 1872-ki leányka és 1866., valamint 1874-ki
sund (formint) borát, 1876-ki muskotály, 1866. és 1874-ki traminit, az 1878.
hires rózsamálit, 1846-ki szilvásit 1834-ki tasnádi bakart, 1866-ki vörös aszút
(?) 1762-ki sauvignónt, 1875-ki oportot, 1882-ki medokot és 1875-ki
karbenetet. Az erdélyi pincze-egyletnek tehát szép fajborkészlete van s kár,
hogy utóbbi időben a borainak magas árai miatt nem igen tud üzletet csinálni .
További kiállítók még az erdélyi gazdasági egylet gyűjteményében: Finna
István Balázsfalváról 1884-ki rajnai rizling borával; Folyovits Nándor és ifj.
Gáspár János NagyEnyedről asztali vegyes boraikkal; Gegenbauer József
Kolozsvárról 1874-ki asztali, 1874., 1878. és 1879-ki pecsenye-, 1874-ki rajnai
rizling boraival; Gerendy István Sövényfalvá- ról, asztali, leányka, som és rajnai
rizling boraival; Glück Mór Alvinczról 1878-ki rózsamáli, rajnai rizling és olasz
rizling boraival, továbbá 1882-ki Pinot noir és karbenet vörös boraival ;
Gombos László Tordáról 1880-ki Muskat croquant specziálitásával, rajnai,
rizling, olasz rizling, és 1875-íki traminijével dr. Hincz György Kolozsvárról
1875. és 1882-ki asztali, 1882. és 1862-ki bakar, valamint 1862. és 1880-ki
aszúboraival; báró Horváth Ödön Alvinczról 1882-ki rajnai rizling és 1883-ki
karbenetjével; gr. Horvát-Toldy Lajos, Magyar-Brettyéről karbenetjével; Jónász
Adolf Gyulafehérvárról muskatályával; báró Jósika Lajos Branyicskáról 1879.
som- és 1879-ki traminijével; báró Jósika Sámuel nehéz pecsenye-borával. özv.
báró Kemény Istvánné Csombordról nagyszerű és finom zamatos borokkal
jelent meg, és pedig kiállított 1878-ki kéknyelűt — 1874—1883-ki rajnai
rizlinget, 1881-1883-ig muskat croquantot, 1880—1883-iki muskat *
d'Alexandriet, 1882-ikki sombort, ugyanez évi bakatort és fűszeres traminit.
Báró Kemény Endre Magyar-Bükkösről 1875-ki som és 1878-ki vegyes
szőlőből szűrt pecsenyebort, báró Kemény Lajos Alsó-Gáldról 1876-ki
pecsenyebort, 1873. és 1876-ról pedig rajnai rizlinget állított ki. Köllös Miklós
Magyar-Igenről karbenet, Lengyel Ádám Tordáról rajnai rizling, gróf Lázár
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Jenő Medgyesfalváról asztali vegyes, Lázár Manó Nagy-Sármásról 1834-iki
szászmátéi specziálitásával, Mártonff'y Albert MarosSzt.-Györgyről vegyes
asztali és rajnai rizlingjé- vel, Mártonffy testvérek Nagy-Enyedről 1880-iki
vegyes, 1882-iki rajnai rizling és karbenet boraikkal, Mondel Manó
Gyulafehérvárról 1879. és 1881-iki fehér asztali borával, Mészáros István
Felvinczről 1882. asztali és 1878-iki aszújával, Müller Mihály Nagy-Enyedről
1882. tramini és 1883-iki rajnai rizlingjével, Nóvák Ferencz Gyulafehérvárról
1876-iki pecsenyeborával, Osztián Gerő tordai 1872-iki finom traminijával
jelentek meg a kiállítási küzdtéren.
Erdély jeles borásza: Paget János Gyéresről kiállított 1868., 1874., 1875.,
1879. és 1882-iki karbenetet, 1868-iki rajnai rizlinget, 1874-iki sauvignont,
1874-iki olasz rizlinget, 1868-iki traminit és 1868-iki leányka-szőlőből külön
szűrt delikát fajbort.
Kiállítottak még Rosenberg Bernát 1875. pecsenye, 1878. muskatály és
1866-iki aszú- bort, Szalánczy Lőrincz fugadi rizlingit, somot és traminit, Szász
József 1882. és 1883-iki asztali bort, gróf, Teleky Domokos Sárpatakról 1874.
1878. és 1880-iki sauvignont, 1874. és 1880-iki sombort, 1880-iki muskatályt és
1878-iki traminit, özv, gróf Teleky Gézáné Gernyeszegről kitűnő karbenetet,
gróf Teleky György Naláczról nehéz és zamatos fehér pecsenyebort, gróf
Teleky Károly Felső-Ujvárról 1879. furmint, tramini, muskatályt, 1879-iki
rajnai rizlinget, 1879-iki chauteaut és 1878-iki szilvásit, gróf Teleky Sámuel
Sáromberkéről 1874. kövér szőlőből nyert fehér bort, 1884. somot, 1872. és
1884-iki muskatályt, 1884. traminit, bakatort és Epinettet, lö74., 1880., 1882.,
és 1884-iki sauvignont, továbbá 1878., 1880., 1882., 1883. és 1884-iki karbenet
bort állított ki, melyek közül egyik jelesebb volt a másiknál.
További kiállítók e gyűjteményben : gróf Teleky Sándor örökösei
Czelnáról vegyes 1872 — 1882-iki fehér boraikkal, Török Bertalan NagyEnyedről 1872. sora és 1879-iki kövér szőlő borával, Ugrón Miklós MezőZáhról pecsenyeborával, Pávás Vajna Elek MagyarCsesztvéről asztali borával,
Vinczenti Nándor Diódról rajnai rizling és aszúboraval, Veress Dénes 1862.
vegyes, 1875., 1878. és 1880-iki rajnai rizling borával, dr Wolf Gvula utódai
1875., 1878. és 1882-iki, Zeyk Gábor Diódról 1872. és 1875-iki rajnai
rizlingjével, Szentjánosi Ferencz Kolozsvárról erdélyi rózsa (siller) borával és
végül kitűnő erdélyi borászunk Zeyk József Maros-Gombáson 1878—1881-iki
hires Chateau-gombásával, zamatos gombásával és piros Chateau-gombásával.
A külön kiállítók között első helyen kell megemlékeznem báró Apor
Károly kitűnő marosvásárhelyi bortermelőnkről, kinél a tófalvi rajnai rizling a
karakter és finomság non plus ultráját érte el s kinek borai Bécs, Páris és
Londonban is kitüntetésekkel lettek elhalmozva. Arzt Pál brassói borkereskedő
15-féle s többnyire jeles minőségű erdélyi asztali és pecsenyebort állított ki,
Buszó József 1880. és 1883-iki kitűnő bakatorbort, ifj. Benzl János erdélyi
czelnai és ménesi bakart, valamint kadarka vörös bort állított ki, Nagy Domokos
Krasznáról könnyű asztali és nehezebb bakar pecsenyebort, Nagy Gábor
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Kolozsvárról erdélyi úgynevezett „plébános vörös bort" és erdélyi hegyaljai
fehér bort állított ki.
L.Borászati 1888 augusztus
-……. az Erdélyi Gazdasági Egylet Kolozsváron tartandó, 16. Országos
állatkiállítását üdvözölve……..
L. Fehér vagy tarka.
- Az 1844-ben megalakuló Erdélyi Gazdasági Egylet vezetősége rögtön
az egylet megalakulása után elhatározta, hogy Kolozsvár határában egy
mintagazdaságot alapít.
L.Szőcsné
-EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. Ezüstéremmel kitüntetett kiállítóaz Erdélyi
gazdasági egyesület.
L.Köztelek 1896 november 7
-Gazdasági egyesületek monográfiái.
Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából kiadta: a gazdasági
egyesületek ezredéves kiállításának rendező-bizottsága. Budapest, 1896. Ára 5
frt Ezekből erdélyiek:Erdélyi gazd. egyesület. (Irta Finály Henrik.)……………
Erdélyrészi méhészegylet. (Irta Kovács B.)Brassó vmegyei gazd. Egyesület,
Csik vmegyei gazd. egyesület. (Irta T. Nagy Imre.), Hunyad vmegyei gazd.
Egyesület, Krassó-Szörény
vmegyei gazd. Egyesület, Maros-Torda
vmegyei gazd. Egyesület, Szatmár, vmegyei gazdasági egyesület.
Szilágy
vmegyei gazdasági egyesület, Szolnok-Doboka vmegyei gazdasági egyesület.
(Irta Szemmáry József.), Temes vmegyei gazdasági
egyesület,
TordaAranyos vmegyei gazdasági egyesület, Torontál vmegyei gazdaságiegyesület,
(Irta Marton Andor.) , Nagy-Bányai gazdasági egyesület.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
-Az Erdélyi Gazdasági Egyesület vándorgyűléseit borkiállításokkal köti
egybe, az egyesület szakmai kérdéseket tárgyaló évlapokat jelentet meg. a
szakírók, az élenjáró szakemberek és termelők között meg kell említenünk
többek között Bethlen Farkas, Vajda Dániel, Fosztó Ferenc, Paget János,
Kemény István, Apor Károly, Fekete Pál és Szentkereszty György nevét.
L.Csávossy Gy
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület indítványa.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület a Gazdasági Egyesületek Országos
Szövetségének megalakítása ügyében az OMGE. november 22-én megtartandó
közgyűlésére a következő indítványt terjeszti be :
2051. V. 149/1896. szám : Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület"
Méltóságos Igazgató választmányának,Budapest Köztelek. Az „OMGE." folyó
hó 22-én tartandó rendes közgyűlésére egyletünk, mint alapító tag, a gazdasági
egyesületek szövetségére vonatkozólag a következő indítványt fogja tisztelettel
előterjeszteni. „Mondja ki az OMGE." közgyűlése, hogy: a gazdasági
egyesületek szövetségének megalakítását a következő — hat pontban foglalt —
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alapelvek alapján óhajtja eszközölni: 1. A szövetség czime : „Gazdasági
Egyletek Országos Szövetsége" legyen. 2. A szövetségbe belépő vidéki
egyletek alapszabályainak módosítása ne legyen kötelező s rendes
közgyűléseiken hozott határozattal bármikor kiléphessenek. 3. A szövetségnek,
mint erkölcsi testületnek hatásköre akként állapittassék meg, hogy az — egyes,
a gazdaközönséget érdeklő — országos kérdések megvitatását s az ezekre
vonatkozó állásfoglalását ölelje fel, de az egyes egyletek autonom ügykörét ne
csorbítsa. 4. A közgyűlésen az Országos Magyar Gazdasági Egyletet 25, — az
„Erdélyi Gazdasági Egylet"-et 10, az egy törvényhatóság területére kiterjedő
egyleteket 5—5 szavazat illesse meg. E szavazati jogot az illető egyletek egy,
vagy több kiküldött által gyakorolhassák. 5. A központi költségek minden
szavazat után mintegy 12—15 frtban volnának megállapitandók 6. A szövetség
elnöki és tisztviselői teendőit az „OMGE." elnöksége és tisztviselői kara
intézze. A szövetség ügyeinek intézésére, a hozott határozatok végrehajtására
és a jövő évi közgyűlés napirendjének előkészítése végett minden köz-gyűlés
— az „OMGE." elnöksége alatt álló — 25—36 tagu végrehajtó bizottságot
küldjön ki." Ezen 6 ponton kivül, az egyletünk által szintén elfogadott
magyarázat is mellékelve van.
Kolozsvár, 1896 november 10-én. Hazafias tisztelettel, Szabó József
egyleti elnök, Tokaji László egyleti titkár, s. k.
Magyarázat.
Az „E. G. E." ezen állásfoglalásához teljes tájékozás czéljából a
kővetkező indokolást és magyarázatot fűzi:
Ad 1. Már a Kongresszuson elfogadtatván, indokolást és magyarázatot
nem igényel.
2. A második pont azt czélozza, hogy oly módosítások, melyek nem
magukra az egyes tagegyesü-letekre, illetve ezeknek saját czéljai, eszközei és
működésére vonatkoznak, azok alapszabályaiba fel ne vétessenek.
Természetesen a szövetségbe való hozzátartozást kifejező egy pontnak a
felvétele azzal a záradékkal, hogy rendes közgyűlésen hozott kilépési
határozattal annak hatálya önként megszűnik, e feltétellel nem ellenkezik, a
mennyiben az a tagegyesületeknek a szövetségben való részvételét jelzi.
Minden más erre vonatkozó szövegnek a vidéki egyletek alapszabályaiba való
felvétele a szövetség külön alapszabályai mellett egyenesen felesleges.
3. A harmadik pont világosan és érthetően fejezi ki a szövetség lényegét,
czélját és működési körét.
4. A 4-ik pont első mondata — természetesen nem ragaszkodván
feltétlenül a számokhoz is — azon arányt fejezi ki, mely a szövetségi jogok
gyakorlására nézve legkevesebb aggodalommal általánosan elfogadható. A
második mondatban foglaltakat feltétlenül kívánatossá teszi azon körülmény,
hogy részint a távolság, részint az anyagiak több egyletet akadályoznak abban,
hogy képviselőit minden alkalommal teljes számban felküldhesse.
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5. Az 5-ik pont nem zárja ki azt, hogy egyes gazdagabb egyletek önként
ne adhatnának többet, de azt sem, hogy a szegényebbeknek e dijak részben,
vagy egészben el is engedtessenek.
6. E pontban főkép az czéloztatik, hogy a szövetséges tagegyletek a
szövetség működésére és irányára évről évre befolyást gyakorolhassanak.
Az igazgató-választmány elhatározza, hogy miután az általa kidolgozott s
az egyesületeknek tárgyalás végett szétküldött szövetségi alapszabálytervezet az
indítvány IV. és V. országos gazdakongresszusok határozataival ellenkezik, a
közgyűlésnek napirendre térést fog indítványozni.
Ezzel az ülés véget ért.
L.Köztelek 1896 november 18
Felhivás
az erdélyrészi gazdaközönséghez.
A magyar országos központi bizottság idei máj.hó 2-ról kelt felhívásában
az összes hazai közönséget figyelmeztette arra, hogy Magyarország részvétele
az 1878-ban Párisban megnyílandó közkiállitáson elhatároztatott, valamint azon
szempontokra, a melyeknél fogva hazánk részvétele e kiállításon szükségesnek
és hasznosnak mutatkozik.
E felhíváshoz az alólírt Kolozsvár vidéki bizottság a maga részéről még
bátorkodik hozzátenni azt, hogy a párisi közkiállitáson való tömeges
részvételünk kivált gazdasági szempontból felette fontos ; még pedig első
sorban a bor, továbbá főleg a gyapjú, valamint a gabnánk és magvaink lesznek
azon cikkek, melyeket a siker reményével fogunk bemutathatni.
Legnagyobb fontossággal borászatunk illő képviseltetése bír, melynek
bemutatására épen a legkedvezőbb, mert Franciaország a szőlőtetű iszonyú
csapásával küzdve, kénytelen lesz a világpiacnak tetemes részét odahagyni;
mert továbbá a francián kivül legveszélyesebb versenytársunk, Németország a
párisi közkiállitásról elmarad ; e két körülmény oly fontos tényező, melynek
ügyes felhasználása hazai borászatunknaknemcsak széleskörű ismertetést, de
hova-tovább nyereséges értékesítést, nagymérvű kiviteli kereskedést is biztosit.
A Párisba szánt összes kiálitmányok és igy természetesen a borok is
előzetesen itthon fognak megbiráltatni.
E bírálat részletei még eddig megállapítva ugyan nincsenek, de
mindenesetre gondoskodva lesz arról, hogy legavatottabb szakférfiaink szigorú
ésnévtelenbírálat alá vonják ezen borokat, nehogy valamely, a leggondosabb
kezelés dacára sem oda illő termék borászatunk mindinkább terjedő és féltve
őrizendő jó hírnevére homályt vessen és ez által nemcsak az egész
gyűjteményes kiállítás sikerét apaszsza,hanem még az óhajtva várt kereskedelmi
összeköttetések létrejöttének is akadályul szolgáljon. Ez okból kérlelhetetlen
szigorralkell eljárnunk, mert itt már nem az egyesnek, hanem az
országrésznekérdeke forog szóban és épen ennek megóvásában s
érvényesítésében áll a párisi közkiállitásnak közvetlen haszna és jelentősége.
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Minden egyes beküldött borfajhoz egy jegyzék lesz csatolandó,mely a
beküldő nevén és lakásán kívül a szőlő megnevezését, a termő talaj minőségét,
fekvését, magasságát, a szüret idejét, a termelés jelentőségét, az e célra használt
terület kiterjedését és a holdankénti hozamot, valamint a mustnak 10 évi átlagos
piaci árát és vérge a legközelebbi vasúti állomás megnevezését tartalmazza. A
szesz és savtartalom minden egyes borra nézve itt Kolozsvárit fog annak idején
megbatároztatni.
A gyapjút illetőleg sürgősen felkérjük t. juhos gazdáinkat, hogy nyájaik
kiválóbb állataiból kettőt kiszemelve, az egyiknek egész bundáját mosatlanul, a
másikat pedig mosva a kiállításra bejelenteni és fentartani szíveskedjenek. Oly t.
gazdatársak, kik fajtára vagy színre nézve különböző juhokat tenyésztenek,
természetesen tetszésükben álland mindezen változványokat bemutatni.
Ezenkívül jubbőrök is kiállithatók és egészben lesznek bemutatandók.
Ugy a gyapjúhoz, mint a bőrhez jegyzék lesz melléklendő, mely ki keli
hogy mutassa az állat súlyát, korát, nemét és faját, melyről a bőr s zármazott,a
kiállító által évenkint termelt gyapjumennyiséget, a gyapjú 10 évi átlagos árát, a
nyájnak közép létszámát,a talaj természetét és végre a rendelkezésre álló legelő
terjedelmét.
A mezei és kerti terményeket illetőleg bátrak vagyunk megjegyezni,hogy
a kiállításra nemcsak azon termékek küldendők, melyek a kereskedelmi
forgalomnak tárgyát képezik,hanem teljes növénypéldányok is gyökerestől,
szárastól, leveleivel és gyümölcseivel vagy kalászaival együtt, úgy, hogy
felismerhető legyen a növény tenyészeti ereje, az általa képzett válfaj és ezen
válfajnak egy adott talajban való fejlődési módja.
A magvakhoz jól kezelt száraz mustrák csatolandók elegendő
mennyiségben. És pedig : a gabonanemüekhez egy kis kéve szárakkal,
kalászokkal és gyökerekkelegyütt; a rostnövényekhez ; azon növény teljes
szára, melyből vétettek ; az olajos növényekhez : a magvak vagy gyümölcsök
példányai, valamint a növények is, melyekből az olaj nyeretik.
Minden magmustrából legalább 10 liter (7 kupa) lesz küldendő.
A beküldött mustrához egy jegyzék csatolandó, mely a termelő nevén és
lakásán kívül a termény középsulyát, a termőtalaj minőségét, fekvését,
magasságát,a vetés és aratás idejét, a termelés jelentőségét, az e célra használt
terület kiterjedését és a holdankénti hozamot, valamint a 10 évi átlagos piaci
árát tartalmazza.
Ezen felsoroltakon kívül más mezei, kerti, állati termékek, szeszek, sörök,
liquorök, konyhai készítmények, háztartási és általában gazdasági eszközök és
gépek stb. stb. bejelentését köszönettel fogadjuk és azokra nézve a bővebb
felvilágosítást készséggel megadjuk.
Hogy hazai gazdaközönségünket a párisi közkiállitás iránti részvétre
minél inkább buzdítsa, alulírott bizottság még azon áldozattól sem riadt vissza,
hogy ez érdekben Eöry Tivadar, Fekete Pál és Gamauf Vilmos urak
személyeikben külön küldötteket utaztasson, kik a mennyire lehetséges, a t.
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termelő urakat személyesen felkeresni s nekiek a minden néven nevezendő
felvilágosítást és segédkezést megadni, különösenpedig a csatolandó
jegyzékeket ott a helyszínén kitölteni fogják. Miután azonban ugy az idő
rövidsége, mint az utaztatás költséges volta nem fogja megengedni, hogy
küldötteink mindenütt megfordulhassanak, szivesen kérjük a kiállítani
szándékozó, de személyesen fel nem kereshetett t. gazdatársakat, hogy becses
be jelentéseiket akár közvetlenül hozzánk, akár pedig a kolozsvári kereskedelmi
s iparkamara területén megalakult déési, besztercei, szász-régeni, marosvásárhelyi, dicső szent-mártoni, tordai, gyula-fehérvári, szamosujvári és nagyenyedi kiállítási albizottságok egyikéhez mielőbb beküldeni ne terheltessenek.
Miután a párisi közkiállitás érdekében folyó levelezések és küldemények
portomentesek, felkéretnek a t. felek, hogy amennyiben ezen kedvezményt
igénybe venni óhajtják, akár ezen alulírott bizottsághoz, akár a felsorolt
albizottságokhoz intézendő leveleiket a küldő minőségének megjelölésével
és„Hivatalos felszólítás folytán" megjegyzéssel lássák el.
Kolozsvártt, 1877. junius 5-én.
A párisi közkiállitás kolozsvárvidéki bizottsága :
Tisza László, Gamauf Vilmos, osztály-elnök. titkár.
L.Nemere 1877 július 4
Az erdélyi gazdák 1879. Október 2—5 napján S.-Sztgyörgyön tartandó 5ik vándor gyülésének napirendje
Az erdélyrészi közlekedési vállalatok (a „Tagsági igazolvány" váltható
szeptember 1-étől kezdve Sepsi-Szent-Györgyön Bogdán András urnál)
előmutatójának a következő menetdij-kedvezményeket engedélyezik :
A m. kir. államvasutak keleti vonalain egyszer Földvár vagy Brassóig
utazhatni : a II. kocsiosztályban III. osztályú egész menetjeggyel ; a III.
kocsiosztályban pedig II. osztályú félmenetjeggyel.Az első erdélyi vasút
ugyanezen kedvezményt nyújtja; mindkét vasúton, a kedvezmény érvénye f. évi
szept. hó 27-étől október hó 1o-éig tart. A Kolozsvár felöl a vegyes vonattal 5
óra és 7 perczkor délután érkezők a földvári állomásonszeptember hó 30-án,
valamint október hó 1-én és 2-án az „Intéző bizottság" szives közbenjárása
folytán kocsikat fognak találni, melyek az átszállitást Sepsi-Szentgyörgyre
mérsékelt áron eszközlik.
A Brassón át utazók kéretnek a kocsikról maguk gondoskodni.
A „Tagsági igazolványnyal" még a
következő előnyök vannak
összekötve :
- a vándorgyűlés tagja a terjedelmes részletes jegyzökönyvet és netán
más, a gyűlés és tárlatra vonatkozó nyomtatványt díjtalanul és bérmentve nyeri ;
- az igazolvány előmutatása mellett a tagok a tárlatot díjtalanul
látogathatják :
- igazolványt váltott tagok a városi polgárok szíves ajánlata folytán
szállással fognak elláttatni.A kiállítási tárgyak szálitására nézve a.kir
államvasutak igazgatósága következőleg rendelkezik: „A kiállításra teher
154

áruként küldendő és a„Vándorgyülési intéző bizottság Földvár — SepsiSzentgyörgy" czime alatt feladott tárgyak után f.évi september hó 20-tól
bezárólag október hó 20-ig terjedő időtartam alatt az odaszállitásnál a dijszabás
szerint esedékes rendes illetéket számitandják fel; a visszaszállítás azonban
díjmentesen történik, ha a kiállítási bizottság által-a kiállitásténye s azon
körülmény, hogy a kérdéses tárgy eladatlanul küldetik vissza, a fuvarlevélén
kellőleg bizonyittatik és a vissza szállításra vonatkozó fuvarlevelekben
egyszersmind a történt odaszállitást igazoló eredeti fuvarlevelek is
csatoltatnak."
Az első erdélyi vasút értesítése e tárgyban a következő :
-„Az ugyanazon alkalommal tartandó kiállításra szállítandó s teheráru
gyanánt a „Vándorgyülési intéző bizottságnak Földvár — Sepsi-SzentGyörgyön" czim alatt feladandó tárgyak és állatokra nézve következő
kedvezményt engedélyezünk.
A kiállítási tárgyak után az odaszállitás alkalmával a dijszabásszerü teljes
illetékek számittatnak, ellenben a kiállításon eladatlanul maradt tárgyak az
eredeti feladási állomásra díjmentesen (csupán a felvételi és bélyegilleték és
netán mellékilletékek fizetése mellett) visszaszállittatnak.
A kiállításra rendelt élőállatokra nézve darabonkint és kilóméterenként s
ugy az oda mint a visszaszállítás alkalmával fizetendő mérsékelt dij
engedélyeztetik., u. m.
Lovak, öszvérek és csikók egy drb feladásnál 2 kr.„ „ „legalább két
drb„1,7 kr
Szamarak, bikák, ökrök és tehenek „ 1 ,58 kr.
Borjuk és hízott sertések 0,79 kr.
Szopós borjuk, sovány sertések, kecskék,juhok, ürük, kosok és bakok . .
0,26 kr.
Süldők, malacok, gödölyék és bárányok 0,13 kr.
Kutyák 0,40 kr.
Ketreczekben feladott szárnyas állatokért a tényleges súly után (beleértve
a ketreczek súlyát is) 100 kilogramm és kilométerenként 0,26 kr.papírpénzben a
kezelési illeték már benfoglaltatik.
Úgy a kiállítási tárgyak, mint az élőállatok szállítása következő
módozatok mellett fog eszközöltetni:
1.) A visszaszállítás ugyanazon útirányban eszközlendő, melyen a
kiállításra való szállítás történt.
E célból az odaszállitási eredeti fuvarlevél melyen az útiránynak
előszabva kell lenni, a visszaszállítási fuvarlevélhez hozzá csatolandó.
2.) A visszaszállítási fuvarlevélnek, a kiállítási bizottmány az iránti
tanúsítványát kell tartalmaznia, hogy a visszaküldött tárgyak kiállítva voltak és
eladatlanul maradtak.
3.) A küldeményeknek sem az oda, sem a visszaszállítás alkalmával
behajtás után fizetendő utánvételekkel megterhelve lenniök nem szabad.
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4.) A fennebbi díjkedvezmény érvényideje f. évi szeptember hó 27-től
oktober 10 terjed.
5.) Gyorsáruként feladott kiállítási tárgyakra és állatokra e
díjkedvezmény nem terjed ki. Mellékilletékek a dijszabás szerint számittatnak."
A tárgyakat a földvári indóháztól Sepsiszentgyörgyre s onnan ismét vissza az
„Intéző bizottság"' díjtalanul szállíttatja.
Bejelentési határ idő: 1879 szeptember hó 15-ike, az „Intéző
bizottságihoz Sepsi-Szentgyörgyre czimezve ; a tárgyaknak szeptember 30 án
estigí az állatoknak oktober hó 2-ái délig kell helyt lenniük. Később érkezők a
versenyből kizáratnak.
A sepsi szentgyörgyi vándorgyűlés és tárlat kiegészitő befejezéséül
Brassóban fognak rendeztetni.
Október 6-án és 7-én borkiállítás, romániai és bulgáriai borkivitelünk
érdekében ;
október 7-én a fogarasi ménes és az erdélyrészi méntelepek felesleges
lovainak elárverezése ;
október 7-én lovagló-, szekerészeti és patkólási szerszámkiállitás. —
Október 6-án, délután 3 órakor a brassói városház nagy termében az
ottani t. kereskedelmi és iparkamra és más t. érdeklődők becses
közreműködésével nemzetgazdasági értekezlet fog tartatni a következő napi
renddel:
a) Egy elnök és két jegyző választása.
b) Szüksége van-e az erdélyi országrésznek is — tekintettel
mezőgazdaságra — a gyári iparra és minő tere marad e mellett a kézi iparnak ?
c) A gyári ipar fejlődését minő akadályok gátolják és miféle földmivelési
vagy más intézkedések által volnának azok mellőzhetők ?
d) Miképpen lehetne a gazdasági hitelt az erdélyrészi viszonyoknak
megfelelőleg emelni?
e) Miképpen kell intézkednünk, hogy a szomszédos államoknak a magyar
szarvasmarha behozatalát eltiltó rendeleteinek káros következményeit
elodázzuk ?
f) Miképpen kell intézkednünk, hogy szarvasmarha- tenyésztésünket
emeljük, tekintettel főleg a Romániába irányozandó vaj és sajt kivitelre ?
g) Miképen kell intézkednünk, hogy juhtenyésztésünket, tekintettel a
birtokrendezés és tagosításra,valamint hazai gyapjú iparunkra emeljek,illetőleg
lehetségessé tegyük ?
Ezen napi rend a t. tagok kívánatára még bővíthető is lesz.
Az erdélyi gazdasági egylet igazgató választmányának Kolozsvárt, 1879
september hó 1-én tartott ülésének megbízásából kiadta.
Gamaut Vilmos,
a vándorgyülés titkára
Azerdélyi gazdák 1879. Október 2—5 napján S.-Szt. györgyön tartandó
5-ik vándor gyűlésének napirendje:
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Első nap, csütörtök, október 2-án.
Déli 12 órakor az állatkiállitás megnyitása.
Délután 2 órakor az állatkiállitást biráló bizottság működése.
Délután 5 órakor előértekezlet, azután ismerkedési estély.
Második nap, péntek okt. 3.
Reggel 9 órakor a vándorgyűlés megnyitása és pedig
1)
a, elnöki megnyitó;
b. a hatóságok és egyletek képviselőinek bemutatása
c.bizottságok választása a termény-, gép- és házi ipartárlat,valamint a
szántó verseny megbirálására
d. az intéző bizottság által kitűzött jószágok meglátogatására kiküldendő
bizottságok választása úgymint:egy bizottság a földvári földmives iskola és
Újfalu megtekintésére; egy bizottság Kőrispatakra és vidékére a Kálnoky grófok
és Bogdán testvérek jószágainak megtekintése végett; egy bizottság Uzon, S.
Sztivány községébe Seethal Ferencz, Újvárosi József, Temesvári testvérek és br.
Rauber István birtokainak megszemlélésére; egy bizottság K.-Vásárhelyre, egy
bizottság Domokos János csernátoni jószágának megszemlélésére; egy bizottság
Dónáth József szörcsei jószágának megszemlélésére; egy bizottság Béldi
Tivadar bodolai jószágának megszemlélésére; egy bizottság Zágon, Kovászna
községekbe Földes Bálint, Bartha Ferencz és Deák Domokos jószágainak
megtekintésére; egy bizottság Baróthra, Zathureczky Gyula jószágának és a
megyei iskola megszemlélésére.
2) Jelentés a negyedik (tordai) vándorgyűlés határozatainak mikénti
foganatosításáról, előadja vándorgyülési titkár Gamauf Vilmos.
3) „A székesfehérvári gazdasági congressus határozatai" előadja Szabó
József az erd. gazd. egyl. alelnöke.
4) „Az erdélyi borvidéken meghonosított szőlőfajok közül melyek
bizonyultak be legjobbaknak?"
előadja Gamauf Vilmos az erdélyi gazd. egylet titkára.
5) Déli 12 órakor a tárlat megnyitása és az állatkiállitási jutalmak k i h i r
d e t é s e és kiosztása.
Harmadik nap szombat, október 4.
1) A termény és géptárlat, valamint a háziipar kiállitmányait biráló
bizottságok működése, mialatt a tárlat a nagy közönségre nézve zárva marad.
2) A jószágok megvizsgálására kiküldött biz. kirándulásai.
Negyedik nap vasárnap, okt. 5.
1) Reggel 9 órától kezdve tanácskozmányi ülés és pedig :
a. a biráló bizottság jelentései: b. A jószágokat megszemlélt bizottságok
jelentései.
2) „A földbirtokok szétdaraboltságának hátrányai" előadja Erdélyi
Károly, a kézdivásárhelyi felső népiskola igazgatója.
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3) Indítványok tárgyalása, melyek közül eddig a következők vannak
bejelentve ;
a. a földesúri szeszes ital árulása jog fenntartása érdekében,
b. az önköltségen megváltásra utasított szegődményesek és zsellérek
váltságösszegének tisztázása érdekében,
c. a még 1874-ben beadott birtokrendezési és tagositási eljárást tárgyazó
törvényjavaslat ellátása iránt,
d. az eltartóztatott vagy elmaradott úrbéri kárpótlások kifizettetése
érdekében,
e.a mezei termények és általában a vagyon biztosságának érdekében,
f. a községi törvénynek módosítása érdekében.
g. a cselédek törvény módosítása ügyében teendő intézkedések
érdekében.
Mind a hét indítványt beadta pávai Vajna Elek, ügyvéd és földbirtokos.
4) Ülés bezárása,
5) Déli 1 órakor jutalomkiosztás — és pedig:
a. cseléd jutalmak kihirdetése és kiosztása,
b. kiállítási jutalmak kihirdetése és kiosztása.
Hétfőn október 6-án a tárlat javára visszamaradt tárgyaknak kisorsolása.
- Szombaton egyleti arany érmet nyertek és pedig a legszebb s
leghelyesebben elnevezett alma ás körte gyűjteményeért az erdélyi gazdasági
egylet Kolozsváron és Teleki László gróf Kendi-Lónán.
L.Köztelek 1891 október 7

-Az erdélyi gazdasági egylet igazgató-választmánya. f. hó 28-án Szabó
József elnöklete alatt tartott ülésében több érdekes kérdéssel foglalkozott. Egyik
fontos tárgyát képezte a gyűlésnek a gazdasági téli előadások tárgyában
szükséges intézkedések' megvitatása, mely czélra a földmivelési miniszter az
egyesületnek 1800 frt segélyt utalványozott ki. A téli előadások megkezdését,
jövő hó 7-ére tűzte ki a választmány, melyek rendezésével Vörös Sándor királyi
tanácsos, Jakab László dr. és Szentkirályi Ákos választmányi tagok bízattak
meg. A gazdasági ismétlő iskolák erkölcsi és anyagi támogatását szintén
elhatározta a választmány. Az erdélyi magyar fajta szarvasmarha fentartása és
nemesitése érdekében, valamint az idei tenyészállat-kiállítás rendezése czéljából
felterjesztést intézett az egyesület a miniszterhez. A földmivelési
minisztériumban február hó 12-én tartandó baromfitenyésztési anketre, melyre
az egyesület is meghivatott, a választmány Puskás Bélát küldötte ki. A gyűlés
legfontosabb tárgyát az erdélyrészi szövetkezetek központi hitelintézetének
megalakítása képezte, melyre nézve határozatílag kimondatott, hogy ez ügyet a
válaszmány kezébe veszi és lehető rövid időn belül a kezdeményezésre
szükséges akcziót teljes erővel megindítja. Végül az erdélyrészi komlótermelést
a külföldről behurczolható káros rovarok ellen való megvédése tárgyában Imreh
158

Lajos komló-termelő azt az indítványt tette, hogy az egylet feliratilag kérje a
földmivelésügyi minisztert az óvóintézkedések mielőbbi megtételére L .Köztelek 1897 február 8
— Értesítés. Az erdélyi gazdasági egylet közgyűlése által a néhai gróf
Bethlen László emlékének megörökítése céljából megkészíttetni határozott
arckép költségeire az aláírási ív megnyittatván, teljes tisztelettel kérjük az
adakozni kívánókat, hogy becses adományaikat a titkári hivatalhoz beküldeni ne
terheltessenek. A t. adakozók névsora a beküldött öszszeggel egyetemben időről
időre közöltetni fog.
Kelt az erdélyi gazdasági egylet igazgató választmányának Kolozsvártt,
1877. Január hó 15-én tartott üléséből. Tisza László, egvl. elnök. Gamauf
Vilmos, egyl. titkár.
L. Nemere 1877 január 20
-A Borászati Lapokban 1860-ban részletes leírásban ecsetelték az
Erdélyi Gazdasági Egylet Borászati Bizottságának 1859 októberi küküllői
körútját ,amely beszámoló-ebben a korban nem egyedülállóan –a Gazdasági
Lapok 1860-as évfolyamában is megjelent.
L.Csoma Zsigmond
Ezután az Erdélyi Gazdasági Egyesület külön javaslata került tárgyalásra,
a mely a szövetségnek oly módon való szervezését óhajtja, hogy a szövetség
központja ne az 0. M. G. E. legyen, hanem a szövetség külön és önálló
organummal birjon.
E javaslatot a végrehajtóbizottság nem fogadhatja el, mert egészen más
elveken óhajtja felépíteni a szövetséget, mint a bizottság, amely a III. országos
gazdakongresszus által kijelölt elvek nyomán halad.
Dr. Szentkirályi Ákos az Erdélyi Gazdasági Egylet tagja élénk vitát indit
meg, a melynek előzményeül főként azokat a félreértéseket hozza fel, amelyek
az alapszabálytervezet alaki és szövegi hiányainál" fogva az ország több gazd.
egyleténél is fölmerültek; nevezetesen helyteleníti, hogy a tervezet az OMGE.
alapszabálytervezetének czimét viseli, holott ez tulajdonképpen a gazdasági
egyesületekből létesítendő szövetség alapszabálytervezetét tartalmazza.
Helyteleníti továbbá, hogy a tervezet értelmében az OMGE.
igazgatóválasztmányának, mely teljes plenumában részt vesz a szövetségben,
domináló szerep jusson; végre skrupulusának ad kifejezést a felett, hogy vajjon
a III. országos gazdakongresszusnak a gazdasági egyesületi szövetség
újjászervezésére vonatkozó elvi álláspontja oda magyarázható-e, hogy a
szövetség az 0, M. G. E. bevonásával alakíttassák mog s ennek központja az 0.
M. G. E. igazgató-választmánya legyen………………
Rakovszky István elnök …Reflektál végül a III. országos gazdakongresszus elvi álláspontjára, a melyből lehetetlen kimagyarázni azt, hogy a
szövetség újjáalakítása oly módon lett kontemplálva, mint azt az Erdélyi
159

Gazdasági Egyesület óhajtja: egy teljesen külön intézményképp, mert hiszen ez
alakjában a gazdasági egyesületek szövetsége ma is fenáll, de ép-pen azért: nem
életképes, mert nincs központi szerve, mely a gazdasági egyesületek közt a
kapcsolatot , fentartsa s állandó működést fejtsen ki. Éppen ezen okoknál fogva
az Erdélyi Gazdasági Egylet propoziczióját a bizottság nem fogadhatja el.
L.Köztelek 1896 szeptember 12
-Az első világháború után jöttek létre a különböző szövetkezetek és a
polgári családok pincéi. A bor jobb értékesítése érdekében létesült az
Erdélyhegyaljai Bortermelők szövetsége Rt., melynek elnöke báró Kemény Pál,
igazgatója pedig Horváth Pál vadvermi szőlőbirtokos volt.
L.Csávossy Erdély
-1937 augusztus utolsó hetében az E.G.E. Igazgatóválasztmánya gyűlést
tartott megállapitva az őszi munkaprogramot.Elnökölt dr. Szász Pál egyleti
elnök,jelen volt gróf Teleki Béla és Máriaffy Lajos valamint a választmányi
tagok.-1000 tagot vettek fel és 20 új gazdakör alakult a múlt évben, az egyesület
a télen 40 községben szervez téli gazdatanfolyamot,őszi búza vetőmagot
osztanak szét,állattenyésztési szindikátus alakul Szárazajtán,Kászonaltizban,
Gyergyószentmiklóson és
Bükkösön,Csikban fajkosokat cseréltek ki
Csíkszererdában,Csíkcsicsóban,Csíkborzsován, Ditrón, Szárhegyen,Csiksolyón,
Csíkcsekefalván,Kászonaltizen,a tavaly 51 tenyészkocát osztottak ki,az
Egyesület Bánátba 35, Székelyföldre 32, a Mezőségre 35 résztvevővel
gazdasági tanulmányútat szervezett, gazdanapokat, szerveztek Hosszúmezőn,
Lukafalván, Széken, Gyaluban, Végváron, Nagysármáson, Tordán, Koronkán,
Nagyenyeden, Nagylakon és Dicsőszentmártonon.Nagyváradon hat hetes női
gazdasági tanfolyamot szervezett az Egyesület,kolozsvári borkiállítás, az
Egyesület könyvtárának ujjászervezése,gazdaköri könytárak létesítése,Gazdák
Naptára számainak megemlése,szabályzat minta a falusi
állatbiztosító
társaságok részére,egy értékesítési szerv létesítése a kisgazdák terményeinek
értékesítésére.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
-Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület mezőgazdasági
helyzetjelentései, benne: Kolozs község mezőgazdasági helyzetjelentése (1941–
1942)
L.M.O.L.
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AZ EGE MŰKÖDÉSI TERÜLETÉNEK BEOSZTÁSA: Központ:
Kolozsvár;
I.kerület (központ: Nagyvárad); 1. alkerület (központ: Nagyvárad); a)
biharirész (központ: Nagyvárad): Bihar m. (4); b) bánsági rész (központ:
Temesvár): Temes 6), Krassó (7) és Szörény m. (8); 2. alkerület (központ:
Szatmár): Máramaros (1),Szatmár (2) és Szilágy m. nyugati része (3a); 3.
alkerület (központ: Sülelmed): Belső-Szilágy m. (3b); 4. alkerület (központ:
Arad): Arad m. (5) és néhány temesiközség;
II.kerület (központ: Pusztakamarás): 1. alkerület (központ:
Pusztakamarás): Kolozs (12), Szamos (13) és Naszód m. (14), továbbá Hunyad
(9) és Alsófehér m. déli része (10a); 2. alkerület (központ: Torda): Alsófehér m.
északi része
(10b) és Torda m. (11); 3. alkerület (központ: Vámosgálfalva): Kisküküllő m.
(17), Nagyküküllő m. nyugati része (18a) és Szeben m. (19);
III.kerület (központ: Marosvásárhely): 1. alkerület (központ:
Marosvásárhely): Maros (15) és Udvarhelym. északi része (16a); 2. alkerület
(központ: Székelyszenterzsébet): Udvarhely m. (16b), Nagyküküllő m. keleti
része (18b) és Fogaras m. (20); 3. alkerület (központ: Csíksomlyó): Csík m.
(23); 4. alkerület (központ: Uzon): Brassó m. (21), Háromszék m. nyugati része
(22a), Nagyküküllő m. nehány keleti és Udvarhely m.nehány déli községe; 5.
alkerület (központ: Sepsiszentgyörgy): Háromszék m.
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Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet gazdakörei.
Alsófehér megye: 1. Felsőújvár, 2. Magyarbecze, 3. Magyarlapád,4.
Marosgombás, 5. Marosszentbenedek, 6. Nagyenyed, 7. Toroczkószentgyörgy,
8. Vajasd.
Arad megye: 1. Alsósimánd, 2. Arad, 3. Arad-Gáj, 4. Aradtanya,5. Ágya,
5. Bélzerind, 7. Borosjenő, 8. Borossebes, 9. Dezsőháza,10. Fazekasvarsánd, 11.
Feketegyarmat, 12. Galsa, 13. Kisjenő-Erdőhegy, 14. Kisiratos, 15. Kispereg,
16. Nagyiratos, 17. Nagyvarjas,18. Nagyzerind, 19. Selénd, 20. Simonyifalva,
21. Székudvar, 22.Vadász, 23. Zimándújfalu.
Bihar megye: 1. Ant, 2. Árpád, 3. Bél, 4. Bihar, 5. Biharfélegyháza,6.
Biharpüspöki, 7. Bogyoszló, 8. Diószeg, 9.Erdőgyarak,
10. Hegyközkovácsi, 11. Mezőbaj, 12. Nagyszalonta, 13. Paptamási 14. Szalárd,
15. Szentimre, 16. Székelyhid, 17. Tenke, 18. Tóti.
Brassó megye: 1. Barcaújfalu, 2. Bácsfalu, 3. Csernátfalu, 4.Hosszúfalu,
5. Hosszúfalu-Felszeg, 6. Krizba, 7. Pürkerecz, 8. Tatrang,9. Türkös, 10.
Zajzon.
Csík megye: 1. Csíkcsatószeg, 2. Csíkcsekefalva, 3. Csíkcsicsó,4.
Csíkcsobotfalva, 5. Csíkcsomortán, 6. Csíkkarcfalva, 7. Csíkmadaras,8.
Csíkmenaság,
9.
Csíksomlyó,
10.
Csíkszentgyörgy-Bánkfalva,11.
Csíkszentimre, 12. Csíkszentlélek, 13. Csíkszentsimon, 14.Csíkszenttamás, 15.
Csíkszereda, 16. Csíkszépvíz, 17. Csíktapolca,18. Ditró, 19. Göröcsfalva, 20.
Gyergyóalfalu,
21.Gyergyócsomafalva
22.
Gyergyóremete,
23.
Gyergyószárhegy, 24.Gyergyószentmiklós,25. Gyergyóújfalu,
26. Kászonaltiz, 27. Kilyénfalva, 28. Mádéfalva,29. Tekerőpatak, 30. Tusnád,
31. Ujtusnád, 32. Zsögöd.
Fogaras megye: 1. Halmágy, 2. Kóbor.
Háromszék megye: 1. Aldoboly, 2. Alsócsernáton, 3. Angyalos,4.
Árkos, 5. Barátos, 6. Barót, 7. Bélfalva, 8. Bereck, 9. Bikfalva,10.Bita,
11.Bodok, 12.Bodos, 13.Bölön, 14.Csomakőrös, 15.Csomortán,16.Czófalva,
17.Dálnok, 18. Egrespatak, 19. Eresztevény,20. Erősd, 21. Esztelnek, 22.
Feldoboly, 23. Felsőcsernáton, 24. Fotosmartonos,25.Futásfalva, 26. Gelencze,
27. Gidófalva, 28. Haraly,29. Hatolyka, 30. Hidvég, 31. Hilib, 32. Ikafalva, 33.
Ilyefalva, 34.Imecsfalva, 35. Kálnok, 36. Kézdialbis, 37.Kézdialmás,
38.Kézdikővár,39. Kézdimárkosfalva, 40.Kézdimártonfalva, 41.Kézdioroszfalu,
42.
Kézdisárfalva,
43.
Kézdiszászfalu,
44.
Kézdiszentkereszt,45.
Kézdiszentlélek, 46. Kézdivásárhely, 47. Kilyén, 48. Kisborosnyó,49. Komolló,
50. Kovászna, 51. Kökös, 52. Köpecz, 53. Középajta,54. Kurtapatak, 55.
Léczfalva, 56. Lemhény, 57. Lisznyó, 58. Maksa, 59. Málnás, 60. Miklósvár,
61. Mikóújfalu, 62. Nagyajta, 63. Nagybacon,64. Nagyborosnyó, 65. Nyujtó,
66. Oltszem, 67. Orbaitelek, 68.Ozsdola, 69. Páké,70.Páva, 71.Réty,
72.Sepsibesenyő, 73.Sepsibikszád, 74.Sepsikőröspatak, 75.Sepsimagyaros, 76.
Sepsiszentgyörgy,77. Sepsiszentgyörgy-Sziméria, 78. SepsiszentgyörgyKisállattenyésztők Köre, 79. Sepsziszentkirály, 80. Szacsva, 81. Szárazajta, 82.
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Szárazpatak,83.
Székelypetőfalva,
84.
Székelytamásfalva,
85.
Szentivánlaborfalva, 86. Szentkatolna, 87. Szotyor, 88. Szörcse, 89. Torja,
90.Uzon, 91. Zabola, 92. Zalán, 93. Zágon, 94. Zoltán, 95. Háromszék megye és
környéke cséplőgép- és traktortulajdonosainak gazdaköre, Sepsiszentgyörgy.
Hunyad megye: 1. Déva, 2. Lozsád.
Kisküküllő megye: 1. Ádámos, 2. Balavásár, 3. Bodrogfalva,?.4.
Bonyha, 5. Búzásbesenyő, 6. Csávás, 7. Dálya, 8. Dicsőszentmárton,9. Egrestő,
10. Gogán, 11. Gogánváralja, 12. Harangláb,13. Héderfája, 14. Kerelőszentpál,
15.Királyfalva, 16. Kiskend,17. Kóródszéntmárton, 18. Küküllődombó, 19.
Magyarbükkös,19/a. Magyarsáros, 20. Marosugra, 21. Mikeháza, 22. Ózd, 23.
Pipe,24. Pócsfalva, 25. Radnót, 26. Sövényfalva, 27. Széplak, 28.
Szőkefalva,29. Vámosgálfalva, 30. Vámosudvarhely.
Kolozs megye: 1. Bánffyhunyad, 2. Bodonkút, 3. Bogártelke,4.
Bonczhida, 5. Fejérd, 6. Feketelak, 7. Gyalu, 8. Györgyfalva,9. Inaktelke, 10.
Jákótelke, 11. Jegenye, 12. Kajántó, 13. Kalotadámos,14. Kalotaszentkirály, 15.
Katona, 16. Ketesd, 17. Kide,18. Kiskapos, 19. Kispetri, 20. Kolozs, 21.
Kolozskara, 22. Kőrösfő, 23. Középlak, 24. Magyarbikal, 25. Magyarfenes,26.
Magyarfodorháza, 27. Magyarfráta,28. Magyarlóna,29. Magyargyerőmonostor,
30. Magyargyerővásárhely, 31. Magyarókereke, 32. Magyarpalatka,33.
Magyarszóvát, 34. Magyarvista, 35. Mákófalva, 36.Melegföldvár, 37. Méra, 38.
Mezőkeszü, 39. Mezőköbölkút, 40. Mezőméhes, 41. Mócs,42. Nádasdarócz,43.
Nagykapus, 44. Nagysármás, 45. Pánczélcseh, 46. Pata, 47. Pusztakamarás, 48.
Sárvásár, 49. Szászfenes,50. Sztána, 51.Szucság, 52. Tordaszentlászló,
53.Tuson, 54.Tűre, 55. Uzdiszentpéter, 56. Válaszút, 57. Vajdakamarás,
58.Váralmás, 59. Zentelke, 60. Zsobok.
Maros megye: 1. Abafája, 2. Alsóbölkény, 3. Ákosfalva,
4.Baczkamadaras, 5. Bere, 6. Berekeresztur, 7. Buzaháza, 8. Cserefalva,9.
Csikfalva, 10. Csittszentistván, 11. Dedrádszéplák, 12.Disznajó, 12/a. Ehed, 13.
Fekete, 14. Fintaháza, 15. Geges, 16. Gernyeszeg,17. Görgényszentimre, 18.
Hagymásbodon, 19. Ikland,20. Jedd, 21. Jobbágyfalva, 22. Kisadorján, 23.
Kisfülpös, 24. Koronka,25. Körtvélyfája, 26. Lukafalva, 27. Magyaró, 28.
Mája,29. Marosfelfalu, 30. Maroskeresztúr, 31. Marossárpatak, 32.
Marosszentgyörgy,33. Marosvásárhely, 34. Marosvécs, 35. Mezőbánd,36.
Mezőbergenye, 37. Mezőkakasd, 38. Mezőkölpény, 39. Mezőmadaras,40.
Mezőmadaras-Szénástanya, 41. Mezőpagocsa, 42. Mezősámsond,43.
Nagyadorján, 44. Nagyernye, 45. Nagyölyves, 46.Nagyteremi, 47.
Nyárádgálfalva, 48. Nyárádköszvényes, 48/a. Nyárádmagyarós, 49.
Nyárádremete, 50. Nyárádszentlászló, 51. Nyárádszentmárton, 52.
Nyárádszentanna, 53. Nyárádszentbenedek, 54.Nyomád, 55. Ó-dellő, 56. Pánit,
57. Péterlaka, 58. Póka, 59. Pókakeresztúr, 60. Radnótfája, 61. Sáromberke, 62.
Sóvárad, 63. Szabéd,64. Székelyabod, 65. Székelykál, 66. Székelykövesd, 67.
Székelyvaja,68. Székes, 69. Szentgericze, 70. Szentháromság, 71. Szováta,72.
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Szövérd, 73. Tancs, 74. Teke, 75. Torboszló, 76. Udvarfalva,77. Új-dellő, 78.
Vadad, 79. Vajdaszentiván.
Máramaros megye: 1. Hosszúmező.
Nagyküküllő megye: 1. Alsórákos, 2. Fehéregyháza, 3. Héjjasfalva,4.
Nagybun, 5. Nagymoha, 6. Ürmös.
Naszód megye: 1. Alsónemegye, 2. Sófalva, 3. Tacs, 4. Zsejk.
Szamos megye:1. Almásmálom, 2. Bálványosváralja, 2/a.Bethlen, 3.
Búza, 4. Czegőtelke, 4/a. Kisiklód, 5. Magyardécse, 6.Mezőveresegyháza, 7.
Pujon, 8. Somkerék, 9. Szék, 10. Felőr.
Szatmár megye: 1.Apa, 2.Avasújváros, 3.Berend, 4.Börvély,
5.Érkörtvélyes, 6. Gencs, 7. Géres, 8. Kakasszentmárton, 9. Kaplony, 10.
Kőszegremete, 11. Ombód, 12. Patóháza,13. Sárköz,14.Szamoskóród,
15.Szatmárgörbed, 16.Szatmárhegy, 17.Szatmárnémeti, 18. Szinérváralja.
Szeben megye: 1. Vizakna.
Szilágy megye: 1. Ákos, 2. Bogdánd, 3. Désháza, 4. Diósad,5.
Egrespatak, 6. Érkeserű, 7.Érmihályfalva, 8. Érszakácsi,
9.Hadad, 10.
Hadadnádasd, 11. Ipp, 12. Kárásztelek, 13. Kisdoba,14. Kraszna, 15. Mocsolya,
16. Mono, 17. Nagydoba, 18. Nagymon,19. Nántü, 20. Paczal, 21. Sarmaság,
22. Szamosardó, 23.Szér, 24.Szilágybagos, 25.Szilágyballa, 26.Szilágydobra,
27.Szilágyfőkeresztur,
28.
Szilágygörcsön,
29.
Szilágynagyfalu,
30.Szilágypanit, 31. Szilágysámsond, 32. Szilágyzovány, 33. Tasnád,34.
Vérvölgy, 35. Zsibó.
Szörény megye:1. Bethlenháza, 2. Facsád, 3. Igazfalva, 4.Izgár, 5.
Karánsebes, 6. Nagybodófalva, 7. Szapáryfalva, 8. Újbálincz,9. Vására.
Szucsáva megye: 1. Józseffalva.
Temes megye:1. Aurélháza, 2. Babsa, 3. Csákóva, 4. Csanád,5. Detta, 6.
Dézsánfalva, 7. Gátalja, 8. Gilád, 9. Gizellafalva, 10.Hodos, 11. Janovál, 12.
Keglevichháza, 13. Lippa, 14. Magyarszentmárton,15. Majláthfalva, 16.
Medves (Bánszky telep), 17.Nagyszentmiklós, 18. Nyerő, 19. Ó-Béba, 20.
Omor, 21. Ótelek,22. Ötvösd, 23. Parács, 24. Pártos, 25. Perjámos, 26.
Pusztakeresztur,27. Rékás, 28. Rónácz, 29. Székesút, 30. Szigetfalu,
31.Sztancsófalva, 32. Temesfüves, 33. Temesvár, 34. Torontálkeresztes,35.
Újkisoda, 36. Újkisoda (Bessenyei telep), Újmosnicza,38. Újszentes, 39.
Valkány, 40. Végvár, 41. Zsebely (Józsefszállás).
Torda megye: 1. Alsófelsőszentmihály, 2. Áranyosegerbegy,3.
Aranyosgyéres, 4. Aranyospolyán, 5. Aranyosrákos, 6. Bágyon,7.
Felsődetrehem, 8. Felvinc, 9. Gerendkeresztur, 10. Harasztos,11. Kercseg, 12.
Kövend, 13. Kutyfalva, 14. Marosbogát, 15. Marosludas,16. Mészkő, 17.
Mezőbodon, 18. Mezőszengyel, 19. Mezőzáh, 20.Sinfalva, 21. Székelykocsárd,
22. Torda, 23. Tordatur,23. Újtorda, 25. Várfalva.
Udvarhely megye:1. Abásfalva, 2. Alsóboldogfalva, 3. Bágy,4. Bardócz,
5. Bibarczfalva, 6. Bikafalva, 7. Bordos, 8. Csekefalva,9. Csöb, 10. Erdőfüle,
11. Erdőszentgyörgy, 12. Etéd, 13. Ége,14. Farczád, 15. Felsőboldogfalva, 16.
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Felsőrákos, 17. Fiátfalva,18. Firtosmartonos, 19. Gagy, 20. Gyepes, 21.
Hodgya,
22.
Homoródalmás,23.
Homoródjánosfalva,
24,
Homoródkarácsonyfalva, 25.Homoródkeményfalva, 26.Homoródszentdemeter,
27Homoródszentmárton, 28.Homoródszentpál, 29.Homoródszentpéter,30.Homoródújfalu,31.Homoródvárosfalva, 32.Kadács, 33.Kibéd,34. Kisbaczon, 35.
Kissolymos, 36. Kobátfalva, 37. Lokod,38. Makkfalva, 39. Medesér, 40.
Nagygalambfalva, 41. Nagysolymos,42. Oczfalva, 43. Oklánd, 44. Olasztelek,
45. Parajd, 46. Recsenyéd,47. Rugonfalva, 48. Siklód, 49.Siménfalva és vidéke,
50.Szentdemeter,51. Székelydája, 52. Székelyszenterzsébet, 53. Székelyvéczke,
54.Székelykeresztur, 55. Székelykereszturi Gazdasági Iskola, 56. Szolokma,57.
Tordátfalva, 58. Újszékely, 59. Vargyas, 60. Zsombor.

-1938-ban 33, 1939-ben 58 tanfolyam hirdette a korszerű
gazdatudományt s a folyó 1940.esztendőben is több mint hatvan tanfolyami
igénylés történt, de a kivételes közállapotok csak 26 megtartását tették lehetővé.
Így is jelentékeny a művelődési hatás, mert az eddig megtartott 140
tanfolyamon4836 gazda nyert módszeres oktatást, ugyanannyian vettek részt a
tanfolyamokkal kapcsolatos gyakorlati bemutatókon és vizsgáztak is,
megkapván az E. M. G. E. tanfolyami oklevelét.
AZ EGE TANFOLYAMAI 1936—1940:
A)
Téli gazdasági tanfolyamok:
B)
Alsófehér:
1937: Toroczkó (1); 1938: Toroczkószentgyörgy (2);
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Arad: 1937: Zerind (1); 1938: Arandtanya (2); Erdőhegy–Kisjenő (3),
Fazekasvarsánd (4), Nagyiratos (5),Vadász (6); 1939: Aradtanya (7), Borosjenő
(8), Kispereg (9), Simonyifalva (10),Székudvar (11);
Bihar: 1937: Bihar (1),Diószeg (2),Nagyszalonta (3);1938:Szalárd (4);
1939: Érbogyoszló (5), Mezőtelegd (6), Tenke (7);
Brassó: 1939:Hosszúfalu (1);
Csík: 1937: Csíksomlyó (1), Szárhegy (2); 1938: Karcfalva
(3),Kászonaltiz (4); 1939: Csíkszentdomokos (5), Csíkszentgyörgy (6),
Csíkszentimre (7),Ditró (8), Gyergyószentmiklós (9); 1940: Gyergyóalfalu (10),
Gyergyóújfalu (11);
Háromszék: 1938: Köpecz (1), Uzon (2); 1939: Gidófalva (3),
Nagyborosnyó (4),Nagybacon (5), Nyújtód (6), Orbaitelek (7); 1940: Barót (8),
Bikkfalva (9), Dálnok(10), Kézdiszentlélek (11);
Kisküküllő 1937: Balavásár (1), Bükkös (2),Radnót (3), Vámosgálfalva
(4); 1938: Dombó (5), Héderfája (6), Kerelőszentpál(7), Nagykend (8); 1939:
Bethlenszentmiklós (9), Búzásbesenyő (10), Csávás (11),Királyfalva (12),
Kiskend (13), Pipe (14); 1940: Magyarsáros (15);
Kolozs:1937: Nagykapus (1), Nagysármás (2); 1938: Bánffyhunyad (3),
Kolozsvár (4),Sztána (5), Váralmás (6); 1939: Keszü (7), Kide (8), Kőrösfő (9),
Mákófalva(10), Palatka (11); 1940: Magyarszovát (12);
Maros: 1937: Magyaró (1), Mezőpanit(2); 1938: Körtvélyfája (3),
Lukafalva (4), Mezőmadaras (5), Teke (6); 1939: Alsóbölkény (7),
Baczkamadaras (8), Karácsonyfalva (9), Magyardellő (10),Mezősámsond (11),
Szabéd (12), Szászrégen (13), Székely vaja (14); 1940: Ákosfalva(15),
Csittszentivány (16), Jobbágytelke (17), Marosvásárhely (18), Mezőkölpény
(19),
Nyárádmagyaros
(20,)
Szováta
(21),
Udvarfalva
(22),
Vajdaszentivány(23);
Máramaros: 1938: Hosszúmező (1);
Nagyküküllő: 1937: Héjjasfalva(1);
Naszód: 1939: Magyarnemegye (1); Sófalva (2), Tacs (3), Zselyk (4);
Szatmár:1938: Ombód (1), Szatmár (2); 1939: Lázári (3), Sárköz (4);
Szamos: 1937:Búza (1), Magyardécse (2), Szék (3); 1939: Somkerék (4),
Szépkenyerűszentmárton(5); 1940: Bethlen (6), Felőr (7), Bálványosváralja (8),
Feketelak (9);
Szilágy: 1937: Szilágynagyfalu (1); 1938: Érkörtvélyes (2); 1939:
Érszakácsi (3),Kaplony (4), Szilágyzovány (5), Tasnád (6), Zsibó (7);
Szörény: 1937: Bodófalva(1); 1939: Szapáryfalva (2);
Temes: 1938: Végvár (1); 1939: Majláthfalva (2),Ótelek (3);
Torda: 1938: Egerbegy (1), Felvincz (2), Harasztos (3), Marosludas(4),
Torda (5); 1939: Aranyosgyéres (6), Bágyon (7), Kövend (8), Torda (9);1940:
Alsószentmihály
(10),
Aranyospolyán
(11),
Aranyosrákos
(12),
Székelykocsárd(13);
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Udvarhely: 1937; Alsóboldogfalva (1),
Erdőszentgyörgy(3). — B) Női háztartási tanfolyamok:
Alsófehér: 1937—38: Nagyenyed
(I); Arad: 1939: Kisjenő—Erdőhegy (II);
Brassó: 1939—40: Hosszúfalu (VIII);
Bihar: 1937—38: Nagyvárad (III);
Csík: 1937—38: Csíksomlyó (IV, V);
Háromszék:
1939—40: Szotyor (IX);
Kisküküllő: 1939: Kerelőszentpál (VI);
Maros:1939—40: Mezőbánd (X);
Torda: 1936: Kövend (VII).

Kibéd

(2);

1940:

L.Demeter Béla
Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete
-1911-ben alakult meg az Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarha
Tenyésztők Egyesülete melynek Sperker Ferenc alapító tagja és ügyvezető
elnöke.
L.MAÉ
A fogarasi ménes ügye. Egyik legutóbbi számunkban ösmertettük a
földmivelésügyi miniszter azon leiratát az Erdélyi Gazdasági Egyesülethez, a
melyben az egyesületet értesiti, hogy a fogarasi ménest nemcsak fentartani
óhajtja, de ugyanott az erdélyi jellegű kanczákból szervezendő külön ménest is
létesíteni kiván. E leirátot az Erdélyrészi lótenyésztő gazdák nagy örömmel
fogadták s az E. G. E. azonnal felhívást intézett az ottani lótenyésztéssel
foglalkozó gazdákhoz, felszólitván őket arra, hogy a kiknek birtokában a fenti
czélra alkalmas erdélyi jellegű tenyészkanczák találhatók és e czélra
bevásárolhatok volnának, hogy azokat — az állatok részletes leírásával, kor,
eladási ár és hely megnevezésével — az erdélyi gazda-sági egylet
állattenyésztési, szakosztályánál (Kolozsvár, Belközép-u. 11. sz.) az ügy
érdekében ez év végéig bejelenteni szíveskedjenek. Valószínű, hogy a
felhívásnak lesz eredménye s a létesítendő külön ménes számára sikerülni fog a
szükséges anyakanczákat beszerezni.
L.Köztelek 1896 október 21
Az Erdélyi Gazdasági Egylet kiállítása.
-“…..az Erdélyi Gazdasági Egylet Kolozsvár város árnyas és diszes
parkjában folyó évi augusztus hó 29-től szeptember hó l-ig bezárólag rendezte
XII.tenyészállat kiállítását.
“………Sigmond Dezsőnek, a rendezőség elnökének felhívására a
jelenlevőkből a zsűri osztályonkint azonnal megalakult. Összbirálati jegyző
Jakab László lett; lóbirálóbizottság első osztálya Pálffy Géza gróf elnöklete
alatt:
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Toldalagi László és Teleki László grófok. A 2-ik és 3-ik alosztály bírálói Torma
Imre,Sperker Ferencz, Szentkereszty Pál báró és Veress Ferencz lettek. A kettős, négyesfogatokat és hátaslovakat: Pálffy Géza gróf elnöklete alatt Miksa Imre
és báró Szentkereszty Pál bírálták.A juh osztályban;Horváth Kálmán
báró,Szalánczy Jenő,Szabó Károly;a baromfi osztályban : Veress Ferencz,
Ásványi Lajos,Haller Károly, dr. Pethö Miklós; a szarvasmarha osztály 1. és 2ik csoportjában Béldy Kálmán gr. elnöklete alatt: Magyary Géza,Dávid Sándor,
Gál Elek; a 3-ik csoportban Gyárfás Benedék elnöklete alatt: Maurovits Fábián,
Valka Gyula, Deák Ignácz, Nagy Miklós, Reich Albert; a 4.ik csoportban
Tulogdi Soma, Weingartner Andor, Vöröss Sándor, Biró István, Kováts Béla; az
5-ik csoportban Simai Ferencz, Szentkirályi Ákos dr., Kondász Ferencz, Szönyi
Elek; a bivaly osztályban Dávid Antal elnök, de La motte Arthur gróf és
Gajzágó Antal lettek a jury tagjai, mely működését a kiállítás területén
nyomban megkezdette.
Az eredményt délután fél 4 órakor hirdették ki. A zsüri ítélete a
következő volt:
Erdélyben született angol telivérekért: Szentkereszty Pál, Wesselényi
Miklós br., Szeredai Aladár. A nehéz teher alá való lovakért: Wesselényi
Miklós, Szentkereszti Pál, Czecz Arthur. Könnyű teher alá való hátaslovakért:
Sperker Ferencz, Jósika Andor, Bánffy Albert kaptak pénzdíjat.
Dobolyi Zsigmond, Nagy Gábor lovai dicsérő oklevéllel tüntettettek ki.
Bánffy György gróf lova pályázaton kívül volt, mert előzőleg a budapesti
millenniumi és bécsi állat kiállításokon már díjaztatott. Nagy hámosokért az
arany díjat br. Bánffy Ernő nyerte; többi lovaiért dicsérő oklevelet nyert. Arany
díjat kapott gr. Wass Béla és Wass Jenő. Dicsérő oklevelet br. Bánffy Albert és
gr. Wass Béla. Kis hámosokért aranydíjat: Wass Jenő, gr. Teleki Károl, br.
Jósika Andor. Csikós kanczákért pénzdíjat Szolga János, Nemes Károly és
Hegyeli Endre. Gazdasági csikós kanczáért pénzdíjat Hegyeli Endre, Gáli
György és Dobolyi Zsigmond.
Gulyabeli tehenekért arany díjat Wass Béla, csoportkiállításért arany díjat
Sperker Ferencz, csoport kiállításért arany dijat Petrovits Kálmán, csoport
kiállításért külön díjat Csiky Elek, dr. Horváth Miklós, Onderka Rikárd,Deák
Ignácz kaptak.
A répavágó gépre kitűzött díjat Somogyi Albert nyerte. ,
Tehenekért dicsérő oklevelet nyertek br. Bánffy Ernő borsai, Barcsay
Domokos bánffyhunyadi, ifj. Leszai Ferencz magyar-gorbói és br. Szentkereszty
Pál tenyészetei. Bikákért három éven felül: Sperker Ferencz, Barcsay Domokos,
Bánffy Ernő és Ugrón Miklós; 2—3 éves bikákért: 150 koronát Sperker
Ferencz, 100 koronát Szentkereszty Pál, dicsérő oklevelet gr. Wass Béla, a 3-ik
díjat 50 koronát Somogyi Albert nyerte; dicsérő oklevelet és 1 pénzdíjat Székely
Ferencz, pénzdíjat Egyed Albert, dicsérő oklevelet gr. Wass Béla, br, Bánffy
Ernő, a radnóti uradalom, báró Horváth Kálmán, kollekczió díjat: gróf Teleky
Géza örökösei, báró Szentkereszty Pál.
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Bikákért, 1—2 évesek: arany-dijat Sperker Ferencz, arany-dijat gróf Wass
Béla, a radnótiuradalom és Leszay Ferencz-féle díjat, 60 koronát Putnoki
Domokos, pénzdiját Székely Ferencz, Szász Ferencz, Kulcsár János, dicsérő
oklevelet gróf Wass Béla, Putnoki Domokos, Csiky Elek, Sperker Ferencz, ifj.
Leszay Ferencz, gróf Bánffy György, Somogyi Albert.
Nem gulyabeli tehenek: Gönczy Mihály, Czecz Arthur, Tallér István.
Kolozsvár város diját: Gombos József, Szilágyi György, Kálmán István nyerték.
Üszők, 2—3 évesek, arany díjakat: Sperker Ferencz, Wass Béla gr. Pénzdijakat:
Gönczy Mihály 50, Tallér István 25, Csiky Elek 10 koronát. Üszőkért, 1—2
évesek arany díjakat: Sperker Ferencz és Somody Albert. Pénzdijat 30 frtot
Szász Ferencz, 20 frtot Csiky Elek. Ugyané csoportban dicsérő oklevelet nyertek
a következők: Tehenekért gróf Teleki Géza örökösei, üszőkért gróf Teleki Géza
örökösei, Sperker Ferencz, Somogyi Albert,br. Petrichevits-Horváth Kálmán,
gr. Wass Béla.
Bivalyokért 75 korona díjat nyert Nagy Dezső,50 korona díjat Barcsay
Domokos, 25koronát Bánffy György gróf.
Bivalybikáért 100 kor. aranydíjat Bánffy György gr. 3 éves bikáért, 75 korona
díjat Jósika Gábor báró 3 éves bikáért, 50 koronadijat lovag Onderko Rikárd. A
bivalytehenekosztályában dicsérő oklevelet kapott br.Jósika Gábor,Pápay
Sámuel :és Jónás Bálint.
A juh-osztályban gróf Bánffy György zentelki gazdaságának raczkajuh
kollekcziójáért, a tenyésztés egyöntetűsége, gyapjuminőség és a testarányokban
kifejezett határozott tenyészirányért, jóllehet, a kiállító állatait versenyre nem
bocsátotta, dicsérő oklevelet nyert. Az unitárius egyház ladamosi juhaiért 30
korona jutalomdijat kapott. A kolozsmonostori gazdasági tanintézet raczkajuhai
a tenyésztés egyöntetűsége és a szép állatokért szintén dicsérőoklevélben
részesültek.
A zsűri fáradtságos föladatának befejezése után az elnök fényes bankettet
adott.
L.Köztelek 1897 szeptember 1
Megjegyzés:A
díjazottak
között
ott
található
Erdély
állattenyésztőinek majdnem teljes élvonala. Egy ilyen állatkiállítás
örökségünk arany bejegyzéseit jelzik Sperker Ferenctől, gróf Wass Béláig.
A kiállítás részünkre értékes örökség mint egész is és mind egyéni
eredmények is.
Kiss Károly

Gazdasági Tudósitó. E czimen Tokaji László, az erdélyi gazdasági
egyesület titkára kőnyomatos lapot indított meg, melynek az a czélja,. hogy az
ország keleti felén történő közgazdasági események felől a sajtót állandóan
informálja. Elismeréssel fogadjuk Tokaji Lászlónak ezt a vállalatát, a melylyel a
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sajtó helyes tájékoztatása révén, az általa képviselt vidék közgazdasági
mozgalmainak hasznos szolgálatot tehet.
L.Köztelek 1897 május 15
Védőojtások a sertészvész ellen.
As Erdélyi Gazdasági Egylet által berendezett vérsavó-termelő telepről
eddig 761 darab sertésre adatott ki ojtóanyag és ezzel a kísérleti ojtások
megfigyelése kezdetét vette.
A telepen készített szérummal történt védőojtások máig igen jó
eredményre engednek következtetést. Így a Gyaluban október 25-én és f. hó 4én vészes telepen beojtott 397 darab sertés közül az elhullás eddig: 3—4%, mig
a beojtatlanok között sokkal több. A Szurdokon beojtott 126 valamint a Füldön
és Farnoson beojtott 538 egészéges sertésnél változás máig nem állt be, vagyis
megbetegedés nem történt. Különben ugy látszik, mintha a fertőzés után
védojtott falkából kiválasztott betegek könnyeben és gyorsabban esnének át a
betegségen, mint a védőojtásnélküliek. Ezek az észleletek eléggé megnyugtatók
és teljesen megegyeznek a hivatalos részről eddig hirdetett eredményekkel.
L.Köztelek 1897 november 17
Az Erdélyi Gazdasági Egylet ez évi rendes közgyűlését Kolozsvárt, 1898.
évi május hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor fogja megtartani. Tárgysorozat :
Jelentés az egylet 1897-ik évi működéséről. Jelentés az egylet 1897-ik évi
zárszámadásáról; ezzel kapcsolatban: Az 1898-ik évi költségvetés
megállapítása. Az egylet ügyrendjének-, szolgálati és fegyelmi szabályzatainak
megerősítése és intézkedés a nyugdijalapra vonatkozólag. A választmány utján
beadott önálló indítványok.
L.Köztelek 1898 április 20
Erdélyi Gazdasági Egylet. Kolozs megye Kolozsvár
- Alapítva: 1844-ben. Működési köre kiterjed az egész mai Erdélyre.
Szakosztályai tudományos és gyakorlati munkásságot fejtenek ki a gazdasági
élet ésgazdasági tudás szintjének emelésére. Az egyesületmodern gazdasági
eszközök bemutatásával,termelési kísérletekkel, tudományos felolvasásokkal,
legújabban tanulmányi kirándulásokkal is szolgálja céljait. Az irodalmi
szakosztályeddig hatvan darab gazdasági szakmunkát adott ki. Hivatalos lapja, a
közel hatvanéve fennálló „Erdélyi Gazda", főszerkesztője: Török Bálint. Az
EGE elnöke dr. gróf Bethlen György, alelnökei Szász István és gróf Bethlen
László. Titkár: Török Bálint.
L.Várady
Az „Erdélyi Gazdasági Egylet" igazgató-választmányi ülése. Az erdélyi
gazdasági egylet népes választmányi gyűlést tartott e hó 20-án, melyen a,
következő fbntosabb tárgyak és ügyek nyertek elintézést: Örömmel vette
tudomásul a választmány, hogy a földmivelésügyi miniszter az „Erdélyi Gazda"
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„Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle" külön rovata részére 200 forint rendkívüli
segélyt utalványozott. A földmivelésügyí miniszter leiratait: a felállítandó
amerikai szőlőanyatelepek-, a sertéstenyésztés támogatása, a sertésvész elleni
kísérletezés és a május hó. folyamán tartandó lótenyésztési és értékesítési
szaktanácskozmány
tárgyában az ülés tudomásul vévén, 'a szükséges
intézkedéseket megtenni, határozza, a májusi értekezletre pedig kiküldi az
egylet képviseletében gr. Bánffy György és br. Wesselényi Béla ig.-választmányi
. tagokat. Az ülés legfontosabb tárgya volt: az egylet által alapított „központi
hitelintézet mint szövetkezet" részére az egylet által jegyzendő üzletrészek
mennyiségének megállapítása. A választmány egyhangúlag 150, egyenként 100
forintos alapítványi üzletrész jegyzését szavazta meg, ami 15,000 forintnak felel
meg. A „Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének" márcz. 28-iki közgyűlésére gr.
Wass Bélát küldi fel a választmány. Az. egylet közgyülésének napját május 2ára tűzte ki a választmány.
L. Köztelek 1897 március 24.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület egy éve.
„Midőn az Erdélyi Gazdasági Egyesületnek 1895-ik évi működéséről
szóló jelentését kézhez vettük, azon kívánságunknak adtunk kifejezést, hogy
bár minél több gazdasági egyesület követné az erdélyinek példáját. Sajnos,
hogy ezen óhajunk visszhangra nem talált, mert 3—4 vidéki gazdasági
egyesületet kivéve, évi működéséről érdemleges jelentésben a többi egyesület
nem számol be.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület a mezőgazdaság minden ágazatára
kiterjedő és igen élénk tevékenységet fejt ki. S ezen tevékenységnek hü tükre a
kiadott évi jelentés. Mint közgazdasági faktor az egyesület foglalkozik az 1896ik év közgazdasági viszonyaival is és különösen a nemzetközi
gazdakongresszussal, amely a mezőgazdasági válság okainak felderítésében oly
alapos munkát végzett. Az évi jelentés, úgy mint az 1895-ik évről szóló is,' a
mezőgazdasági válság okául az árhanyatlást tünteti föl, amelyet az aranyvaluta
és az ezzel kapcsolatos spekuláczió mesterségesen fokozott.
Foglalkozik a jelentés a föld eladósodásával is, a mely a gazdaközönséget
mind közelebbről és élénkebben kezdi érdekelni és foglalkoztatni, s
országrészenként mutatja ki a jelentés a földbirtoknak holdanként való
megterheltetését, mely azonban csakis a jelzálogterhek kitüntetésére szorítkozik
és ott is a külföldi intézetek jelzálogkölcsöneit mellőzi.
Foglalkozik a jelentés Erdély kereskedelmi forgalmával is, különösen
pedig állatforgalmával, mely — mint tudjuk — ez országrészben igen élénk és
jelentékeny. Majd a munkás-, időjárási és termelési viszonyokat ismerteti, mely
utóbbiban igen sok, a földmivelésügyi minisztérium figyelmére méltó
megjegyzés foglaltatik.
Igen érdekes a múlt évi közgyűlésen el-hangzott elnöki megnyitó, a mely
a "kiegyezési tárgyalásokkal foglalkozik és különösen az Ausztriával
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megkötendő állategészségügyi egyezménynyel, amely természetszerűleg
Erdélyt a legközelebbről érdekli.
Az elnöki megnyitó a következőket mondja:
„A kiegyezkedési tárgyalásnak Magyarország részérő] a legnagyobb
sérelme az állat-egészségügy kérdése és ennek egyezségi szabályozása. Az
osztrák kormány nem akar külön szerződést kötni, hanem a kiegyezkedési
törvénybe . olyan intézkedést kiván felvétetni, melylyel a mostani szekatúrák
tovább is sújtanák állatkivitelünket. Hiszen, ha Szerbia és Románia
állategészségügyét a miénknek elébe téve, ezekkel a mi károsításunkra
egyezményt tartanak fenn, velünk pedig megkötni sem akarják a szerződést, ezt
csak czélzatosságnak lehet tekinteni. Azért, ha ezen fontosabb gazdasági kiviteli
kérdésben, mely hivatva van a világkereskedelmi befolyások miatt más
terményeinknél beállott árdepressziót némileg enyhíteni, jogos és méltányos
igényeink figyelembe nem vétetnek, akkor, habár készületlen érne és egyelőre
káros következményekkel járna is, daczára, hogy egy sovány béke jobb egy
kövér pernél, nem marad egyéb hátra, a jobb jövő reményében,; mint a nagyon
sok részről ,és sok érvekkel támogatott, önálló vámterülethez ragaszkodni. "
Bár maga az egyesület a kiegyezési kérdésben állást nem foglal el, ezen
elnöki megnyitó, amely az Ausztriával megkötendő állat-egészségügyi
egyezményre oly nagy súlyt helyez, — véleményem szerint igen, helyesen, —
hogy inkább az önálló vámterület álláspontjára, kész helyezkedni, amennyiben
Ausztriával méltányos egyezséget kötni nem sikerülne, igen figyelemre méltó
megnyilatkozás, és visszhangja annak az álláspontnak, amelyet az „OMGE." a
kiegyezési kérdésekben elfoglalt. Hosszabban emlékezik meg a jelentős az
ezredéves kiállításról; valamint az ezzel kapcsolatos kongresszusokról és az
egyesületek országos, szövetségének a meg-alakításáról.
Az egyesületet az ezredéves kiállításból folyólag több kitüntetés érte, így
az egyesület elnöke a Ferencz József-rend középkeresztjével tüntettetett ki.
Maga az egyesület a kiállítás érdekében kifejtett hasznos tevékenységéért állami
ezüst éremmel lett kitüntetve. Ezen kívül az egyesület tagjai közül számtalan
érdemelte ki kiállított tárgyaival a legelőkelőbb dijakat.
Az erdélyi gazdasági egyesület volt az, amely a IV.-ik országos
gazdakongresszus előkészítő bizottságának tervezetével szemben a
legerélyesebb állást foglalta el és csak természetes, hogy az évi jelentós az
egyesület e mozgalmával behatóan foglalkozik.
Azzal, hogy a szövetség megalakult és hogy az Erdélyi Gazdasági
Egyesület — amint azt az évi jelentés mellékletét képező alapszabálytervezet
igazolja — a szövetségbe belépni szándékozik, reméljük, hogy a nézeteltérések
véglegesen elsimultak és az Erdélyi Gazdasági Egyesület lesz majd egyike a
szövetség legtevékenyebb tagjainak.
A szakértelem fejlesztése terén különösen dicséretre méltó tevékenységet
fejt ki az egyesület, amennyiben évekkel ezelőtt megindított könyvkiadó
vállalatát a múlt évben is mint nyolczadik évfolyamot folytatta és a
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könyvpiaczot igen hasznos munkálatokkal gazdagította. Megjelentek a
könvvkiadó vállalat keretében „A legjobb takarmányfüvek termesztésé-rőt", irta
Réti János; „Az öntözés", irta Nemes István; „Hasznos tudnivalók az
állattenyésztés köréből", irta Jakab László; „A Jégkár ellen való biztosítás és a
károk becslése", irta Szüts Mihály. A f. évi kilenczedik évfolyam első füzetével
adja ki a vállalat az eddig megjelent munkák 50,000-dik példányát.
Az egyesületnek ezen üdvös vállalkozása megérdemelné a
földmivelésügyi minisztériumnak hathatósabb támogatását.
A gazdasági szakismeretek terjesztésénél ezenkívül a múlt évben
népszerű gazdasági előadások tartásával is közreműködött a földmivelésügyi
miniszter megbízásából. Itt ki kell emelnünk, hogy a földmivelésügyi
miniszternek ezen kezdeményezése egy oly tény, amelyet annál is inkább
örömmel kell üdvözölnünk, mert nemcsak hogy kiváló hasznára válik ez a
gazdaközönségnek, hanem mert ebben zálogát bírjuk annak, hogy egyéb más
téren is hasonlólag fogja igénybevenni a földmivelésügyi miniszter a gazdasági
egyesületeket.
Mint tudjuk, az egyesület egy lóheremag-tisztító állomást is tart fenn, a
mely a múlt évben 48,328 kg. heremagot tisztított; a mi tekintve Erdély nagy
heremagtermelését, nem mutatja a gazdaközönség valamelyes nagyobb
érdeklődését, a mi különben főként annak tulajdonitható, hogy a gazda maga a
legritkább esetben direkt eladó, hanem a heremagvakat kereskedők veszik meg
és maguk arankamentesitik.
Több kiállítást és versenyt rendezett a gazdasági egyesülete mig
szakosztályai és választmánya több aktuális napi kérdésekkel foglalkoztak
behatóan, mely irányú működésekkel behatóan itt foglalkozni a tér szűke nem
engedi.”
L. Köztelek 1897 április
Az Erdélyi Gazdasági Egylet
ez évi rendes közgyűlését Kolozsvárt, május hó 2-án, vasárnap fogja
megtartani. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. Titkári jelentés az egylet 1896- évi
működéséről. Pénztári jelentés az egylet 1896-ik évi zárszámadásáról. Az 1897ik évi költség-vetés megállapítása. Az egylet újon átdolgozott alapszabályainak
elfogadása és jóváhagyás végett illetékes helyre való felterjesztése. - Elnök,
alelnökök és igazgató-választmányi tagok választása. Netáni javaslatok,
'indítványok./
L.Köztelek 1897 május 1
„Erdélyi Gazdasági Egylet" közgyűlése.
Az „E. G. E." évi rendes közgyűlését május 2-án tartotta meg a
gazdaközönség nagy érdeklődése mellett. A közgyűlésen Cs. Szabó József
elnökölt. Az elnöki megnyitóban részletesen megemlékezett a mezőgazdaság
nyomasztó helyzetéről, á mezőgazdasági válságról, és annak orvosszereiről.
Majd áttérve az egylet egy évi működésére, kiemeli a fontosabb múlt évi
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kezdeményezéseket, akcziókat, melyekről terjedelmes és nagy gonddal
összeállított évi jelentő küldetett meg 8 nappal az ülés előtt az egylet tagjainak.
A titkári, pénztárnoki és számvizsgáló bizottsági jelentések tudomásul
vétettek, nemkülönben a tizenötödfél ezer frtot kitevő 1897. évi
költségelőirányzat is egészében elfogadtatott. Az egylet új alapszabályai
változatlanul elfogadtattak. A gazdasági egyletek országos szövetségébe való
belépés egyhangúlag ki-mondatott. A szövetség végrehajtó bizottságába:
Hegedűs Sándor, báró Jósika Gábor és Tokaji László választattak be a
szövetségi nagygyűlésre küldendő képviselőkül: gr. Bánffy György; br.
Feilitzsch Arthur, Hegedűs Sándor, Jakab László, br. Jósika Gábor, ifj. Lészai
Ferenez, Cs. Szabó József, dr. Szentkirályi Ákos, Szilágyi Miklós, Tokaji László.
Ezután az igazgató-válaszmányi tagok választattak és Darányi Ignácz
földmivelésügyi minisztert a közgyűlés egyhangúlag az egylet tiszteteletbeli
tagjául választotta, végül az elnök indítványára Tokaji László egyleti titkári
állásában véglegesittetett.
L.Köztelek 1897 május 5
- Kolozsvár fejlett szőlőkultúráját jellemzi,hogy az Erdélyi Gazdasági
Egylet a kőmáli szőlőjét 10 évre szőlészeti és borászati tanulmányok végett, a
pinceegylet kezelése alá bocsátotta.
L .Csávossy
- 1854-ben Kolozsváron megalakul az E.G.E géphozató és gépészeti
szakosztálya.
L.Imreh István
-„A kolozsvári Erdélyi Gazdasági Egylet 1873-ban pályázatot írt ki a
Mezőség befásításának tervére. A kiírás szerint a pályázónak a légköri és a talaji
viszonyokat figyelembe véve kellett javaslatot tennie a megfelelô fanemekre, ki
kellett térnie a magvak begyûjtésére, vetésére, a csemete nevelésére, kiültetésére
és ápolására. Továbbá a szükséges eszközöket is be kellett mutatnia. A
pályadíjat Fekete Lajos, a Selmeci Bányász- és Erdész Akadémia tanára nyerte
el. Pályamunkája 1876-ban látott napvilágot.A vegetáció rehabilitálására tíz
fafajtát mutatott be. Ezek az erdei fenyô, a gyertyán, a tölgy, a bükk, a szíl, a
kôris, a hárs, a juhar, a bálványfa és az akác (Fekete 1876). Levéltári kutatások
bizonyára kideríthetnék a mentôakció méreteit. A korabeli sajtóban Nagy Zoltán
1913-ban számolt be a római katolikus egyház radnóti és maroslekencei
birtokain megtett erôfeszítésekrôl. E birtokon az erdôhivatal 1888– 1912 között
a következô mennyiségben szerzett be vagy állított elô facsemetét: akác 238100,
feketefenyô 73600, erdei fenyô 28500, tölgy 17037, amerikai kôris 17625,
virágos kôris 10000, banksfenyô 3000, zöldjuhar 1200, bálványfa 1000, hárs
430, vadgesztenye 200, törpefenyô 50, virginiai boróka 10, pinus ponderosa 10,
összesen tehát 390.762 zsenge fát. „A mezôségi kopárok befásításának kérdése
ez idô szerint megoldva még nincs és úgy az állam, mint az egyes birtokosok...
által eszközölt fásítások csak kísérleteknek tekinthetôk” (Nagy 1913.721). A
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gyakori sós talaj megnehezítette, a legeltetô pásztorok pedig veszélyeztették a
fásítást………”
L.Művelődés 60.
Az erdélyi gazdák 5-ik vándorgyűlése s az azzal összekötendő tárlat és
cselédjutalmazás f. évi október 2., 3., 4. és 5-ik napján SepsiSzent-Györgyön
fog megtartatni. —
A tanácskozásokban s kiküldetésekben csak a tagsági igazolványnyal
ellátott gazdák vehetnek részt. •— Egy igazolvány 2 frtért kapható Bogdán
András urnál Sepsi-Szent-Györgyön. — A tárlat a magyar haza összes területére
kiterjed és 4 osztályra oszlik; állat-, termény-, gazdasági eszközök s gépek és
házi iparkiállitásra. A kiállításra szánt állatoknak legkésőbb október hó 2-án déli
12 óráig helyt kell lenniök; délután 2 órakor az intéző bizottság által
kinevezendő állatbiráló bizottság végzi teendőjét, csakis ennek befejeztével lesz
bebocsátva a látogató közönség. A meghatározott időn tul érkező állatok a
versenyből kizáratnak.
A termény-, gép- és házi ipar kiállításra szánt tárgyak szeptember hó 15ig az intéző bizottságnak Sepsi-Szent-Györgyre czimezve bejelentendők és
legkésőbb szeptember 30-án esti 6 óráig beküldendők; később érkező
küldemények a versenyből kizáratnak. A cselédjutalmazásra 100 forint lévén az
államsegélyből kitűzve, ennek részletes pályázati feltételeit az intéző bizottság
tűzi ki. Jutalmat csak háromszékmegyei illetőségű cseléd nyerhet; ki van tűzve
három dij 30, 20 és 10 frtjával egy-egy férficseléd és két dij 25 és 15 írtjával
egy-egy nőcseléd részére. A bor a IY. osztályba tartozik s következőleg
osztályoztatik:
1. Nehezebb elegyes borok: Jutalmak: 1 db állami arany-, 1 db állami
ezüst és 1 állami bronce-érem.
2. Fajborok. Jutalmak: 1 db állami arany-, 2 db állami ezüst és 1 db
állami bronce-érem.
3. Veres borok. Jutalmak: 1 db ál'ami ezüst- és 1 db állami bronce-érem.
4. Aszú borok, Jutalom: 1 db állami bronce-érem.
A tárlat minden egyes osztályának biráló bizottsága itt külön fel nem
sorolt, elegendő számú dicsérő oklevéllel rendelkezik. Érem- vagy pénz-dijat
kizárólag tenyésztő, termelő vagy készitő nyerhet, még pedig csakis absolut
becscsel biró kiállitmánynyal. Tekintettel azon mennyiségre, mely a
kiállitmányok megbirálására szükségeltetik, figyelembe veendő, hogy
gabonafélékből és burgonyából legalább 6 liter (azaz mintegy 4 kupa),
hüvelyesekből 11|2 liter (azaz mintegy 1 kupa), olajos magvakból ugyanannyi,
szálasból legalább 10 kiló (azaz mintegy 20 font), takarmánymagvakból
legalább 1 kiló (azaz mintegy 2 font, lesz küldendő.
Kerti terményekből kellő csoport küldessék, gyümölcs minden fajtából
négy darab vagy fürt. Borból két 7 |10 literes (azaz mintegy félkupás) palaczkot
kell küldeni; csakis az 1868-ik évtől az 1878. évig bezárólag termelt borok
állíthatók ki, ezen feltétel a)ól csak az aszuborok vannak kivéve. Minden érem
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vagy pénzdíjhoz dicsérő okle vél lesz mellékelve. Minden állatnál
bebizonyítandó, hogy az a kiállítónak vagy saját nevelése, vagy legalább egy év
óta tulajdona. A beküldő a mellékelt jegyzékben részletezze a termelésre
vonatkozó főbb adatokat, illetőleg rövid leírásban közölje kiállított terményének
gazdászati statistikáját és kezelési módozatát és hogy a kiállított mutatványnyal
egyenlő minőségű (gabona, gyümölcs, bor) termékből mennyi készlete van és
minő árért eladó. Ha a termény- és házi ipar tárlat kiállítója világosan meg nem
jegyzi, hogy küldeményét visszavárja, kiállított tárgya a tárlat javára ki fog
sorsoltatni.
Takarmányról, alomról és kiállítási helyről az intéző bizottság
gondoskodik. Mindennemű szállítási költség a kiállítót terheli, azonban minden
oly tárgyat, ide értve az eszközöket és gépeket is, mely az intéző bizottsághoz
czimezve beküldetik, a földvári indóháztól a kiállítási helyiségbe és az
indóházhoz vissza, az intéző bizottság díjtalanul szállíttatja. Belépti dij az
állattárlatba 10 kr., a termény-, gép- és házi ipartárlatba 10 kr., egy sorsjegy ára
20 kr. o. é. Egy kiállító ugyanazon (a jelen „Értesítésiben arabs számjegygyei
jelelt) alosztályban csak egy kitüntetést nyerhet. Minden kívánatos részletes
felvilágosítással az „Intéző bizottság" Sepsi-Szent-Györgyön szíves készséggel
szolgál. Pótsa József, bizottsági elnök. Malik József, bizottsági jegyző .
L.Borászati 1879 augusztus
-Az erdélyi gazdasági egyletek és a kolozsvári pincze-egylet a brassói
ipar- és kereskedelmi kamra közreműködése mellett jövő hó 6— 7-én
Brassóban borkiállítást rendeznek, hogy Erdély boraival megismertessék román
és bulgáriai fogyasztóikat, s minthogy e kiállítás egyedüli czélja az erdélyi
borok ismertetése, terjesztése, érmek nem fognak kiosztatni.
L.Borászati 1879 szeptember
Az erdélyi gazd. egylet a hozzá küldött kérdőívre, melyre Paget János és
Gramauf Vilmos külön is nyilatkoztak, körülbelül a következőket véleményezi:
Már 1877-ben dolgozott ki a szőlészeti és borászati szakosztály egy
hegyrendőri szabályt, melyet annak idején az erdélyrészi bortermelő megyéknek
és a földmivelési minisztériumnak is megküldött az enquéten elé is terjeszt;
sürgősen kérve az enquétet, hogy e fontos kérdést minden esetre oldja meg. A
földforgatást, valamint ott, hol kivihető, a terasse-falak emelését ajánlja, hol
pedig ez nem alkalmazható, ott kígyózva haladó, vagy rézsútos vizvezető
utakkal lehetne csak segíteni, mely utakat folytonos tatarozás és tisztítással kell
fenntartani. A szőlő trágyázását, főleg kalitartalmu trágyákkal kívánatosnak
mondja, ellenben a döntés felsorolt hátrányait az erdélyi borvidékeken
bebizonyítva nem látja. A tiszta faj-ültetést pártolja; mert okszerűbb a borokat
keverni, mint a külörnböző időben érő szőlőfajokat. A metszésről megjegyzi,
hogy Erdély borvidékein a hosszú metszés bizonyult mennyiség és a
legtöbbször minőség tekintetében is czélszerünek. A vinczellér-képezdéket
szerinte mindenüt nagyobb borvidékekhez kellene kötni, a tanulókat pedig
tanulmányaik végeztével nagyobb exportpinczékbe legalább egy évi gyakorlatra
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kellene küldeni. Több vegykisérleti állomás felállítását hazánkban égető
szükségesnek mondja.……………….(Bövebben az Arcanum kiadásában)
L.Borászati 1880 szeptember
-Az erdélyi gazdasági egylet 1880. október 28-ikától november 3-áig
Kolozsvártt a városi vigadó (Redoute) helyiségeiben kertészeti kiállítást fog
tartani, melynek intézése és rendezése ezen egylet kertészeti szakosztályára lett
bizva. E kiállítás a magyar haza egész területére terjed ki és 4 osztályra oszlik u.
m. I. gyümölcs., II. vetemény és főzelék., III. szobakertészet, végre IV. kerti
eszközök és kézi gépek. A kiállításra szánt termékek és tárgyak a szükséges
hely biztosithatása végett október hó 15-ére az erdélyi gazdasági egylet titkári
hivatalánál (Kolozsvártt, belmonostorutcza 8-ik szám) szóval vagy írásban
bejelentendők és legkésőbb október hó 24-ére ugyanazon czim alatt
beküldendők.
L. Borászati 1880 október
A Királyhágón túl fekvő borkerület, az u. n. „Erdély" mintaképét nyújtja
annak, hogy miként kellene minden egyes borvidéknek a kiállításon
megjelennie. Nevezetesen az erdélyi gazdasági egylet összegyűjtötte nagy
fáradtsággal mindazon anyagot, mely területén termeltetik, bemutatta mindazon
borspecialitásokat, a melyekben a „szűkebb haza" nagyon is bővelkedni szokott.
Minden elfogultságtól menten el lehet mondanunk, hogy ily válogatott és
gazdag borgyüjtemény egy egész kis királyságnak is dicséretére válandott, ha
azzal valamely kiállításon megjelenik. Mindez onnét van; mert Erdélyben a
szőlőművelés és bortermelés majdnem kivétel nélkül az intelligentia s nagy
részben a mágnásság kezében központosul, kik- elég korán belátták, miszerint a
borászat csakis öntudatos és helyesen megállapított irány mellett lehet az
országrészre ép ugy, mint az egyes termelőkre nézve is jövedelmező.
Az erdélyi gazdasági egylet gyűjteményes kiállítása az, a mi majdnem az
összes erdélyi borokat absorbeálja; mellette egy-két külön kiállítót találunk
csak, kik vagy a mintapinczei collectiv kiállításban, vagy önállóan vettek részt.
Ezen óriási collectiv kiállításban a következő termelők vettek részt: A
balázsfalvi érseki uradalom 1879-iki peesenyebor és 1880-iki rajnai riezling
borával; báró Bálintitt József nagy-ernyei carbenet vörös borával ; Balla Pál
szamosfalvi pecsenye borával; gróf Bánffy György bonczhidai 1866-iki
pecsenye- és 1846., 1858. és 1862-iki bakator borával; dr. Bartsch Ferencz
Gyulafehérvárról 1880-iki asztali borával; Batta Bertalan Alvinczről 1869-,
1876-, 1881- és 1883-iki asztali fehér borával; Beke Antal 1877- és 1879-iki
gyulafehérvári borával; néhai gróf Bethlen Sándor utódai 1862- és 1874-iki
bethleni bakator boraikkal; dr. Bocz József NagyEnyeden kövérszőlőből szűrt
1880. és 1882-iki boraival ; báró Bornemisza János Kolozsvárról kitünő 1879iki Semillon-, Epinette-, Pinot noir- és Carbenet faj boraival; báró Bornemisza
Tivadar MarosIllyéröl vegyes pecsenye és rajnai riezling boraival; Bürger
Márton Krakkóról 1882-iki asztali és pecsenye boraival; Czirner József NagyEnyedről 1880-iki vegyes és 1877-iki rajnai riezling boraival; Dobál Gyula
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Maros-Vásárhelyről aszuborával; dr. Dobogányi Jakabné Nagy-Enyedről
máslás és aszuboraival. A collectióban úgyszólván külön gyűjteményt képez az
erdélyi pincze-egylet kiállítása, mely a következő borokat foglalja magában, és
pedig: 1882. sárdi és bocsárdi asztali bort, 1878., 1882. és 1883-iki
olaszriezlinget, 1882-iki hadrévei, 1874. és 1878-iki herepéi-rajnai riezlinget,
1876. és 1879-iki herepei, 1878-iki marosmenti és czelnai asztali borokat, a
melyek bizony pecsenye boroknak is beválnának; továbbá 1872-iki leányka- és
1866., valamint 1874-iki som (-formint) borát, 1876-iki muskotályt, 1866. és
1874-iki traminit, az 1878-iki hires rózsamálit, 1846-iki szilvásit, 1834. tasnádi
bakart, 1866-iki vörös aszút (?), 1872-iki sauvignont, 1875-iki oportot, 1882-iki
Medocot és 1875-iki Carbenetet.
Az erdélyi pinczegyletnek tehát szép faj borkészlete van s kár, hogy
utóbbi időben a borainak magas árai miatt nem igen tud üzletet csinálni.
További kiállítók még az erdélyi gazdasági egylet gyűjteményében: Finna
István Balázsfalváról 1884-iki rajnai riezling borával; Folyovits Nándor és itj.
Gáspár János Nagy-Enyedről asztali vegyes boraikkal; Gegenbauer József
Kolozsvárról 1874-iki asztali, 1874., 1878. és 1879-iki pecsenye, 1874-iki
muskotály és 1874-iki rajnai riezling boraival; Gerendy István Sövényfalváról
asztali, leányka, som és rajnai riezling boraival; Glück Mór Álvinczről 1878-iki
rózsamáli, rajnai, riezling és olasz riezling, továbbá 1882-iki Pinot noir és
carbenet vörös boraival; Gombos László Tordáról 1880-iki Muscat cooquant
specialitásával, rajnai riezling, olasz riezling és 1875-iki traminijével; dr. Hincz
György Kolozsvárról 1875. és 1882-iki asztali, 1882. és 1862-iki bakar,
valamint 1862. és 1880-iki aszuboraival; báró Horváth Ödön Alvinczről 1882iki rajnai riezling és 1883. Carbenetjével; gr. Horváth-Toldy Lajos,
MagyarBrettyről Carbenetjéről; Jónász Adolf Gyulafehérvárról muskatályával;
báró Jósika Lajos Branyicskáról 1879. som- és 1879-iki traminijével; báró
Jósika Sámuel nehéz vegyes pecsenyeborával. Özv. br. Kemény Istvánné
Csombordról nagyszerű és finom zamatos borokkal jelent meg, és pedig
kiállított 1878-iki kéknyelűt, 1878—1883-ig rajnai riezlinget, 1881—1883-ig
muscat eroquantot, 1880—1883-iki muscat d'Alexandriet, 1882-iki somot,
ugyanez évi bakatort és fűszeres traminit. Br. Kemény Endre MagyarBükkösről 1875. som- és 1878-iki vegyes szőlőből szűrt pecsenye bort, b.
Kemény L. Alsó-Gáldról 1876. pecsenyebort, 1873. és 1876. pedig rajnai
riezlinget állított ki. Köblös Miklós Magyar-Igenről Carbenet-, Lengyel Ádám
Tordáról rajnai riezling, gróf Lázár Jenő Medgyesfalváról asztali vegyes, Lázár
Manó Nagy-Sármásról 1834-iki szászmátéi specialitásával ; Máriaffi Albert
Maros-Szt.-Györgyről vegyes asztali és rajnai riezlingjével; Mártonffy testvérek
Nagy-Enyedről 1880-iki vegyes, 1882-iki rajnai riezling és Carbenet-borával;
Mendel Manó Gyulafehérvárról 1879. és 1881-iki fehér asztali borával;
Mészáros István Felvinczről 1882. asztali és 1878-iki asszújával; Müller Mihály
Nagy-Enyedről 1882. tramini és 1883-iki rajnai riezlingjével; Nóvák Ferencz
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Gyulafehérvár 1876. pecsenyeborával; Osztián Gerő tordai 1872-iki fínom
traminijával jelentek meg a kiállítási küzdtéren.
Erdély acclimatisált jeles anglo-magyar borásza: Paget János Gyérésről
kiállított 1868,1874, 1875, 1879. és 1882-iki Carbenetet; 1868-iki törökhegyit
1868, 1874, 1875. és 1878-iki rajnai riezlinget, 1874-iki Sauvignont, 1874-iki
olasz riezlinget, 1868-iki traminit és 1868-iki leányka szőlőből külön szűrt
delicát fajbort. Kiállítottak még Rosenberger Bernát 1875. pecsenye, 1878.
muskatály és 1866-iki asszúbort; Szalánczy Lőrincz fugadi riezlinget, somot és
traminit; Szász József 1882. és 1883-iki asztali bort, gróf Teleki Domokos
Sárpatakról 1874, 1878. és 1880-iki Sauvignont, 1874. és 1880-iki sombort,
1880-iki muskatályt és 1878-iki traminit; özv. gróf Teleki Gézáné
Gernyeszegről kitűnő Carbenetet; gróf Teleki György Naláczról, nehéz és
zamatos fehér pecsenyebort; gróf Teleki Károly Felső-Ujvárról 1879. furmint,
tramini, muskatályt, 1878-iki rajnai riezlinget, 1879. chateaut és 1878-iki
szilvásit; gróf Teleki Sámuel Sároniberkéről 1874. kövérszőlőből nyert
fehérbort, 1884. somot, 1872. és 1884-iki muskatályt, 1884. traminit bakatort
ésEpinettet, 1874., 1880., 1882. és 1884-iki Sauvignont, továbbá 1878., 1880.,
1882, 1883. és 1884-iki Carbenet bort állított ki, melyek közül egyik jelesebb
volt a másiknál. További kiállítók e gyűjteményben: gróf Teleki Sándor
örökösei Czelnáról vegyes 1872— 1882-iki fehér boraikkal; Török Bertalan
NagyEnyedről 1872. som- és 1879-iki kövérszőlő borával; Ugrón Miklós MezőZáhról pecsenyeborá- vál; Pávai Vajna Elek Magyar-Csesztvéről asztali
borával; Vinczenti Nándor Diódról rajnai riezling és asszú boraival; Veress
Dénes 1862. vegyes 1875, 1878. és 1880-iki rajnai riezling borával; dr. Wolft
Gyula tordai 1875., 1878. és 1882-iki; Zeyk Gábor Diódról 1872. és 1876-iki
rajnai riezlingjével; Szentjánosi Ferencz Kolozsvárról erdélyi rózsa (siller)
borával; és végül kitűnő erdélyi borászunk Zeyk József Maros-Gombáson
1878—1881-iki hires Chateau-gombásával,"zamatos gombásával és piros
Chateau gombásával. Ha a tisztelt olvasó ezen borcatalogust figyelmesen
átolvasta — be fogja látni, hogy igazunk volt, midőn a bevezetésben azt
állítottuk, hogy ennyi kitűnő speciálitás díszére válnék bármely külföldi
királyságnak is. A külön kiállítók között teljes joggal foglal helyet báró Apor
Károly kitűnő marosvásárhelyi bortermelőnk, kinél a tófalvi rajnai riezling a
character és finomság non plus ultráját érte el s kinek borai Bécs, Páris és
Londonban is kitüntetésekkel lőn elhalmozva. Kiállított egész borgyűjteményt,
melyek egyesei, mint foglalat közt a rajnai riezling, képezi a legbecsesb
drágakövet. Arzt Pál brassói borkereskedő 15 féle s többnyire jeles minőségű
erdélyi asztali és pecsenyebort állított ki; Baczó József 1880. és 1883-iki -kitűnő
bakatorbort; ifj. Benel János szorgalmas és jónevü kolozsvári borkereskedő
czég erdélyi czelnai és ménesi bakar valamint kadarka vörös bort mutatott be.
Nagy Domokos Krasznáról könnyű asztali és nehezebb bakar pecsenyebort;
Nagy Gábor Kolozsvárról, erdélyi u. n.: „plébános vörösbort" és erdélyihegyaljai fehér bort állított ki.
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Végül, — egy talán politikailag peresterület,— a Szilágy-Somlyó
vidékének gazdasági egylete által összegyűjtött kiállítás zárja be a borkiállítás
sorát, melyben a következők vettek részt, u. m.: Ajtay Albert 1880-iki fehér
asztali borával; báró Bánffy Dániel 1882-iki olasz ríezlingjével ; Bartha István
tavalyi könnyebb asztali borával; Bölöni Sándor 1870. és 1879-iki asztali-,
valamint tavalyi bakarborával; Farkas Ferencz 1883. évi fehér asztali borával;
Páskuj István 1883-iki asztali és 1880-iki pecsenye borával; Páskuj József 1880iki madarasi pecsenye- és ugyanez évi asztali borával; Ruszka István asztali
borával; Tamkó Bertalan 1880. és 1882-iki nehéz pecsenye borával ; Telegdy
Márton 1880-iki asztali — és Veress Lajos 1873- 1883-iki asztali fehérboraival.
Bevégezvén így hazánk összes bortermelőinek kiállítását, jövőre a
borkereskedők és korcsmárosok kiállítását fogjuk t. olvasóinknak tárgyilagosan
és érdemünk szerint bemutatni. —r.
L.Borászati 1885 november
Megjegyzés : Ez az a periodusa volt az erdélyi borászatnak amikor
felfelé ívelt és nagy tömegben állitódtak elő finomabbnál,finomabb
borok.Amint a cikket iró ujságíró is jelzi egy kisebb királyság becsületére is
vállhatna ez a borgyüjtemény.Ez a beszámoló azért került ide mert ebből
kiolvashatjuk az Erdélyi Magyar Gazda Egyesület mozgosító ,szervezői
erejét.S ugyanakkor azt is,hogy majd egész Erdély területéről itt voltak a
borok.Ez a felsorolás Erdély bortermelői erejét igazolja amely ebben az
időben vetekedett a magyarországi bortermelőkével, söt sok esetben
zamatban, ízben, erőben
meg is haladta. Ebből a felsorolásból
kiválogathatjuk és meghatározhatjuk majd minden szőlő és bortermelő
vidék sajátos borait. Ez nagy értéke az egykori Erdélynek.S ami még
érdekesebb, nagy számban jelennek meg a nem grófi,bárói bortermelök
is.Az akkori borajánlatra a legjellemzőbb a sokféleség.
Kiss Károly
-Az Erdélyi Gazdasági Egylet 1938 április 25-én tartotta meg az
újjáalakulása után a második közgyűlését Kolozsvárott.
-Az E.G.E. megtartotta
ezévi kéthetes gazdasági tanfolyamát.
Megszervezte Polonyi Pál kisgazda.
L.Erdélyi Gazda 1938 május 1
-1905-ben a Kolozsvárt az Erdélyi Gazdasági Egylet központja a Petőfiutcza 7. sz. alatt volt.
L.Méhészeti Közlöny Kolozsvár 1905
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Gróf Mikó Imre
-Mikó nem akart mindenáron, minden téren vezető szerepet játszani, őt a
társadalom kérte fel erre. Az Erdélyi Gazdasági Egylet újjászervezésére is azért
vállalkozott, mert őt tartották mint mintagazdát és a korábbi egyesület tevékeny
tagját a legalkalmasabbnak erre. Az Erdélyi Gazdasági Egyletet (később Erdélyi
Gazdasági Egyesületre módosították a nevét) azért kellett sürgősen újjáalakítani,
hogy segítsen a forradalom alatt tönkrement mezőgazdaság s főleg a gazdák, az
agrártársadalom talpra állításában. Ezt felismerve kérte fel Mikót a régi
egyesület néhány kiváló tagja, hogy eszközölje ki a bécsi kormánynál az
egyesületi munka újrakezdésének engedélyezését. Ezt Mikó Imre gyorsan
elintézte. Az alakuló ülés 1854-ben őt elnökké választotta, és ezt a funkciót
nagy odaadással és szakértelemmel látta el. Azonban gondja volt arra is, hogy
az egyesület gyakorlati munkáját jó szakértők vezessék. Ilyenek voltak:
Kelemen Béni gazdatiszt, Bodor Pál pomológus, Berde Áron tanár, Újfalvi
Sándor kiváló gazda és sokan mások. Az újjáalakítás sikeres volt, az Erdélyi
Gazdasági Egyesület a korszerű gazdálkodás előmozdítójává vált, s az erdélyi
magyar társadalomnak is rendkívüli hasznára volt. Mikó Imre, visszaemlékezve
az újjászervezésre, ezeket írta: "Látnivaló, hogy ez az 1851-1853-ig aléltságban
lévő nemzeti szellem új életre ébredésének legörvendetesebb nyilatkozata,s az
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egyesület újrafölelevenítése annak leggyakorlatibb műve volt. A nemzet
erkölcsi és szellemi életmezeje korántsem volt úgy letarolva az idők és
viszonyok mostohasága által, mint az anyagi. Itt volt szükség mindenek előtt a
regeneráció elemeiről gondoskodni."
Széki Teleki Béla(1899-1990)
- zsibói Wesselényi kastély utolsó ura 1899.május 16-án született
Kolozsváron……..1936-ban az Erdélyi Magyar gazdasági egyesület (EMGE)
alelnöke. A második bécsi döntés után az észak-erdélyi EMGE elnöke. Aktív
szerepet vállalt a gazdasági élet fellendítésében.
1940-1944 között fontos politikai szerepet játszott Erdély
történelmében.1941-ben EMGE elnökként a budapesti országgyűlési képviselő.
-A zsibói kastély utolsó ura Teleki Béla folytatja a Wesselényiek által
beindított okszerű agrárgazdálkodást..Vérében volt a népe felemelkedése iránti
felelősségtudat. Aktív szerepet vállalt a zsibói gazdasági élet fellendítésében,
gazdaköröket szervez, amelyekbe a parasztság valamennyi rétegét bevonja.
L.Szilágysági magyarok
-Jósika Gábor báró v. cs. és kir.kamarás, az E r d é l y i G a z d a s á g i
Egylet elnöke. Világi elnöke az erdélyi rom. kath. státusnak. a Gazdasági és
Hitelszövetkezetek Szövetségének igazgató-elnöke Kolozsvárt lakik.
L.Erdélyi Lexikon

- Az erdélyi gazdasági kérdésekben a kormány tanácsadó szerve az
Erdélyi Gazdasági Tanács, a mezőgazdasági ügyekben a Földművelésügyi
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Minisztérium tanácsadó és végrehajtó szerve az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egylet.
-A mezőgazdasági támogatások célba juttatásában fontos szerepe volt a
kormányzati intézményekkel együttműködő EMGE-nek. A harmincas évek
közepétől dr. Szász Pál elnöksége alatt az EMGE "kilép egy társadalmi
érdekvédelmi szervezet rezerváltságából, és társadalmi szervezetté akar nőni,
mégpedig úgy, hogy a szervezést alul, a népnél kezdi el. Ekkor lesznek az
EMGE alapkövei a falusi gazdakörök..." – írja lelkesülten az Erdélybe látogató
Darvas József.1940– 44 között Teleki Béla, az EMGE elnöke, a kortárs Vita
Sándor szerint: "nagyon jól felismerte: az erdélyi magyarságnak elsősorban
gazdaságilag kell megerősödnie. S mivel az erdélyi magyarságnak nagy
többsége mezőgazdaságból élt, tehát a mezőgazdaság színvonalát kellett
emelni." A szervezet taglétszáma a visszacsatolás után rohamosan gyarapodott:
Észak-Erdély területén 1942. május 1-ig, a visszacsatoláskor nyilvántartott 13
339 főről 34 008 főre emelkedett. 1943 májusában 53 000 egyéni tag és 811
gazdakör tartozott a szervezet kereteibe. A gyors létszámemelkedés oka a
fokozott propagandamunka mellett feltehetően az a rendelkezés volt, hogy
"minden kedvezményt, amit a kormány nyújt csak a gazdakörök, illetve az
EMGE-tagok vehetik igénybe."
-A korszerű gazdasági ismeretek terjesztésére a Földművelésügyi
Minisztérium erdélyi kirendeltsége és az EMGE különböző akciókat szervezett.
- 1942 tavaszán "a földművelésügyi miniszter az EMGE-ét napraforgó
termelési verseny rendezésével bízta meg. A résztvevők 50– 500 hold földön
gazdálkodók lehettek.
L.Oláh Sándor
- A megújhodott Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 1940 április 29-én
tartotta évi rendes közgyűlését.
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L.Erdélyi gazda Észak Erdélyi első száma.1940 október 1
-A közéleti vállalkozó kedvet és lelkesedést nem ismerő, vagy azt éppen
lenéző mai ezredvégi magyar ember számára szinte felfoghatatlan, hogy a Szász
Pál körül csoportosulók miként tudtak az eleinte csak a földművelés
korszerűsítésére vállalkozó egyesületből általános társadalmi összefogást
serkentő,de mindvégig a gazdasági izmosodásra figyelmező intézményt
szervezni. A rövid idő alatt végzett munka mennyiségét jelző számok
statisztikailag is impozánsak. 1935 végén 968 tagja volt az EGE-nek, ez a szám
1937-ben 1885-re emelkedett, 1938-ban pedig már 25 758 a szervezeti keretben
nyilvántartott erdélyi gazdáknak a száma. 1935. december 31- én az EGE
kötelékébe tartozott 217 gazdakör, 1937. március 20-ra ez a szám már 363-ra
emelkedett.15 1940-ben, a bécsi döntés idején 563 gazdakör működött 26 484
taggal. Ebből Észak-Erdélyben folytatta munkáját 375 gazdakör 17 522 taggal,
Dél- Erdélyben pedig 188 gazdakör maradt 8962 taggal.16 Az is a számok
világához tartozik, hogy míg 1936-ban a közgyűlésen alig száz tag vett részt,
addig 1938-ban a megjelentek közül sokan nem jutottak ülőhelyhez a kolozsvári
főtéren működő Capitol filmszínház tágas nézőterén, így az előcsarnokban
hallgatták végig a beszámolókat és a felszólalásokat.
L.Benkő Samu
- Az E.G.E. hirdeti:Több gazdakör szeretne nagyobb tételben mangalica
malacot venni 8-10 heteseket.Árajánlatokat kérünk.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-A föld tulajdonosa és munkása ismerje meg saját jelentőségét,erejét és
jövőbeli feladatait, miként azt Szász Pál dr., az 1937 szeptember6-i
nagysármányi gazdanapon kifejezte: „Látom a Magyar gazdatársadalomnak
nemzetfenntartó erejét és képességeit. Legyünk tisztában azzal, hogy az ittélő
magyarság döntő többsége földmíves, tehát nemcsak a népszaporulat
szempontjából jelentik a nemzeti alapot, hanem vagyonilag is. A több milliárd
lej értéket kitevő Magyar nemzeti vagyont a föld alkotja és csak az biztos, ami a
talpunk alatt van. Aki tehát a nemzeti vagyon fölött rendelkezik, az viselje is a
terheket.
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Mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy a magyar jövő a kisgazda
kezében van letéve. Tehát a jövőért a felelősség is a kisgazdatársadalmat
terheli”.
-Az 1844 március hó 18-án tartott bizottsági ülés két pontba foglalja
össze a maga javaslatát. Elsősorban a külföldön már jól bevált legjobb
földmívelő eszközök behozatalát tartja szükségesnek,így főként egy Zugmeyerféle,Benkő által javított eke, egy flandriai eke, egy Valcourt-féle rézsutos
borona és egy lóval húzandó szénagyüjtő gereblye beszerzését ajánlja s azt,
hogy mindezekkel az eszközökkel próbákat tartsanak az e célra felajánlott
Szőts-féle telken. Másodsorban szükségesnek véli a bizottság, hogy az
állattenyésztés emelésére az ország különböző helyein szarvasmarhakiállítások
rendeztessenek és ajánlja, hogy az egylet három díjat tűzzön ki, mégpedig 30,
20 és 10 pengőforint értékben.3 Így is lett; 1845-től fogva ebben a két irányban
történnek kezdeményezések.
Egymást követik a szarvasmarha kiállítások: Kolozsvárt, Nagyenyeden,
Székelykereszturon és Zsibón. Hamarosan híressé lesz a kolozsvári országos
vásárok alkalmával lóárveréssel is egybekötött lókiállítás, az úgynevezett
„lóvásár”. A vezetőség lépéseket tesz a kormánynál a fajnemesítés érdekében,
kérvén az Erdélyben elhelyezett állami hágómének és anyakancák szaporítását.
Majd mintagazdaság céljából hosszas keresgélés után megvásárolják Kolozsvár
városától a városhatárában fekvő „Asszúpatak” nevű birtokot. A hozatott új és
jó szerkezetű ekéket, boronákat, gyeptörőket, lógereblyéket és más célszerű
gazdasági gépeket és eszközöket szünetlen terjesztik, a kiállítások alkalmával
próbaszántásokat, ekeversenyeket rendeznek, egész sorozat gépmintát gyüjtenek
össze s már akkor felmerül egy külön gépészeti szakosztály, illetőleg gépszerző
társaság megalakításának a terve
L.Demeter Béla
-Az E.G.E.1937-ben 4 vagon Gül-baba vetőmag burgonyát hoz be
Magyrországról a gazdakörök részére .
L.Erdélyi gazda 1940 november 1
- Az 1940 évi budapesti mezőgazdasági kiállításról az EMGE a
gazdakörei részére 10 szimmenthali és 1 magyaralföldi bikát vásárolt.
L.Erdélyi gazda 1940 május 1
- Az EMGE vetőmag,háziipari kiállítása és vására 1940 február 17-21
között
Kolozsvárott.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
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L. Erdélyi gazda 1940 március 1

L. Erdélyi gazda1941 június 1
Bárdossy László m. kir. miniszterelnök január 18-án báróBánffy Dániel
földművelésügyi miniszter, továbbá ZsindelyFerenc államtitkár, Incze Péter
miniszteri tanácsos és BaloghVilmos dr. miniszteri tanácsos, a F. M. erdélyi
kirendeltségvezetőjének kíséretében látogatást tett az Erdélyi Magyar
GazdaságiEgyesületben, ahol a statisztikai ügyosztályt és az ErdélyiGazda
szerkesztőségét tekintették meg. Majd rövid megbeszélés következett a
visszatért területek időszerű mezőgazdasági kérdéseiről.
L.Erdélyi 1941-42
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Az
idei-1941Országos
Mezőgazdasági
Kiállításon
és
Tenyészállatvásáron az EMGE Erdély sajátos gazdasági viszonyaira és
közlekedési nehézségeire való tekintettel — mindössze öt szemléltető térképpel
szerepelt, amelyek az EMGE munkáját ismertették. A kiállításon egyébként
rengeteg erdélyi gazda jelent meg és tenyészállatot vásároltak.
L.Erdélyi 1941-42
Április 26-án Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök Bánffy Dániel báró
földművelésügyi, Antal István dr., nemzetvédelmi propagandaügyi, Fabinyi
Tivadar dr. nyug. pénzügyminiszter, Inczédy- Joksman Ödön dr. főispán,
Keledy Tibor dr. polgármester, Balogh Vilmos dr. miniszteri tanácsos, a F M.
erdélyi kirendeltségénekvezetője és Incze Péter dr. miniszterelnökségi min.
tanácsostársaságában látogatást tett az EMGE kolozsvári központiszékházában.
A miniszterelnök egy órás látogatása alatt az EMGE statisztikai osztályában és
az Erdélyi Gazda szerkesztőségébenidőzött. A statisztikai osztályban Venczel
József dr. tudományos intézeti tanár tett jelentést az EMGE adatgyűjtő
munkájáról
L.Erdélyi 1941-42
Október hó-1941- folyamán báró Bánffv Dániel földművelésügyi
miniszter székélyföldi tanulmányutat tett az EMGE gazdakörökben.Útjára
Balogh Vilmos dr. miniszteri tanácsos, Kovrig János dr. miniszteri
osztálytanácsos és Demeter Béla osztályvezető, az Erdélyi Gazda szerkesztője
kísérték el. Október 4-én a gyergyószentmiklósi gazdakört, a csíki,
Csíkszeredára összegyűlt gazdaköri vezetőket, a három szék megyei biikszádi,
málnási, oltszemi,sepsiszentgyörgyi és árkosi gazdaköröket látogatta meg.
Október
5-én
Székelyudvarhelyen
fogadták
az
udvarhelymegyei
gazdakörökképviselői. Aznap délután a székelykeresztúri gazdakört is
meglátogatta. Míg a késő délutáni órákban Backamadarason marostordai
gazdakör képviselője előtt mondott beszédet. A késő esti órákban pedig
Marosvásárhelyen vett részt szűkebb megbeszélésen. A földművelésügyi
minisztert egész székelyföldi útja alatt gazdatestvéreink a legnagyobb szeretettel
fogadták, üdvözölték és közvetlen gazdatestvéri légkörben tárgyalták meg
időszerű kérdéseiket
L.Erdélyi 1941-42
Kormányzatunk a megszállás alatt annyit szenvedett, visszatért területek
gazdasági, kulturális és szociáális újjáépítésére százmillió pengős erdélyi
nyereménykölcsönt bocsátott ki. AsEMGE útján történt jegyzés összege 46.800
pengőt tesz ki, amiből10.000 pengőt az EMGE központja jegyzett le.
A Német Birodalmi Közellátási Hivatal meghívására Teleki Béla gróf, az
EMGE vezetője, Szász István EMGE igazgató és Seyfried Ferenc osztályvezető
titkár, 10 napos tanulmányútat lettekNémetországba, ahol a mezőgazdasági
termelést, értékesítést ésközellátást tanulmányozták. Erdély gazdanépe hálásan
fogadta akitüntető meghívást, mely lehetőséget nyújtott az olyannyira
példásnémet gazdasági élet tanulmányozására.
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Az Erdélyrészi Gazdasági Tanácsban egyesületünket Teleki Béla gróf., az
EMGE vezetője és Telegdy László ügyvezető alelnökképviselték.
Az Erdélyrészi Gazdasági Tanácsban egyesületünk képviselői igyekeztek
a tanács többi tagjaival egyetértésben a gazdatársadalom érdekeinek
szolgálatára lenni
GYÓGYNÖVÉNYTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZAKOSZTÁLY.
Elnök: Gidófalvg István földbirtokos, előadók: BodorKálmán és Nagy Miklós.
SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI SZAKOSZTÁLY. Elnök: Eöry István dr.,
előadó: Török Bálint.
GYÜMÖLCSTERMELÉSI SZAKOSZTÁLY Elnök: Korponay Kornél,
felsőházi tag, földbirtokos; előadó: Török Bálint.
Az egyesület által tervbevett gyümölcsértékesítés és feldolgozás
érdekében munkába vette az erdélyi gyümölcstárolók,
csomagolók és aszalók felállítását. A nagybányai és dési gyümölcstárolók
építési munkálatai megkezdődtelt és 1942-ben befejezést is nyernek. A Zilahra
tervezett tároló ügye a döntés előtt áll a földmüvelésügyi minisztériumban .
A gyümölcscsomagolók közül a besztercei niár fedél alatt van, a
székelyudvarhelyi pedig építés alatt. A Magyardécsére tervezett csomagoló
helyett — a gazdakör egy gyümölcsfeldolgozó üzem beállítását kérte, a Zilahra
tervezett csomagoló helyett viszont egy tároló építését kérte a város. Végleges
döntés még nincsen.
A Szinérváraljára, Avasújvárosra, Bálványos váraljára, Székelyhidra,
Nagyváradra, Zsibóra, Nyárádmagyarosra, Alsócsernátonba tervezett aszaló
építése kettő kivételével befejezés előtt áll. Remélhető, hogy 1942-ben mind a
nyolc elkészül, ezenkívül egynek a felépítése Marosvécsen is tervbe van véve,
úgy, hogy ez évben összesen kilenc aszaló épülne fel Erdélyben.
Az erdélyi gyümölcstermesztés fellendítése szempontjából igen
nagyjelentőségű intézkedés történt, amennyiben a F. M. Erdély területén négy
gyümölcsészeti felügyelőséget állít fel és pedig az alábbi székhelyekkel:
Szilágy és Szatmár vármegyék területére: Nagybánya.
Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegvék területére:Dés.
Kolozs vármegye területére: Kolozsvár.
Maros-Tordat Csík, Udvarhely és Háromszék vármegyék területére:
Marosvásárhely.
ÜZEMTANI ÉS SZÁMVITELI SZAKOSZTÁLY. Elnök: Farkas Árpád
gazdasági akad. r. ny. tanár, előadó: Török Bálint
Az üzemiszakosztály az elmúlt év során tovább folytatta azoknak az
adatoknak feldolgozását és közreadását, amelyeket Egyletünk 1938—40.
években erdélyi kisgazdaságokra nézve öszszegyüjtött.
Ezek az adatok már tulnyomórészben csoportosítva és feldolgozva állanak a
szakosztály irattárában. Eddig a szakosztály róluk közreadta a következő
füzeteiket:
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„Erdélyi kisgazdaságok tökeviszonyai az EMGE 1938—39. évi
adatgyűjtése alapján"
„Erdélyi kisgazdaságok jövedelmi viszonyai az EMGE 1938—39. évi
adatai alapján
„Erdélyi kisgazdaságok igásmunkája három év (1938—40.) adatai
alapján".
Mindhárom füzet az EMGE kiadásában jelent meg.
Ezeken kívül a szakosztály említett nmiködéséről a következő
ismertetések jelentek meg:
„Erdélyi kisgazdaságok állattartási formái és azok teljesítőképessége"
Mezőgazdasági Közlöny, 1941. 12.
„Erdélyi kisgazdaságok épülétfelszerelése a földbirtok kiterjedése
Szemszögéből Köztelek, 1941. 18.
„A csapadékmennyiség hatása erdélyi kisgazdaságok tőkeviszonyaira
Köztelek,1941. 44.
„Kisgazdaságok cukorrépatermelésének üzemi jelentősége,különös
tekintettel a Székelyföldre Magyar Gazdák Szemléje,1941. 8.
OLAJOS MAGVAKAT TERMELÖK SZAKOSZTÁLYA. Elnök:
Erdélyi Elemér, ügyvezető titkár: Anghi Balázs
Miután az olajosmagvak minél nagyobb arányú termesztése elsőrendű
országos érdek, az EMGE elnöksége az Olajmag Értékesítő Szövetkezettel
egyetértve „Az Erdélyi Magyar GazdaságiEgyesület Olajos Magvakat Termelők
Szakosztálya" néven marosvásárhelyi székhellyel, az erdélyi gazdatársadalom
érdekében új szervet létesített. Erre annál is inkább szükség volt, mert az erdélyi
olajosmag termesztők érdekeit egyedül védő SzójababTermelő Szövetkezet - a
2150/1941. M. E. számú rendelet értelmében már azelőtt megszűnt.
Az alakuló közgyűlést 1942 január hó 29-én tartották Marosvásárhelyen,
amelyen az EMGE központ, a megszűnt Szójabab Termelők Szövetkezete,
Maros-Torda, Szolnok-Doboka és Beszterce- Naszód vármegyék
gazdaválasztmányai, az EMGE kerületi kirendeltségek, a m. kir. vármegyei
gazdasági felügyelőségek, a Vitézi Szék és a marosvásárhelyi középfokú
gazdasági iskola képviseltették magukat. A közgyűlés egyhangúlag választotta
elnökké az EMGE központ által az elnöki teendők végzésével már előbb
megbízott Erdélyi Elemért- a volt Szójababtermesztők Szövetkezeténekelnökét.
Határozatilag kimondották, hogy a volt SzójababTermesztő Szövetkezet
vagyona a szakosztály tulajdonábamegy át.
Az új szakosztály működési területe nagyobb mint a Szójabab
Termesztők Szövetkezetéé volt. Nemcsak Maros-Torda, hanem Udvarhely,
Csík, Háromszék, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Kolozs és Szatmár
vármegyékre is kiterjed. A közeljövőben egész Erdélyt beszervezik.
-“az Országos Földhitelintézet1941. év elején - Kolozsváron fiókot állított
fel. Eddig a volt román megszállás alatt lévő területeken majdnem ezer
középlejáratú mezőgazdaságikölcsönt folyósított, mintegy 3,000.000 P.
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összegben és a rendkivülikedvező feltételű és kamatozású kölcsönök
folyósításávalnagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a megszállás és az
utóbbiévek rossz gazdasági eredményei okozta bajokat a lehetőség
szerintenyhítse.
A „Szövetség" Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja többirányú
működésének egyik legfontosabb ágazata a falusi kiskölcsönök nyújtása. Ezen
kiskölcsön nyújtások erdélyi hitelszövetkezeteinken keresztül történik, amely
szövetkezetekhez a. „Szövetség" 4.7%-os kamatra folyósítja a szövetkezetek
állalkihelyezendő összegeket. Tekintettel arra, hogy a hitelszövetkezetektagjai
túlnyomó részben.
Az EMGE mezőgazdasági népnevelő munkájának leghatásosabb és
eredményesebb eszköze az immár 71. évfolyamában járó,havonta egyszer, 32—
60 oldal terjedelemben megjelenő ErdélyiGazda című lapja, mely jelenleg
(1942. május 1-i helyzet) 35 ezerpéldányban jelenik meg. így eljut minden
egyes erdélyi magyarlaktafaluba, de a többi országrészekbe is,……………..
A mezőgazdasági népmüvelésnek igen jelentős és eredményeibén hatásos
eszköze az Erdélyi Gazda Naptára i«. Az idén már 72. évfolyamában jelent
meg az összes eddigiek közül a legnagyobbterjedelemben és példányszámban,
összesen 376 oldalon,11.700 példányban. A naptárt szak és mozgalmi képek
illusztrálták.Szerkesztette: Demeter Béla, az Erdélyi Gazda szerkesztője.A
szerkesztő bizottság tagjai: Kós Balázsy NagyMiklós és SeyfriedFerenc voltak.
A naptár ára 1 pengő volt.Az EMGE azzal a kéréssel fordult báró Bánffy Dániel
földművelésügyi miniszter úrhoz, hogy gazdakörikönyvtárak számára megfelelő
összeállítású, tartalmú és mennyiségű szakkönyvet ajándékozzon a
gazdaköröknek, továbbá a F. M. anyagi lehetőségeihez mérten rádiót is, hogy a
gazdaköri tagok rendszeresen hallgathassák a F. M. rádióelőadásait. A
földművelésügyi miniszter az EMGE backamadarasi gyűlésén be is jelentette e
kérés teljesítését, azóta több gazdakörünk jutott hozzá a kívánt szakirodalmi
munkákhoz.
Az EMGE egyébként az idegen megszállás alatt újból kiadta Réti János:
A trágyáról, a trágyázásról, és a trágyakezelésről szükségestudnivalók, Jakab
László: Útmutató az állati ragadós betegségekelleni védekezésben, Marcz
Ferenc: A kosárfűzés termelése,Gáspár József: A méhtenyésztésröl és Jakab
László: Útmutatóháziállataink egészségének gondozására című műveket,
továbbá megjelentette Az Erdélyi Gazdasági Egyesület Könyvkiadó
Vállalatának 60. füzeteként dr. Szentkirályi Ákos: Erdély juhai és
juhtenyésztése, 61. füzetként dr. Páter Béla: A gyógynövények termesztése,
62. füzetként dr. Páter Béla: A gyümölcsfák betegségei és ellenségei, valamint a
gyümölcsfák terméketlenségének okai, 63. füzetként dr. Nagy Endre: A
gazdakörök szervezéséről és vezetéséről, 64—65. füzetként dr. Asztalos Sándor:
A mezőgazdaság szervezéséről szóló törvény és végrehajtási utasítás, 66.
Füzeteként Török Bálint: A gyümölcsfák kártevői, 67.füzeteként Szegő
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Dénes:Okszerű takarmányozás, 68.füzeteként: Bodor Kálmán: Vadon termő
gyógynövények gyűjtése és értékesítése című füzeteket.
Az utóbbi három kiavány már az Erdélyi Gazda Könyvtára,illetve az
EMGE gazdaköri könyvtára című sorozatban, mint annak1—3. füzete jelent
meg, amit követett 4. füzetként Farkas Árpád: Erdélyi kisgazdaságok
tőkeviszonyai, az EMGE 1938—39.évi adatgyűjtése alapján és 5. füzeteként
Seyfried Ferenc: Kétszerezzük meg a kukorica termését, Útmutató az erdélyi
kukoricaverseny résztvevőinek című füzetekkel. Bár nem tartozik szorosana
szakirodalomhoz, mégis e helyen kell megemlítenünk Demeter Béla ós dr.
Venczel József: Az erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román
megszállás alatt című tanulmányát, mely a visszatérés után a trianoni ország
gazdaközvéleményével
megismertetteegyesületünk
megszállás
alatti
tevékenységének főbbszempontjait és adatait. Úgy a mult évben, valamint a
folyó évtavaszán plakátokon hívtuk fel gazdatársaink figyelmét a
kukoricaokszerű művelésére.
-Az EMGE téli háromhetes tanfolyami előadói valóban
mindenköszönetet megérdemelnek. Alább közöljük neveiket s hinni. akarjuk. ,
hogy ezt a szép nemzetszolgálatot a jövőben is folytatnifogjak:
Kellner György, Szabó József, Székely Lajos, Gerzovics József,Osztoics
Ernő, Havadtői Imre, Rákosi Pál, Deák Jenő, Benedek Pál, Szombathy Gyula,
Gyöngyössy Károly, Szakács János, Magyarosi Károly, Teleki Nagy Ferenc,
Szeghő Dénes, Fikker Sándor, Nagy Tamás, Gergely Lajos, Tomcsányi József,
Albrecht Elek, Finta Domokos, Seyfried Ferenc, Csomóss János, Vajda
Domokos, Zajzon Gyula, Gaál Elek, Anghi Balázs, Virágh Ferenc, Veres József,
Anghi Béla, Borbáth László, Sigmond Károly, Csontos Miklós, Márk Samu, K.
Nagy Simon, Kacsó József, Endrödi Károly, Márk Károly, Szakács György,
Váradi Mihály, Bodor Lajos,Zászlóffy Ottó, Kupás Deák József, Szilasi Jenő,
Borbáth István, Tempfly István, Makkai Bertalan, Fodor György, Paull
Kamill,Lőte Zoltán és Balogh László.
-“….egyesületünk 15 mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamot rendezett 717
hallgatóval, az alábbi megoszlás szerint.
Kolozsváron 5 tanfolyamot
263 hallgatóval,
Marosvásárhelyen 6 tanfolyam 317 hallgatóval
Sepsiszentgyörgyön 4 tanfolyam 137 hallgatóval.
Összesen 717 hallgató
L.Erdélyi 1941-42
- gróf Teleki Pál miniszterelnök a „tiszta kép” kialakítására – az EMGÉn belül – jogászokból és az Egyesület által megjelölt személyekből álló 9 tagú
szakbizottságot, ún. Erdélyi Agrárreform TanulmányiBizottságot hozott létre a
problémák feltérképezésére. A bizottság vezetője Venczel József
társadalomkutató lett, aki az EMGE Statisztikai Ügyosztályát is vezette 1938 és
1945 között./a román földreform kivizsgálására/
L.Szavári
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Erdélyi Hivatásos Kertészek Egyesülete
-az Erdélyi (1943. aug.: Hivatásos) Kertészek Egyesülete - Kolozsvár,
hivatalos körlevele (1943. jan-tól: közlönye). 1942. júl. (sz.n.)-1943. aug.
(sz. n.)
L.Kuszálik
Erdélyi Szövetség munkaterve
Mezõgazdasági téren az Erdélyi Szövetség a következõk megvalósítására
törekszik:
a. A mezõgazdasági ismeretek szélesebbkörû és alaposabb terjesztése az
elemi oktatással kapcsolatban, meg könnyen hozzáférhetõ tanfolyamok és
vándorelõadások útján is.
b. A különleges erdélyi viszonyoknak megfelelõ nemesített
vetõmagoknak és tenyészállatoknak az erdélyi gazdák rendelkezésére bocsátása;
legelõterületek szerzése és följavítása.
c. A földbirtok-politika egész területét átfogó olyan törvény megalkotása,
amely a magyar birtokállomány csorbítatlan megõrzését, a középbirtokok
megtartását, szaporítását és arányos elhelyezkedését, a magyar kisbirtokosok
számának telepítés útján növelését, kisemberek és különösen a mezõgazdasági
munkások földhöz juttatását, az idegenek birtokszerzésének megakadályozását,
a parcellázásokkal ûzött visszaélések megszüntetését, a földbirtok
tehermentesítését és mezõgazdasági viszonyainak olyan szabályozását tûzi ki
célul, amely a földbirtok egészségtelen elaprózódásának úgy az élõk közt való
forgalomban, mint a halál esetére útját állja. Törvénygondoskodjék végül a
földbirtok-politikai föladatok megoldásához szükséges anyag fedezetérõl is.
d. Egy altruista jellegû erdélyi földhitel-intézet, egy erdélyi nemzeti bank
megalkotása, amelynek a földbirtok-politikával kapcsolatos pénzügyi mûveletek
lebonyolítása, az ingó- és ingatlan jelzálog-hitel ügyének szervezése és a
hiteligények tisztességes kielégítése, továbbá a szövetkezés elõsegítése lenne a
hivatása.
e. Rendcsinálás a telekkönyvekben és a tagosítás tekintetében.
f. Vízszabályozás, völgyzáró-gátak stb. révén Erdély ármentesítésére.
g. Az erdélyi földgáznak a mezõgazdaság céljára fokozottabb mértékben
való fölhasználása érdekében szükségesnek mutatkozik, hogy illetékes tényezõk
a kérdést beható tanulmány tárgyává tévén, a helyszínen szervezett
kirendeltségek útján a gazdáknak buzdítással, tanáccsal, útbaigazítással és
anyagi támogatással rendelkezésre álljanak, valamint az is, hogy az új
mezõgazdasági jellegû és a mezõgazdaság elõhaladására jelentõs ipartelepek
állami támogatással létesüljenek.
Minthogy egy társadalom fejlõdése sem alapítható tartósan az egyoldalú
és a természet kényétõl függõ õstermelésre: az Erdélyi Szövetség Erdélyt azzá
akarja tenni, amire a természettõl szinte ki van jelölve: Magyarország ipari
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központjává, és evégbõl követeli, s az állam és a társadalom erejével
megvalósítani törekszik:
a. iparpolitikánknak és nemzeti érdekeinknek megfelelõ vámpolitikát;
b. az erdélyi földgáznak Erdély számára való megtartását és az erdélyi
ipar szolgálatába állítását, megoldván ezzel Erdély iparossá tételének sorsdöntõ
fontosságú föladatát, és egyúttal gyökeresen, gyorsan és mégis békésen a
nemzetiségi kérdést is, mert a gazdasági, meg a természeti és politikai
elõfeltételek által kijelölt helyeken létesített iparvállalatok útján részeseivé teszi
az erdélyi népfajokat egy magasabbrendû gazdasági jólétnek és mûveltségnek,
és besodorja õket a fejlettebb gazdasági életnek az összehangzó
együttmûködést, áthasonlást megkönnyítõ forgatagába;
c. az ipari szakosítás fejlesztését;
d. anyagbeszerzõ, termelõ és értékesítõipari szövetkezetek és az ipari
hitelszövetkezetek terjesztését;
e. az állami támogatásnak (gép- és pénzsegély, adómentesség,
tarifakedvezmények stb.), az erdélyi iparnak, különösen nemzeti politikai
fontosságára és közlekedés dolgában a Királyhágó másik oldalán fekvõ
ipartelepekhez képest jelentékenyen hátrányosabb helyzetére való tekintettel, az
erdélyi ipar részére fokozottabb biztosítását;
f. az év számottevõ részében munkaszünetre kényszerített mezõgazdasági
népesség munkaerejének jobb kihasználása és sorsának javítása céljából,
L.Az Erdélyi Szövetség munkaterve
Erdélyhegyaljai Bortermelők Szövetsége
-Horváth Pál vadveremi birtokos az Erdélyhegyaljai Bortermelők
Szövetsége elnöke.
-A hegyközség 1811-ben alakult meg.
L.Csávossy
Erdélyi Pince Egyesület.:
- „Az Erdély -Hegyaljai szőlészetben és borászatban...” ...az igazi
fejlődés a XIX század derekán kezdődik és ebben a z 1844-ben alakult Erdélyi
Gazdasági Egylet és az 1866-tól Kolozsváron működő Erdélyi Pince Egylet
nagy szerepet játszik.Az EGE 1854-től Kiállításokat szervez,melyeken borokat
is díjaznak,vándorgyűléseket tart,borászati bizottmánya pedig körutakat tesz és
tanulmányokat folytat a szőlőművelés korszerűsítésére valamint annak jobb
jövedelmezősége érdekében. Az Erdélyi Gazdában levelek formájában
szakcikkek jelennek meg, továbbá néhány jeles munka kerül kiadásra ,így
Kemény Istváné (A szőlőépítés gyakorlati módja 1867) és Vajda Dánielé
(Borászati közlemények a magyar pincegazdászat mezejéről. 1858) Gamauf
Vilmos az EGE titkára 1879-ben egy igen alapos tanulmányt tesz közzé Az
erdélyi borvidékeken meghonosodott szőlőfajták közül melyek bizonyultak a
leghasznosabbaknak ? címmel”
L.Csávossy Erdély
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-Kolozsváron az Erdélyi Pinceegylet korszerű borászattal mutat példát
egész Erdélynek.
L.Csávossy Gy
A Kolozsvárt 1871 február 11-dikén alakult Erdélyi píncze-egylet
alapszabály - tervezete.
1)Az egylet czélja : Erdélyben, a visszakapcsolt részek (partium) megyéit
is ideértve, a borászati és szőlőszeti érdekek emelése és kereskedés erdélyi
borokkal.
2) Az egylet czége : „Erdélyi pincze-egylet Kolozsvárt", mely czég
Kolozsvár sz. k. város törvény- székénél, mint illetékes kereskedelmi bíróságnál
be van jegyezve. A czéget, jogérvényesen, az igazgató és egy választmányi tag,
vagy pedig két választmányi tag irja alá.
3) Az egylet alaptőkéje :
a) Az alaptőke alakul 200 o. é. ftos névre szóló részvényekből ; aláíráskor
az aláíró 10°/0-t fizet be. A társulat magát megalakultnak nyilvánítja, mihelyt
100 ezer frt értékű részvény aláíratott. Az aláírás nyitva áll márczius 1-jéig és
150 ezer frt erejéig; mikor is a kitűzött határnapig alájegyzett részvények
kétszeres összege képzi az egylet alaptőkéjét.
b) Minden részvénybirtokos részvény összege erejéig az egylet összes
vagyonának tulajdonosa. A mig azonban a részvényérték teljesen befizetve
nincs, a részvényesek a befizetett részletekről: minta szerint kiállított, névre
szóló, szelvényekkel ellátott ideiglenes részvényt kapnak, melyek hátirattal
forgatmányozhatók.
c) A további részlet-fizetések a választmány által meghatározandó 6 heti
időközökben 10°/0-kos részletekben teljesitendők.
d) A befizetésnek a társulati pénztárnál kell történni.
e) Részlet fizetésekre a részvényeseket a választmány nevében térti
vevényes (retour-recepisses) levél által közvetlenül az egylet igazgatója szólítja
fel; e mellett a Kolozsvárt megjelenő politikai lapokban és az „Erdélyi Gazdá"ban általános felszólítás is lesz közzé téve.
f) Részlet fizetésre felszólításkor csak a hátralékban levő nyugták számai
tétetnek közzé.
g) Ha a fizetés sem levélre, sem az újságokban közzétett felszólításra meg
nem történnék, joga van az egyletnek a késedelmező részvényest, az újságokban
megjelent utolsó felszólítás napjától számított 1 hónap elteltével, az aláírásból
származott minden jogától megfosztottnak tekinteni; a már befizetett összegeket
az egylet javára irni; az illető részvény-nyugtákat megsemmisíteni s helyökbe,
ugyanazon számokkal jegyzett ujakat adni ki.
h) Az előlegesen kiadott részvények ideiglenesek; az évi lejáratú,
osztalék-szelvényekkel ellátott végleges részvények csak akkor bocsáttatnak ki,
mikor egy-egy részvény után 200 frt egészen be lesz fizetve. Az aláirt
részvények s azokra előlegesen befizetett összegek a részvénykönyvbe iratnak
be.
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4) A közgyűlések :
a) A közgyűlés képviseli az összes részvényeseket. Szabályszerűen hozott
határozatai minden részvényest köteleznek.
b) Rendes közgyűlést minden évben egyszer, az év első három
hónapjában, a választmány nevében az elnök vagy helyettesse köteles
egybehívni.
c) Rendkívüli közgyűlést hiv össze az elnök, ha az igazgató-választmány
vagy a kibocsátott részvények 1/3-dát biró részvényesek, Írásban nyilvánítva,
szükségesnek tartják.
d) Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlések székhelye Kolozsvár.
e) A közgyűlésben részt vehet minden részvényes tag, ha részvényeit a
gyűlést megelőzőleg 14 nappal, az igazgatóságnál leteszi, melyről igazolványt
kap
f) Szavazati joggal csak azon részvényes bir, a ki a maga vagy más
szavazat-jogos részvényes részéről, mint igazolt megbízott, az igazgatóságnál,
gyűlés előtt 14 nappal 5 részvényt, fennebb irt módon letett.
g) Egy szavazatra 5 részvény ad jogot; 10 szavazatnál többel egy
részvényes vagy meghatalmazott sem birhat.
h) Érvényes határozat hozatalra szükséges, hogy a közgyűlésen
megjelent tagok a kibocsátott részvények 1/3-dát képviseljék ; ha ennyi
részvény nincs képviselve, uj közgyűlést kell hirdetni. Ezen második gyűlést az
első gyűlés elnapolása után legfennebb 6 hét alatt az elnök összehívni köteles.
i)Az ily elnapolva tartott közgyűléseken a megjelent részvényesek,
számra való tekintet nélkül határoznak, de csak az első elnapolt közgyűlés
kihirdetett tárgyai felett végezhetnek.
k)A határozatok nyilt, a választások titkos szavazattal történnek; átalános
szavazattöbbség dönt. Ha a szavazatok egyenlők: az elnök véleménye válik
határozattá. 1) Indítványokat írásban kell beadni; és pedig a közgyűlést
megelőzőleg legalább annyi idővel, hogy a választmányi gyűlésen tárgyalhatók
legyenek.
5) A közgyűlés teendői :
a)Az igazgató-választmány választása s az igazgatónak és fizetésének, a
választmány ajánlatára jóváhagyása.
b)Az igazgató választmány jelentésének, s az évi számadásoknak
megvizsgálása, tárgyalása.
c)Az egyesület ügyeire vonatkozó átalános elvek megállítása, s az évi
osztalék meghatározása.
d)A közgyűlésen vezetett jegyzőkönyvet a gyűlés által választott két
részvényes tag hitelesíti.
e)Három tagu bizottságot választ, mely az igazgató-választmány közelebb
bevégzendő zárszámadásait és a vagyonmérleget előre megvizsgálja, s eljárása
eredményéről a közgyűlés elé jelentést tesz.
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f) A közgyűlés tárgyalásai az előre megállapított és kihirdetett
tárgysorozat szerint történnek.
6) Igazgató-választmány .
a) Az igazgató-választmány áll a közgyűlés által választott elnökből és 5
választmányi tagból, kiket 3 évre a közgyűlés választ.
b) A választmány tagjai közül minden év végével két tag kilép; de újból
választható. Mig a kilépés, a szolgálati idő sorrendje szerint megalakult, a
választmányi tagok kilépését sorshúzás határozza el.
c) A választmány tagjai közül kettőnek állandóul Kolozsvárt, az egylet
székhelyén kell lakni.
d) Minden választmányi tag hivataloskodása idejére 25 darab részvényt
tesz le az egylet pénztárába s azt kilépésekor is csak azután veheti ki, ha a
közgyűlés, a választmányi tagsága alatt vezetett számadásokat rendben találta.
e) A választmányi gyűlés határozatképességére szükséges, hogy az elnök
vagy helyettesén kivül legalább még két választmányi tag jelen legyen.
f) Az igazgató a választmányi gyűlésekben mint rendes előadó részt
vesz, s azokban tanácskozási joggal bir.
g) A választmányi gyűlésekről rendes jegyzőkönyv vezettetik, melyet az
elnök és a gyűlésben jelen volt választmányi tagok egyike hitelesít.
7) Az igazgat ó választmány teendői :
a) Az üzlet emelése, fejlesztése; e czélra borvásárlás, eladás, és szállítási
ügyleteknek, az egylet nevében elintézése, pénz kölcsön adása, felvétele, szóval:
mindannak megtétele és tehetése. mit az egylet érdekében hasznosnak itél.
b) A bor- és pinczekezelés végett egy vagy több pinczemesternek és a
szükséges személyzetnek felvétele, szerződtetése. c) Könyvvezetőt fogad.
d) Az üzlet folytatásához szükséges helyiségeket kibérli és felszerelteti.
e) Az igazgatóval szemben szerződés megkötése s fizetésének, a
közgyűlés jóváhagyása mellett, megállítása.
f) Az igazgató teendőire, mint szintén a pénzkezelésre, könyvvitelre
felügyelet.
8) Az elnök :
a) Elnököt 3 évre a közgyűlés választ, 3 év elteltével elnökségéről
leköszön, de ismét választható
b) Az elnök a köz- és választmányi gyűlést összehívja és azokban
elnököl. Minden hónap első hétfőjén rendes választmányi gyűlést tart.
c) Köteles 2 választmányi tag jelenlétében, évenként legalább is négyszer,
váratlanul, pénztárt és pinczét vizsgálni s az egyesület vagyonára felügyelni.
d) Az alapszabályoknak s a közgyűlés által hozott határozatoknak
megtartását, teljesítését ellenőrzi.
e) Az elnök akadályoztatása esetében, ideiglenes elnököt, a választmány,
saját kebeléből választ.
9) Osztalék . Az évi tiszta haszon, azaz, a nyereménynek azon része, a
mely a rendszeresített kiadások és az üzletre tartozó minden költségek levonása
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után fenmarad, következőleg oszlik : a) 10°/o az igazgató-választmány, b) 5°/0
az igazgató és c) 5°/o a kezelő személyzet részére mint jutalék; ez utóbbi azon
arányban oszlik, a kezelő személyzet között, a mint a választmány
méltányosnak látja.
d) Az ezeken kivül fenmaradó 80°/0 képezi a részvények után járó
osztalékot, a részvények számaránya szerint.
e) A közgyűlés a részvények osztalékául fennebb megállapitott 80°/0ból, az üzlet emelése, szilárdítása, fejlesztése tekintetéből bizonyos százalékot
visszatarthat.
10) A részvényesek borkezeltetési
a) Az 1-ső pontban láthatólag: az egylet egyik czélja a borászati és
szőlőszeti érdekek emelése is levén, minden 5 részvény birtokosa a maga saját
szőlőjében termesztett borából, hitelesen bizonyítván, hogy az valósággal saját
termesztménye: helytt, Kolozsvárt levő pinczéjében 100 erdélyi vedret, az
egylet pinczemestere által kezeltethet.
b) A kezelési dijt, időszakonként, a választmány határozza meg.
c) Minden részvényes csak annyi 100 veder bort kezeltethet, a hányszor 5
részvénye van.
d) Minden részvényt és ily módon kezeltetett borából kiállitásokra
küldhet, az egylet által használt czimlap alatt, melyre saját nevét ráirni köteles,
11) Az egylet történhető feloszlása ;
a) Az erdélyi pincze-egylet Kolozsvártt 20 évre alakult.
b) Ez idő előtti feloszlását csak is az összes tagok 3 /4 részéből, s a
kibocsátott részvények 3 /4-dének letétele mellett alakult közgyűlés határozhatja
el.
Kolozsvárt, 1871. február 11. Az ideiglenes választmány Br. Bornemisza
János, elnök. Paget János, Tauffer Ferencz, Gr. Teleky Gusztáv, Zeyk József,
Wagner Frigyes és Dávid Antal.
L.Borászati 1871 március
- Előttünk a kolozsvári pinczeegylet fényes eredménye.
L.Borászati 1871 október
-“……… t. i. a régi kolozsvári pincze-egyletnél kezelt borok virágát,
mintegy 12,000 forint értékben, két barátommal, ezelőtt három évvel
megvettük, s kivittük kisérletképen Dresdába, a külföldön szerencsét próbálni. S
mi történt, a könnyebb borok gyorsan mind elkeltek, de a küldemény gyöngyei,
az 1862-ik, és 1866-ik év és Csombord, Miriszló, Tasnád, Székely-Kocsárd,
Magyar-Csaholy büszkeségei, ott ülnek ma is hordóinkban, mert tulerősségök
miatt, gyüszüvel fogyasztva, a kivitt kis mennyiségnek is nagy része meg van
még. Dicsérik, bámulják, de csak homeopatliiai adagokban fogyasztják. “
L.Borászati 1872 január
Az „Erdélyi pincze-egylet" igazgató választmányának jelentése. (Jelentés
az 1872-ik második üzletévről az 1873. mártius 1-jéni rendes közgyűlésre. )
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Az 1872-ik üzletév eredménye, az egylet törzsvagyona s vagyon
mérlegéről készült kimutatást van szerencsénk előterjeszteni.
Mielőtt a részletes tételekre térnénk át, méltóztassanak, kevés
türelemmel, meghallgatni, — általános előterjesztésünket. Mult évi
jelentésünkben hangsúlyoztuk, hogy egyletünk szabad működését, különösen a
külfölddeli kereskedést még most gátolja az egylet kezdetleges állása és
szőlészetünk primitiv állapota; megemlítettük, hogy első évi üzlet eredményünk
kedvező helyzetét minő rendkívüli tényezők tették lehetségessé, és a sorok
között feltártuk azt is, hogy 1872-re kilátásba helyezett osztalék-nyereményünk
kevesebb lesz az 1871-dikinél. Mert nálunk nyers produktív országban, ha a
föld nem terem, mint a lejárt 3 évben, nincs pénz a mivel a drága bort fizetni
lehessen, isznak olcsóbbnak képzelt sert, kábító pálinkát, vagy vizet, tehát a
borfogyasztás apad; a külföldi öszszeköttetésre még most pár évig reményünk
sem lehet, — másként, mint kivételesen és kicsinyben. Erdélyi boraink, akár a
magyarországi, akár a külföldi borokkal, jelen drágaságuk miatt, nem állják ki a
versenyt; e mellett a belföldi piaczokat sem vagyunk képesek elfoglalni, nincs
kész borunk. Tehát a belfogyasztás apadván, a külföldre szállítani nem lehetvén,
apad a forgalom és haszon.Biztos tudomásunk van ugy a helybeli, pesti, vagy
bécsi kereskedő házak 1872-ik évi üzlet eredményéről, keveset találunk, vagy
épen nem, hogy a miénkénél jobb eredményű üzletet csináltak volna.
Kivételképen jó üzletet csináltak, s jó osztalékot adtak a pénzzel kereskedő
házak, vagy egyletek. — A mi üzletünk egészen más természetű. A pénzt
évenként többször meg lehet forgatni, a borra — kivált ha mustul vesszük,
bevárnunk kell, a mig az idő és kezelés által üzleti czikké érik, — mindaz
időbeni várás, mind a kezelés sok költségbe kerül. Kész boraink, a miket a régi
társaságtól vettünk volt át, kifogytak; ugy a fogyasztásra, mint a
borkereskedésre rosz borévek után, a bor keresett és drága áruczikké vált, a
termelőktől pedig kérve kért bort drágán kellett megvennünk, drágán sem
kaptunk elegendő mennyiséget, némely fajtát árjegyzékünkből is ki kellett
hagynunk, mert nem kapható, a drágán vett bort ha drágán árultuk is, kevés volt
a haszon és csökkent a fogyasztás. Régi borkereskedő házak üzlete is csak addig
ment jól, a mig olcsón beszerzett készletük tartott, — a mint a régi készlet
fogyott, drágán kellett pótolni a hiányokat, a haszon is alább szállott. Ha mi
mégis kezdő, első két év alatt rosz évek daczára egyre-másra 10%-lékon felül
adhatunk osztalékot, evvel a pénzöket kamatozás végett befektetett részvényes
urak igénye várakozáson felül teljesült.
Egyletünk, saját érdeke megóvása
mellett, már is nagy lendületet adott hazai bortermelésünk és kereskedésünk
emelésére, a miért a termelők és fogyasztókkal szemben méltányosságot várni
jogositva érezzük magunkat. A tisztelt közgyűlés előtt feltűnt bizonyosan, a
befektetett tőkéhez arányított személyzet túlságos fizetése, ez nyomasztó
minden esetre, de a kezelő és szolgáló személyzet arról nem tehet, élnie kell,
hogy a bortermő évek mostohák, és hogy nincs az alapszabály szerinti 300,000
frt. alaptőke forgalomban. Voltak 1872-re rendkivüli kiadásaink, egyszerre
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három pinczemestert kellett tartanunk, a negyediket egyleti költségen
beutaztatni, amig jelenleg, tetemes kiadások után, megállapodhatunk; jövőre e
czimeni kiadásunk előirányzat szerint remélhetőleg 1/3-maddal apad.
Záradékul megemlitjük, hogy a felvett leltári kimutatáson kivűl van véve
1872-beli sárdi és czelnai 4600 veder faj és szinborunk. A beraktározott és
megvett faj és asztali borok, forgalomba adásakor a mult évinél jobb üzletre
számitunk, ugy hogy 1873 — 1874-re kilátásaink kedvezőbbek mint 1872-re, és
ma jobban áll egyletünk mint 1872 január 1-én, mert faj és asztali boraink,
meglehetős mennyiségben vannak beszerezve, és mérsékelt árak mellett. Hátha
bekövetkezik egy bő és jó borév; akkor egyletünk bevásárol, erejéhez mért,
nagy mennyiséget és lesz haszon, de hadjuk ezt, ez a jövő titka. Végre kérjük a
tisztelt közgyűlést: zárszámlánk és vagyon mérlegünk szerint felolvasandó
vagyon mérlegünket, ajánlatunkat tárgyalás alá venni, elfogadni, helyben
hagyni, és minket a számadások terhe alól 1872-re felmenteni, stb.
L.Borászati 1873 január
-As 1873-ban Bécsben tartott borászati kiállításon haladási érdemérem
kiktüntetést kapott az Erdélyi Pincze-Egylet Kolozsvárt boraiért.
L.Borászati 1873 szeptember
Az erdélyi pincze-egylet 3-ik rendes közgyűlése márczius hó 31 -én ment
végbe.
Egyleti elnök b. Bornemisza János rövid és velős megnyitója után,
constatáltatott, hogy 360 részvény képviselve lévén, a gyűlés határozatképes.
Az igazgató választmány nevében, igazgató Dávid Antal tett jelentést,
megemlékezett a bécsi világkiállításon elért sikerről, mely felbátoritá az
egyletet, hogy hazai nectáraink gyöngyeit Londonban is bemutassa; ismertette
azon jótékony hatást, melyet az egylet a szőlészet és borászat emelésére
gyakorol és végül az anyagi eredmény elősorolása után a választmányt a m. évi
számadás terhe alól felmenteni kérte.
A számvizsgálók: Demeter Károly, Szabó Samu, Vikol János, jelentése
sok becses utmutatást adott a további kezelésre nézve s érdekes adatokat az
üzlet forgalmáról. Az üzleti könyvek rendesen, pontosan, tisztán vezetve, a
tételekkel összeegyezőknek találtattak, a borkészlet aránylag nagy és jóval
értékesebb, mint a becsár. A készletnek legnagyobb része III. osztályú asztali,
azután jön a riesling; a szakértő kezelés minden egyes boron szembetűnő,
különösen kielégitő az egyneműek egyöntetűsége. A közgyűlés ezután a kért
felmentvényt megadta, a régiénél a legnagyobb takarékosságot ajánlotta, a künn
levő részletfizetések eszközöltetésére a választmányt utasitotta. Az igazgatóval
kötött szerződés csekély módositással helybenhagyatott; jegyzőkönyv
hitelesitőkül Végh Sámuel és Gamauf Vilmos ; számvizsgálókul gr. Bánffy
György, Demeter Ká- roly és Szabó Sámuel kérettek fel. A lelépő elnök,
valamint a sor szerint kilépő tagok Tauffer Ferencz és Br. Bánffy Miklós újból
megválasztattak. A zárszámla közel fél millió forgalom mellett 16,900 frt és 61
kr tiszta nyereséget mutat ki, ebből 20°/0 jutalékokra osztatik ki, 1655 frt 61 kr
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adó fedezetül tartatik fenn, a fennmaradó összegből esik minden (140 frttal
befizetett) részvényre 15 forint osztalék. Eladatott az 1873. üzletév lefolyása
alatt 99,400 frt áru bor, a pinczében levő borok értéke pedig deczember 31-ik
napján 101,995 frtot tett ; a kezelési költség 7435 frtot tettt adó és vámra 3505
frt adatott ki.
L.Borászati 1874 április

- Az erdélyi pincze-egylet, mely rövid élete alatt annyi becsületet szerzett
az erdélyrészi bortermelésnek s legutóbb a lyoni es bécsi tárlatokon első rangú
kitüntetésben részesült, üzletét a Királyhágón túlra is kiterjeszté s kitűnő
borainak Az erdélyi pincze-egylet, mely rövid élete alatt annyi becsületet
szerzett az erdélyrészi bortermelésnek s legutóbb a lyoni es bécsi tárlatokon első
rangú kitüntetésben részesült, üzletét a Királyhágón túlra is kiterjeszté s kitűnő
borainak országos főraktárát Budapesten Testory A. váczi utczai
kereskedésében rendezi be. Örülünk, hogy az erdélyi részek e legkitűnőbb s
legjövedelmezőbb gazdasági ága mind nagyobb terjedelmet nyer, mert valóban
legelső sorban saját magunknak kell magunkon segitenünk, az levén
legbiztosabb utja a közgazdasági s evvel szellemi pangás megszüntetésének és
virágzóbb állapotba helyezésének.
L.Borászati 1875 január.
Az erdélyi pinczeegylet 1874. üzleti évéről számvizsgáló jelentés
Tisztelt közgyűlés!
1874. márczius 31-én tartott 3-ik közgyűlés alatt alólirtak számadás
vizsgálattal bízatván meg, jelentésünket az alább írtakban tesszük meg:
Kiszállván először márczius 13., 15. és 16-ik napjainak délutáni óráiban,
megvizsgáltuk az egyleti irodában rendelkezésünk alá adott üzleti könyveket és
kimutatásokat ; másod izben márczius 18. és 19-én megjártuk az öt különböző
helyen bérben birt egyleti pinczét, magunkkal vivén — egybehasonlitás végett
— a választmány által készített hiteles leltárakat. — Általában megjegyezzük,
hogy:
a) Az üzleti könyveket kiváló rendben, nagy pontossággal és tisztasággal
vezetve találtuk, s hol kísérletül ntánszámitásokat tettünk, hibátlanoknak, a jelen
közgyűlés elébe terjesztett hivatalos zárszámla tételeivel teljesen egyezőknek
találtuk. Mult évben kifejezett kívánságunknak megfelelőleg, az egyleti
vagyonnak „leltári czikkek" czimü rovatáról is részletes kimutatás adatott
előnkbe.
b) A pinczéinkben fekvő összes borok értéke I-ső zárszámlánkban 60
ezer, II-ikban 80 ezer,III-ikban 100 ezer s a mostaniban 1874 utolsó napjáról
114 ezer írtba van felvéve, s a mult év elején befizettetvén a részvénydijak
utolsó 10-ik részlete is, a jelenleg forgalomban levő 150 ezer frt tőke mellett,
borokba fektethető összeg 120 ezer frton felül nem is emelkedhetik.
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Az egyes borfajok minőségének a leltári árakkal való
egybehasonlitásából meggyőződtünk, hogy a választmány által alapul tett
becsáraknál boraink valódi értéke most is — miként a megelőző években —
tetemesen több.
c) Az eddigi vizsgálatokból boraink minőségének fokozatos emelkedése
tűnik ki. 1871. végén 1 veder bor átlagos becsára tett 3 frt 40 krt., 1872 végén 4
frt 20 krt., 1873 végén 4 frt 25 krt. végre 1874 végén 4 frt 35 krt. — Ugy látszik
rendes állapottá nőtte ki magát, a mit már mult évi jelentésünkben jeleztünk,
hogy tulnyomólag csak kétféle borfaj tölti meg raktárainkat, u. m. 3-ad osztályú
asztali bor, melynek mennyisége egész készletünknek közel 1 /3 részét teszi,
vedrenként 2 frt 80 kr. becsárral (ezzel szemben áll mult évről 1/8 résznyi
készlet, vedrenként 3 frtra becsülve;) továbbá a riesling most is, miként tavaly,
1 /5 részét teszi borkészletünknek, vedrenként 6 frt becsárral. A harmadosztályú
asztali és a | riesling mindenik külön-külön kerek számban 30—30 1 ezer frt
értéket foglal el a borok fönnebb kitett 114 ezer frt összes értékéből. Most
jelenik meg elsőbben borleltárunkban erdélyi vegyes czimen, vedrenként 5 frtra
értekesitve egy uj borfaj, van belőle 1400 veder. Ha megtekintjük, hogy az I-ső
osztályú asztali, ezen erdélyi vegyes mellett csak 4 frt 25 kr becsárral van
szembetéve, avagy nem kiváló figyelmet érdemlő ujjmutatás-e az? azt
bizonyítja megczáfolhatlanul, hogy a százados gyakorlat és tapasztalat jobb
vidéken fekvő és gondosabban telepitett szőlőhegyeinkben megtalálta a
termesztésre legérdemesebb fajokat és azoknak az ujabb igényeknek megfelelő
helyes arányban való természetes vegyítését. Oly adat ez, mely megérdemli,
hogy gazdaközönségünknek mentől szélesebb körben tudomására jusson, hogy
az ujabban importált fajborok miatt ne hanyagolja el régibb kipróbált
szőlőfajait. Az erdélyi piros bort is most találjuk fel először nagyobb
mennyiségben, kerek számban 900 vedernyi, nagyobbrészt oporto, kevesebb
carbenet foglal ezen öszszegben helyet, vedrenként 5 frtra becsülve. A
legfinomabb 12 frtra becsült csemege borok újra tetemes apadást szenvedtek;
alig van belőlük 400 vedernyi.
d) Örömünkre szolgál, hogy ismételten különös dicséretre tartjuk
érdemesnek az izlelt borok tiszta, szakértő kezelését s az egynemüeknek
egyöntetűségét. Részletekre szállva:
1) A megelőző évek havi forgalma volt: 1871-ben ! (10 hónap alatt) 1100
veder bor, 1872-ben 900 veder, ! 1873-ban 1570 veder, végre 1874-ben 1050
veder. Legélénkebb volt a fogyasztás a helyi kisebb bormérésekben és az
üveges borok eladásában. Míg az üveges eladás ! 1872-ben 371 ezer darabot,
1873-ban 67200 darabot mutat, addig a mult évihez képest 1 /3 részszel
csökkent forgalom daczára, az 1874-ki fogyasztásra 61,500 üveg esik.
Természetes következése nemesebb boraink szaporodásának.
2) Hordókészletünk szaporodását következő számok bizonyítják : volt az
eddigi négy üzleti év végén 25,000, 30,000, 32,300 és 35,500 veder férőjü.
Üvegkészletünk csaknem három annyi, mint a mult évi; kerek számban 38,000
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darab. Leltári czikkekben nagyon kevés uj szaporítást jelezhetünk; u. m. egy
szivárló (filtráló) gép, ára 86 frt és egy dugaszoló gép, ára 26 frt. A világításra
tett kiadásokban feltűnő megkimélés mutatkozik; mult évi 680 frttal szemben
volt az 1874-iki összes világítási költség 390 frt; okát a gázfogyasztás szűkebb
korlátok közé szorításában találtuk.
3)Társulatunknak a termelőkre és üzletünk székhelyére gyakorolt
befolyását következő adatok tüntetik ki: Vásárolt a pincze-egylet 1874-ben
hazai termelőktől 43,000 frt áru bort. Behozatali vám czimén fizettünk 1871ben 900 frt, 1872-ben 840 frt, 1873-ban 1140 frt, végre 1874-ben 1070 frtot.
Fogyasztási és kis árulási adónk tavaly ugy, miként most, kerek számban 2600
frtra tehető. Királyi adónk összege megközelíti a 2000 frtot, melyre tartalék
gyanánt 1600 van zárszámlánkban felvéve. A személyzet és munkások fizetése
volt 1871-ben 3000 frt, 1872-ben 6500 frt, 1873-ban 7500 frt és 1874- ben
6600 frt. A mult évi zárszámla némely pontjára tett észrevételeink további
kifolyása gyanánt kiemeljük :
5. A kétséges követelések fedezésére és leírására engedélyezett 2000
frtból nem használtatott fel 515 frt 24 kr; a felhasznált összeg nagyobb része,
1100 frt, a múltkor jelzett megfagyott pesti borszállitmányra esik.
6. Részvényesek be nem fizetett tartozása 13,400 frt, mult évben 32,400
frt 82 kr. volt; e miatt az egylet 11,500 frt kölcsönt vett fel, de a nyert
felvilágosítás szerint olcsóbb kamatra, mint a mennyit hátralékos
részvényeseink fizetnek.
7. Seprős bor nagyon kevés vásároltatott s ezért az apadásra eső, mult
évben 8 l/2 százalékot tevő összeg is 4 1/2 százalékra csökkent. Ezen rovat
szabatos vezetése a mult évi határozat értelmében jövőre is ajánltatik.
Végre a jelen közgyűlésen tudomásunk szerint tárgyalás alá kerülő üzletterjesztési indítvány felvilágosítására nem tartjuk feleslegesnek a következő
adatok közlését.
8. Jelenleg fizet egyletünk összes bérben tartott pinczéiért összesen 515
frt évi haszonbért.
9. Választmányunk gondos előrelátással alkalmas helyen 2.500 frton
mintegy 2 hold területű birtokot vásárolt, hová a vasúti forgalom központján uj
pinczéket nagy előnynyel lehet építeni. Feltéve, hogy átmeneti kereskedésül
szolgáló és városi behozatali vámmal nem terhelt raktárul fog az uj helyiség
szolgálni, minden 1 akó bornál a vám, s ki- és beszállítás költségei átlagosan 70
krral lesznek kevesebbé a mostaninál.
10. Üzleti egybeköttetéseink terjesztésére a választmány nagy gondot
fordított s ez idő szerint 31 különböző helyen vannak főbb raktáraink és
áruhelyeink.
A fönnirtak közlése után mély tisztelettel öröklünk a t. cz. pincze-egyleti
közgyűlésnek alázatos szolgái:
Demeter Károly, Szabó Sámuel. Kolozsvártt, 1875. márezius 31-én
L.Borászati 1875 július
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Az erdélyi pincze- egylet igazgató választmányának az 1874. üzletévéről
tett jelentéséből:
Vagyonmérlegünk alapos kimutatást nyújt egyletünk anyagi állásáról.
Ezekhez számítva alábbi ajánlatunkat, melyben körvonalozva van álláspontunk
a mult, jelen és jövőre, jelentésünk rövid lehet. Tartozunk mégis egy pár
felvilágitással u. m.
1-ör: Mi annak az oka, hogy az 1874-ik évi
űzletforgalom a 73-ikhoz hasonlítva 27,000 írttal kevesebb?
1873-ban a cholera járvány dühöngött, a belföldi borfogyasztást
tetemesen emelte, 1874-ben, Istennek hála, ezen szerencsében nem
részesültünk. Ez az egyik ok. A másikat nem kell mondanunk, tudják és
tapasztalják önök is, ez a pénzhiány. De ez a pénzhiány a mig más hasonló
egyesületi társaságokat, egyes vállalatokat zavarba hozott vagy egészen
tönkrejuttatott, pénzintézeteket, egyes pénztőzséreket ingatott vagy buktatott
meg, országunk hitelét fenyegette, — felettünk és mellettünk csaknem zajtalan,
szelíden halad el. Nem volt egyletünk ezen közös sors kényesztetett gyermeke,
de mi, tisztelt közgyűlés, a fáradhatlan munkásságot meg nem piritó nyugodt
tudattal említjük fel, hogy a közeledő pénzcriisist sejtve, tapintosan tettük
bevásárlásainkat, merész vállatokba nem bocsátkoztunk, az eladásnál óvatosak
voltunk, de mégis a mi biztosnak mutatkozott a legcsekélyebb alkalmat se
szalasztottunk el, terjesztettük üzletünket lassan, biztosan. A régiek mellé ujabb
bizományi raktárokat állittunk Pesten, N.-Váradon, Temesvártt, Brassóban,
Borszéken stb. Ámbár borainkat mindenütt szeretik, mégis a pénzhiány miatt
kevés a kelendőség. Itt nem akarunk megállani. Minden alkalmas belföldi
piaczot elfoglalunk, ezek mellett Bécsben és Lembergben is fellépünk
borainkkal. Borpiaczunk terjesztésére próbát tettünk Amerikában, Angliában, az
eredményt még nem tudjuk. Azon kérdésre, hogy miért halogattuk bel- és
külföldi kereskedésünk terjesztését idáig, röviden feleletünk : mert nem volt
kész borunk. Az országban található régi borokat a belföldi piaczokon és a bécsi
világkiállításon nagyobb részben eladtuk, az ujabb termések, mint az 1872beliek, most kezdenek szállításra alkalmasak lenni, de arra, hogy a világpiaczára
kilépjünk, még most nincs elegendő pénzünk. A borüzlet, uraim, a mint önök is
tudják, kivált a finom boutelliás borüzlete nem abból áll, hogy legyen pár ezer
veder riesling stb fajbor, hanem, hogy a bor, mint kész áruczikk utánpótolható
legyen. Ha, mi borkészletünket a borpiaczokkal párhuzamban nem tarthatjuk
fenn, vagy idő előtt lépünk fel, kész a visszaesés
Van tér, a hol borainkat eladhatjuk, csak legyen mit, ez is
bekövetkezhetik rendre, csak türelem. Ez alkalommal nem tehetjük, hogy meg
ne emlékezzünk Kolozsvárról, mint székhelyünkről. Itt csináljuk mi, ez idő
szerint, a legnagyobb és biztosabb forgalmat, részünkre itt évről-évre emelkedik
a helyi fogyasztás. Napról-napra némulnak el a gáncsoskodók vagy
előítéletesek, kik a pincze-egyletet, közönséges elnevezéssel pancsolónak
gúnyolták, nevetségessé teszi magát már az, a ki állítani merné, hogy mi
borainkba spiritust teszünk. És ez furcsa, de igy van. Mint tréfa megjárja, de
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már komolyan senki sem állítja.Finom boraink kikezdték a piaczon
tekintélyünket. Mi is átestünk rajta, hogy egy próféta se kedves saját hazájában ,
első sorban jó embereinket kellett itt saját érdekökben s érdekünkben
megnyernünk. Már a vidéken kedvezőbben állunk, elhallgatva a magyar
fogyasztókat és termelőket, a kik nagy bizalommal, ragaszkodással vannak
irántunk, a szászok uraim! a szászok! érdemeinken felül dicsőítenek. Ezen
kitérésért engedelmet kérve, térjünk ismét álláspontunkhoz vissza. Lehetnek
részvényesek és nem részvényesek, akik keveslik a 74-ik évre ajánlatba
hozandó osztalékot. Ezeknek is tartozunk egy kis felvilágosítással, mely abból
áll, hogy mi vagyonunkat minden évben egyszer — január elsején — a
legapróbb részletekig szoktuk felvenni és becsárát a hazai viszonyokhoz
arányítva pénzértékbe venni fel, természetesen számításból nem hordjuk ki,
hogy ezután is élhessünk, éljünk és osztalékot adhassunk, adjunk. Ezen alapelv
megemlítése után felesleges talán felhoznunk és kiszámítanunk az
árcsökkenésből támadt különbözetet, tudjuk mindnyájan, hogy a bor és hordó
ára lejebb szállott, nekünk van borunk, van hordónk, mely drágább a felvett
becsárnál, de azért feljebb nem tehettük. Végül, hogy igéretünket beváltsuk és
valóban rövidek legyünk, záradékul megemlítjük, hogy az őszszel mustot nem
vettünk, hanem ebben az évben eddig tett vásárlásaink mintegy 10,000 vedret
tesznek, mely pénz- értékben 22,700; ftra tehető; egyszersmind azon
intézkedésünket, hogy addig is, a mig az ajánlatba hozandó 150,000 frtos uj
részvényünk kibocsáthatását a t. közgyűlés helybenhagyná, hogy előre
haladhassunk a helybeli pénzpiaczon bor- és hordó bevásárlásra hitelt
nyitottunk, a mit azonban még eddig nem kellett igénybe vennünk. Ezek, t.
közgyűlés, a lefolyt év nevezetesebb üzlet-mozzanatai, melyeket kötelességünk
szerint terjesztettünk elő, kérvén: a tárgysorozat rendén ugy a mult, mint a jelen
és jövőre irányadó nézetöket kinyilatkoztatni méltóztassanak, — beterjesztett
zárszámlánkat, vagyonmérlegünket tárgyalás alá venni, ajánlatunkat elfogadni s
minket a felelősség terhe alól felmenteni.
L.Borászati 1875 július
1875. évi. nov. Badapesten tartott borkiállításra beérkezett borok.
Erdélyi pinczeegylet Kolozsvárt részéről (képviselve Testory Antal
budapesti borkereskedő úr által):
1862-ki küküllőmenti ... » 200 akó,
1872-ki rizling ……….. 1000 „
1866-ki bakator ...:. .
200 „
1862-ki mezőségi ……….200 „
1866-ki som…………… 400 „
1872-ki muskotály…….. 500 „
1863-ki rózsamályi……. 100 „
1872-ki erdélyi …………600 „
1872-ki carbenet vörös .. . 50 „
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1872-ki oporto vörös ... . 200

„

L.Borászati 1876 január
- A fehér percsenye borok közül: Mint kitűnő első rendűnek találtatott: a)
a vegyesek közt: 1.Erdélyi pinczeegylet 1862. mezőségi bora; 2. Erdélyi
pinczeegylet 1862. küküllőmenti bora………a fajborok közül azErdélyi
pinczeegylet 1866. som-szőlő bora;az Erdélyi pinczeegylet 1866. bakar bora;az
Erdélyi pinczeegylet 1872. muskotály bora az 1875-ős borvásáron. A vörös
pecsenye borok közül: Mint kitűnő első rendűnek találtatott az Erdélyi
pinczeegylet 1871. oportó bora.
L.Borászati 1876 március
- Bihar megyei pincze-egylet felállítását indítványozza a „Nagyvárad" a
kolozsvári sikeresen müködő mintájára.
L.Borászati 1876 március
— A z erdélyi p i n c z e g y 1 e t ötödik rendes közgyűlését márczius 28án tartotta meg a kisegítő pénztár helyiségében. A buzgó elnök, báró
Bornemissza János ő nmlga a közepes számmal megjelent tagokat melegen
üdvözölte, de jobb szerette volna, ha minél nagyobb számmal jelentek volna
meg, bogy nyilatkozzanak azon vádak felől, melyek annak idején a lapokban
napvilágot láttak és melyek szerint a választmány téves utat követ. Különben a
közgyűlésnek tetszésétől függ, biztosabb utat jelölni ki s oly választmányt, mely
azon jobban tud majd haladni, mint az eddigi stb.
Az éljenzéssel fogadott megnyitó után constatáltatott, hogy 22
részvényes által 556 részvény tétetett le és igy a gyűlés határozatképes. Az
igazgató Dávid Antal üzleti jelentése röviden és velősen emlékezett meg a mult
év fontosabb mozzanatairól s bár az általánosan nyomasztó helyzet a pinczeegyletre sem maradt befolyás nélkül, mégis mindeddig biztos kamatot nyújtott
és semmiféle rázkódtatásnak kitéve nem volt. A jelentés megemlíti, hogy az
egylet czége folytonosan hódit, a mult évben Ausztrália, Amerika és Anglia is
a megrendelők sorába lépett. Hogy a bizodalom bent is milyen örvendetes,
mutatja azon körülmény, . hogy a kibocsátott 750 drb részvényből a szűk idők
daczára, eddig is már 450 drb íratott alá. A számvizsgáló bizottság nevében
Szabó Samu működött mint előadó, jelentése szokott alapossággal volt
összeállítva s az , összehasonlító érdekes adatok egész halmazát tartalmazta.
Mindenekelőtt ki lett emelve azon példás rend és pontosság, mely a
könyvek és pinczék vezetésében nyilatkozik, azután a bor, hordó és kellékek
készletét emlitette meg, mely folytonosan emelkedést mutat. A meglevő bor
közül legtöbb a III, osztályú asztali, mely majdnem felét teszi az összegnek,
mignem a rizling egy hatodrészszel szerepel és az erdélyi vegyes, egy nem
régóta felvett borfaj, kitűnő minőségénél fogva szintén tetemes részét képezi a
készletnekA jelentés nagy elismeréssel emeli ki a borok tiszta szakértő kezelését, az
egynemű fajoknak egyöntetűségét, mi legfőbb biztositéka a pinczeegylet
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felvirágzásának. A lefolyt 1875. év nem tartozott a kedvezők közé, a mennyiben
a havi forgalom csak 805 vedret tesz, melynek 3/8 része üvegekben volt
eladva. A forgalom, mely 1874-ben 73,000 frtot tett, ma már a kedvezőtlen
viszonyok miatt csak 61,000 frtra rug. Érdekesnek tartjuk még megemlíteni,
hogy az egyleti raktárak száma 36, ebből 10 belföldre és 26 külföldre esik.
A számvizsgáló bizottság a javaslatba hozott 6% osztalékot kevésnek
tarlja, szerinte bizonyos tételek nem a mult évet terhelvén, a bor pénzértéke
pedig nagyon is mérsékelten lévén felvéve, bizton lehetett volna 8°/0 kiosztani.
Az egyet, tekintettel a kedvezőtlen üzleti viszonyokra, nagynak tartja s az
igazgatói állomást betöltetlenül kívánná hagyni, mindaddig, mig a most
kibocsátott részvény elhelyezve nincs. Az igazgatóság e megjegyzésekre
félfejtvén, hogy épen az 1876. évi üzlet eredményének biztosítására történt a
kisebb osztalék megállapitása, részéről az igazgatót nelkülözhetlennek nem
tartja; a közgyűlés a számvizsgálók jelentését tudomásul
vette s a
választmánynak a felmentvényt megadta.
Következett a kereskedelmi törvény értelmében ujjá szerkesztett
alapszabályok megvitatása, melyek tüzetes és alapos tárgyalás után némi
módosítással elfogadtattak. Elnök a szavazatszedő bizottságot Finály Henrik,
Csiki i Imre és Gamauf Vilmos személyeikben kinevezvén, a választások a
következőleg ejtettek meg: választmányi tagok : báró Bornemissza János, gr.
Bánffy Miklós, Wagner Frigyes, Tauffer Ferencz, br. Bánffy Adám, br. Huszár
Sándor, Dávid Antal, gr. Teleki Gusztáv, Zeyk József. A felügyelő bizottság
tagjai lettek: Gróf Teleki , Géza, Zsigmond Dezső, Gamauf Vilmos, gr. Mikes
Miklós, Szabó Samu. Ezután az érdemes igazgató Dávid Antal állásáról
leköszönvén, közgyűlés jegyzőkönyvi elismeréssel méltányolta buzgó
fáradozásait és a komoly közgyűlés ezután egy kedélyes borkostoló társasággá
alakult át, mely egyhangú dicsérettel halmozta el a pincze nektárait.
L.Borászati 1876 április
Az erdélyi pincze-egylet Arnulf bajor hgnek részint az egylet pinczéiben
tett látogatása emlékére, részint üdvözletül, mint az erdélyi gazdasági egylet
első külföldi tiszteletbeli tagjának, Erdély nemes boraiból összeállított collectiot
küldött izlelőül, reméljük, hogy e kitűnő nectár Bajorországban is ép ugy fog
hódítani, mint bárhol, hova eddig eljuthatott.
L.Borászati 1876 június
Az erdélyi pince-egylet pinczéiben.
Okos gondolat volt az erdélyi pinczeegylet igazgatóságától, hogy egész
Kolozsvár város polgársága számára borkóstolók rendezését határozta el. Ez
által szélesebb körben lesznek ismertté borai s a polgárok közt is maradt még
fenn annyi Noé hajlamaiból, hogy szivesen elnéznek egy kis borizlelőre. Szép
számmal voltunk együtt a mult vasárnap is az első borkóstolón. Egyetemi
tanárok, az aristokratia pár tagja, hivatalnokok s többen mások az
intelligentiából egyenként a föld alá kerültek, még pedig az egyetem épülete alá,
ezúttal a hordókban kutatni a tudományt. Egy-egy kis poharat nyomtak a
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kezünkbe, a hogy elhagytuk a napvilágot s ekként felfegyverkezve, az alvilág
egy hosszú csarnokába jutottunk.
Az egyetem épülete alatt elterülő pinczék magukban a rendkivüliségek
közé tartoznak s aligha akad ; sok másuk a magyar birodalomban. Jezsuita
épitmény az egész, az egyetemmel együtt s a jezsuiták, ugy látszik, különös
előszerettel viseltettek a jó pinczék iránt s nem kevesebb gondot forditottak
ezek, mint a templomok jó módú megépítésére. Hatalmas alkotású és öles
keresztfalak | által metszett boltozatok alatt terülnek el a pinczék s például a
főcsarnok hosszúsága, ha jól számítottunk, a király-utczától a farkas-utczáig ér
ki. Tiszta minden helyiség, s itt az alvilág gyomrában nyugalommal hevernek
kettős sorjával egymás hátán a megszámlálhatatlan sokaságú hordók. Ez egy
pinczében mintegy 22 ezer veder bora fekszik az egyletnek. Pinczét azonban az
egylet a városon többet tart, összesen mintegy 50 — 60 ezer veder bora van
készletben s e „hámozott szőlő" mintegy negyed millió forintot képvisel. Lám,
mit érhetni el egyesületi uton, ha kitartás és szakértelem párosul vele. Elég az
hozzá, hogy mi megindultunk a hordók között s azon módon, mint egykor
ugyanitt a jezsuita páterek, elkezdtük kóstolni a ,,hegy levét."
Ide igtatjuk egy szakértő jegyzeteit az Ízlelés eredményeiről: Kóstoltatott
először is az ötöd osztályú asztali bor, mely mint legutolsó osztályú is
legolcsóbb, kellemetes könnyű bornak találtatott. Továbbá az asztali borok
minden fajtája, melyek mindegyike az árak fokozata szerint a maga osztályának
teljesen megfelelt, különös elismerésben részesült az első és harmad osztály.
Ezekután kóstoltattak, a még osztályzatlan 1873. és 1874-iki borok, melyek
között különösen kitűntek és általános elismerésben részesültek az 1874-iki
czelnai borok. Következtek a pecsenye-borok. A kóstolás az 1862-iki
küküllőmentivel lett megkezdve, mely rendkívüli testessége és mégis
kellemetes simasága által, méltán illik a pecsenye-borok közé. Ezt a mezőségi
követte, mely illatosabb lévén, több tetszésben részesült.. Következett egy fiatal,
de általános elismerésben részesült 1873-iki erdélyi vegyes, mely rendkívül
zamatos és kellemes simaságú kristály tisztasága által, mint több vidék
terméséből összeállított bor, méltán részesült köztetszésben. Muskotály
ugyanazon évből, igen jó, 1862-iki Som nagyon testes erős, de kellemes bor, az
eddigiek között az első helyet foglalja el. Ezek után a tasnádi borok, melyek
mindkitűnők, de külünösen az 1846. és 1834-beli, meglepő szép borok,
rendkivül illatosak. Az 1862-beli törökhegyi, rendkivül czukrossága és
szeszessége miatt, páratlan kitűnő bor, méltán nevezték az eddigi kiállításokon
is fejedelmi bornak (Majestát-Wein); az 1846. szivási még amannál is
czukrosabb, annyira, hogy jelenleg is teljes forrásban van, melyen ugy látszik a
természet 30 év alatt rendes közönséges pinczetemperatura alatt elkészülésében
keveset segíthetett, s csakis az okszerű pinczekezelés fogja teljesen
helyreállítani, mert igy magára hagyva, meg vagyunk győződve, hogy még 30
év sem lenne elegendő azon bor teljes elkészülésére. Kóstoltatott még ezen
pinczében az 1827- beli herepei, mely nemcsak ritkasága, hanem kellemes
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olajossága, kedves illata által mindenik felett áll. Több helyen lévén az
egyletnek pinczéje, a kóstolás folytatása végett egy más pinczébe kellett
mennünk, hol ismét ujabb borokon kezdődött a kóstolás, még pedig 1873-iki
Wálschrizlingen, ugyanezen fajtából 1874. 1872-beli is kóstoltatván ; még
fiatal, de kitűnő borok. Rajnai rizling szinte mind a három év 1872 —73. és 74.
kóstoltatott; az 1872-iki, mint már teljesen kész bor kitűnő, de még nagyobb
tetszésben részesült a még teljesen készületlen állapotban levő 1874-iki.
Ezek után az 1873. 1874-iki traminerek, 1873 -1872-ik i Sauvignons
mely nemcsak mint egészen uj fajbor, hanem eddig valóban ismeretlen
tulajdonságai által tűnik ki, igen kellemes zamatu, mely zamat sem a rizling-,
sem a tramineréhez nem, de inkább valami kellemes virágillathoz hasonlítható.
Az 1872-iki sokkal illatosabb az 1873-ikinál. Ezt követte az 1874. évi
Somleányka, ugy látszik jó évben, mint minőnek épen az 1874-it számithatjuk,
ennél kitűnőbb bort Erdélyben egyik fajszőlő sem ad, mert ezen bor már most
kora ifjúságában annyi kitűnő tulajdonokkal dicsekszik, mit más fajoknál
oknélkül keresünk. A kóstolás befejezéseül burgundi, oporto és Carbenet veres
borok következtek, melyek közül a Carbenet emelkedett ki, mint
legkellemesebb veres bor. Az eredmény mindenesetre fennhangon dicséri a
derék életrevaló pinczeegyletet. Különös elismeréssel emeljük ki a kezelés
tisztaságát, a borok szakszerű osztályozását. Hogy pedig a szép társaság milyen
hangulatban került a napvilágra, mintegy 36 különnemű bor megízlelése után,
azt hisszük, nem tartozik a t. olvasóra. Ha netalán találkoznék némely gyanakvó
hitestárs, egész határozottsággal biztosítjuk róla, hogy zsinór-egyenes léptekkel
mértük hazajövet mindnyájan a járdakövet. (Kelet.)
L.Borászati 1876 június
Erdélyi borok a philadelphiai kiállításon .
Az erdélyi pinczeegyletnek, e derék, tevékeny intézetnek, mely borászati
érdekeink előmozdításával annyi érdemet szerzett magának, philadelphiai
képviselője T. M. Walter jelentése szerint az egylet borai april 20-án oda
megérkezvén s külön minden faj megkóstoltatván, azokat mind ő, mind pedig
nála időző amerikai barátai, daczára a hosszú útnak, melyet a legjobban
kiállottak, gondos kezeltetésük következtében, a legkitűnőbbeknek találták s
mindenikről a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. E kedvező siker
következtében az egylet meghalmazottja egy uj szállítmány mustrabort rendelt
meg 500 forint értékben, azon biztató kilátással, hogy Philadelphiában az
erdélyi boroknak jelentékeny piaczot szerezhet. Egyébiránt a kiállítási gép- és
iparcsarnokban az előkészületek nagyban folynak, ugy hogy a külföldi
képviselők véleménye szerint annak idejére minden rendben lesz. A német és
osztrák-magyar osztály kiváló haladásról tanúskodnak. A német és osztrákmagyar képviselő dr. Mizerka udv. tanácsosnak jelentékeny nehézségekkel
kellett s kell megküzdenie a newyorki vámhatóságokkal szemben, melyek
facturák nélkül a további Philadelphiába irányzott vámmentes szállítást
megtagadták. Ez akadályok elhárítása azonban Mizerka ur erélyes fellépése s
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utánjárása folytán kilátásba van helyezve. Különben Mizerka ur
ügybuzgalmának boraink érdekében is sokat köszönhetünk, mert nemcsak
jegyzékbe vezetésüket kieszközölte késő érkezésük daczára, hanem alkalmas
elhelyezésükről is gondoskodott saját pinczéjében
L.Borászati 1876 július
- Az erdélyi pinczeegylet a szegedi országos kiállításra 36-féle bort
küldött fel, Erdély nectárjainak legjavát. Az 1873-beli traminert, sauvignont,
ugy szinte az 1874-beli sauvignont nem mint kiállítási tárgyat, hanem csak mint
boranyagot a jury bírálatára küldi, miután azok teljes kifejlődésüket még el nem
érték. A pinczeegylet borai a kiállítás helyszínén Pasteiner Gyula
borcsarnokában lesznek kaphatók és igy eltekintve a jury ítéletétől, a „vox
populi'- nak is bő alkalma lesz nyilatkozni. Részünkről nem kételkedünk, hogy
a tevékeny egylet, mely Erdély borászati érdekében fáradhatatlanul áldoz és
buzgólkodik, Szegeden is fényes sikerrel fog szerepelni.
L.Borászati 1876 augusztus
— Erdélyi pinczeegyletünknek ujabb kitüntetése !
A philadelphiai világkiállitás osztrák-magyar osztályának főnöke, dr.
Migerka udvari tanácsos folyó október hó 7-éről Philadelphiából keltezett
levelével tudatja, hogy a világkiállítási jury az erdélyi pinczeegylet borait
éremmel tüntette ki. Az ottani bírálati szervezet szerint érem szolgál, mint
elsőrendű; dicsérő oklevél, mint másodrendű kitüntetés; ebből folyólag derék és
áldozatkész pinczeegyletünk ismét az elsők között állotta meg méltó helyét
L.Borászati 1876 november
-Egy borászati ebéd.
Az erdélyi pinczéegylet erdélyi boraink tartósságát és a pinczei kezelés
helyességét a legkeményebb próbára kívánván tenni, azokból egy ládát 1875ben május hóban Ausztráliába küldött és onnan ismét visszaexpediáltatta. A
láda E. P. K. 715 számmal jelezve 1875. május hó 9-én indíttatott el
Kolozsvárról és via Hamburg London — New Zeeland Christhurch nevü
városába, honnan visszaküldetvén 1876. augusztus hó 5-én, tehát 15 hó múlva,
mialatt az egyenlítőn kétszer haladt át, Kolozsvárra érkezett.
A pinczeegylet igazgató választmánya, hogy az előreláthatólag
érdekesnek igérkező izlelés lehetőleg tágas körben legyen megtartható, a
viszszaérkezett borokat néhány havi nyugalomba helyezte s az izlelést m. é.
deczember hó 27-én kedélyes ebéd mellett ejtette meg. Ezen kóstolásban
résztvettek : báró Bánffy Albert, báró Bánffy Dániel, gróf Bánffy György, báró
Bornemisza János, Dávid Antal, Eőry Tivadar, Finálv Henrik, Gamauf Vilmos,
báró Huszár Sándor, Paget János, Sigmond Dezső, Szabó Samu, Tauffer
Ferencz, gróf Teleki Gusztáv, Tóth Zsigmond. Wagner Frigyes és Zeyk József.
Mindenekelőtt a láda azonossága constatáltatott, mely láda folyó évi
augusztus hó 19-én gróf Teleki Gusztáv, Finály Henrik, Sigmond : Dezső,
Lengyel Adám, Gamauf Vilmos és Eőry I Tivadar jelenlétében megvámoltatott
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és ugy a kolozsvári fővámhivatal hivatalos bélyegével mint magánosok
pecsétjével lezáratott.
Ezeknek felülvizsgálata után az izlelés a következő rendben ejtetett meg :
1. Első osztályú asztali , 1866 és 1872-beli marosmenti s hegyaljai bor;
színben ugy mint ízben teljesen jó maradt, az eredeti borral azonban
összehasonlítható nem volt, mert az időközben elfogyott. Már ezen első
példányon is feltűnt a nagy fokú érettség, szelídség, olajosság és kellemes
simaság, mely a legmagasabb iskolázottsággal s okott együttjárni.
2. Vegyes . 1873-iki hegyaljai bor, szinben és ízben az utolsó cseppig
kifogástalanul jó, az otthon maradt eredeti borral összekóstolva, azt messze
túlszárnyalta, ugy hogy ezen utóbbi mellette nyersnek és vadnak tünt fel.
3. E i e s 1 i ng, 1872-iki hadrévi bor , kissé zavaros a mi a mozgásba jött
csekely csapadéknak tulajdonitható, ize kifogástalan, az eredetivel
összekóstolva ennél sokkalta több illatot mutatott, ízre nézve különben a
honnmaradt üdébbnek a másik inkább bágyadtnak volt mondható.
4. Küküllőmenti , 1862-iki küküllővári, balavásári s erzsébetvárosi bor,
színben és ízben kifogástalan maradt és az eredetivel összekóstolva, feltűnően
mutatta azon javulást, amelyről 1. alatt szó volt.
5. Küküllőmenti , 1848-iki, színben és izben nemcsak kifogástalannak,
hanem az eredetivel összehasonlítva valóban nagyszerűnek volt mondható,
szelid simasága mindenkit meglepett.
6. Mezőségi 1862-iki szent-gotthardi bor gróf Wass Ádámtól, színben és
izben kifogástalan, de az eredetivel összekóstolva, jelentékeny javulás nem volt
constatálható.
7.Bakator 1866-iki tasnádi bor, színben és ízben kifogástalan ; de
lényeges javulás itt is alig forog fenn; különben összehasonlítható nem volt ;
mert az eredeti bor időközben elfogyott.
8. Bakator , 1834-iki érmelléki bor, színben és ízben kifogástalan, kitűnő
zamattal, az összekóstolt eredetit jóval túlszárnyalva.
9. Leányka , útközben felbontatott, mit a staniol lemez eltűnése és a
hiányos dugaszolás bizonyít; — kóstolás alá nem került.
10. Som , 1862 és 1872-beli maros- és küküllőmenti bor, a dugótól
penészt kapott, mit a megromlott dugó közelebbi vizsgálata igazolt.
11. Tramini , 1866-iki miriszlói bor, színben és izben kifogástalan, az
eredetivel összekóstolva simaságában nyert ugyan ; de különben a honnmaradt
jobbnak Ítéltetett.
12. Muskotály , 1872-iki czelnai és sárdi bor, szine homályos, zavaros,
ize megváltozott, az eredetivel összehasonlítva megromlottnak mondható,
minek oka tán a melegnek a nagy mennyiségű illó olajokra gyakorolhatott káros
hatásának volna tulajdonitható ?
13. Törökhegyi , 1862-iki gálfalvi Földváry-féle bor, szinben és izben
kifogástalan, az eredetivel összekóstolva, jóságban nem, csakis némi
simaságban nyert.
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14. Carbenet , 1873-ikí gyéresi és m.- gombási bor, sok csapadékkal,
színehagyott és zavaros, szóval egészen megromlottnak mutatkozott, mig az
eredeti ismert kitűnőségét igazolta.
15. Oporto , 1875-iki hadrévi bor, színét ugyan jobban tartotta, mint
előbbeni, de szintén zavaros, rosz izü: megromlottnak bizonyult, mig az eredeti
kifogástalannak találtatott.
16. Pezsgő , Mehrer és társa kolozsvári gyárából, szinben, pezsgésben és
izben nemcsak kifogástalannak mutatkozott, sőt tetemes javulása is észlelhető
volt.
Az érdekes izelés ekkép véget érve, mindenekelőtt önérzetes örömmel
constatálhatják azt, hogy az erdélyi pinczeegylet borai a veszélyes „tüzpróbát"
derekasan, meglepően, sőt a fiatal borokat illetőleg teljességgel nem várt
sikerrel állották ki; a mi a bor helyes és okszerű kezelésének legszebb és
leghitelesebb bizonyítékául szolgál. Ha az aránylag csekély mennyiség — egyegy fajtából csakis 1 — 1 kis butellia került Ausztráliából vissza — nem is
engedi meg, hogy e kísérletből világra szóló következtetéseket vonhassunk, egy
fontos körülményt még sem szabad figyelmen kivül hagynunk és ez az, hogy a
tengeri ut, az egyenlítőnek kétszeri meghaladása főleg a fiatal borókra hatott
kedvezően, mig idősebb borok aránylag keveset haladtak. A mi a két veres bor
megromlását illeti, azt tán egyrészt fiatal koruk, másrészt pedig a kellő
menynyiségü csersav, a tartósság ezen főtényezőjének hiánya okozhatta. A
költséges kísérlet mindenesetre azon megnyugtató biztosítékot nyújthatja
országrészünk minden termelőjének, hogy pinczeegyletünk a reá bizott becses
anyagot, nem kimélve sem költséget, sem fáradságot, az erdélyi bor jó
hírnevéhez méltóan ápolja s azt a földgömb legtávolabbi pontján is mint kitűnő
versenyképes terméket mutatja be.
(E. G.) Szőlődé
L.Borászati 1877 január
— Erdélyi pinczeegyletünk kitüntetése .
Az erdélyi pinczeegylet igazgatósága a napokban kapta kézhez a május
hó 5-én a ministerium által Bécsben nagy ünnepélyességgel kiosztott
philadelphiai első rendű kitüntetési okmányát és érmét! Az okmány, az eddigi
tárlatok okmányait kiállítás tekintetében nagyon túlszárnyalja, meglátszik azon
is a tengerentúli cultura. Pinczeegyletünknek becsületére válik, hogy ezen
tengerentúli közkiállitáson is a világ összes borai mellett méltó helyet biztosított
Erdély termékeivel magának, mit annál nagyobb dicsérettel kell kiemelnünk,
mert tudtunkal, az erdélyi országrészből egyedül ő képviselte a bortermelést és
igy nem csak létezésünket hozta a világnak tudomására, hanem jó emléket is
hagyott; mert a diszokmányhoz még egy külön elismerési nyilatkozat is van
csatolva, melyben a borok kitűnő minősége mellett azoknak okszerű kezelése is
kitüntetőleg van kiemelve.
L.Borászati 1877 június
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Az erdélyi pinczeegylet kitüntetései .
A folyó évi augusztus hóban Szabadkán tartott kiállítás bíráló bizottsága
erdélyi pinczeegyletünknek számos fajú, kitűnő minőségű és zamatu asztali és
csemegeboraiért a legnagyobb kitüntetést, az aranyérmet Ítélte oda. Alig vettük
a most közlött örvendetes hirt és már ismét egy ujabb kitüntetést emiithetünk
fel; ugyanis Ő felsége a király, méltányolván az egylet haladását és kiterjedését,
főudvarmesteri hivatala utján az erdélyi pinczeegyletnek az udvari szállítói
czimet legkegyelmesebben adományozni és borainak az udvari háztartásba való
felvételét kegyesen elrendelni méltóztatott.
L.Borászati1877 szeptember
— Erdélyi boraink a külföldön .
Az erdélyi pinczeegylet igazgató választmányának közelebbi ülésén a
személyesen is megjelent John Fretwell ur mindkét félre nézve eléggé előnyös
feltételek alatt késznek nyilatkozott a pinczeegylet borainak főügynökségét
Anglia és Amerika részére elvállalni. Fretwell ur, ki borainkat már korábban is
ismerte és most újból behatóan tanulmányozta, meg van győződve arról, hogy e
piaczok megszerzése és biztosítása bár sok utánjárással és fáradsággal, de mégis
sikerülni fog, feltéve, hogy boraink tisztasága és valódisága csorbát nem
szenved, az ár pedig lehehetőleg mérsékelt leend. Érdekesnek tartjuk első
megrendelését szóról-szóra ide igtatni, megjegyezvén, hogy az idézett számok
alatt butellia értendő, u. m. 450 som, 480 aszú, 600 sauvignon, 660
küküllőmenti, 900 szilvási (1846-iki), 900 tasnádi (1834-iki), 900 tasnádi(1834iki), 900 tasnádi (1846-iki), 900riesling, 900 tramini, 900 muskotály, 900
bakator, 1440 olasz riesling és 1440 erdélyi vegyes, összesen 11,370 palaczk,
mely 800 ládában fog útnak indittatni.
Azonkívül hordókban a fentnevezettekből összesen 9½ hectolitert, az I. és
III. osztályú asztaliból 1—1 hectolitert rendelt Fretwell ur. Magától értetődik,
hogy az érdekelt körök feszült figyelemmel várják ezen első nagyobbmérvü
fellépésünknek eredményét, melyre nézve kellő tájékozást jövő tavasszal
fogunk nyerni. (E. G.)
L.Borászati 1877 december
A párisi kiállításra szánt erdélyi borok előizlelése. Kolozsvárit, 187S.
febr. 24, 25 és 26-án.
…… Az elnök Paget János jobbja felől foglaltak helyet: Voith József és
Pál Mihály urak Gyekéből; tovább kereken Teutsch I. B. úr Segesvárról jegyző,
Szabó Sámuel, Gamauf (kit makacs szembaja mindvégig tétlen néző szerepére
kárhoztatott), Eőry Tivadar és Mehrer Frigyes a pinczék mesterei; Dávid Antal,
Zsigmond Dezső, Br. Huszár Sándor és Gr. Bánffi Görgy…………..ma
kétszázhúsz féle bor várakozik ránk a szomszéd szobában …………
A dohányzás tilalmas, hogy a füst a száj és orr ízlését ne zavarja. Pattogni
kezdtek a szomszéd szobában a kihúzott dugók; komoly arczot öltenek az izlők;
kezdődik a munka.
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1 Asztali borok.
Kerek számban 80-ra tesszük az idesorolt borfajok számát, mert a melyik
elegyítés által muskotályos stb, zamatot nyert, a faj borok közé tétetett által. A
sok tiszta, erdélyi jellegű küküllőmentit, mezőségit, hegyaljait stb. csupa öröm
volt együtt látni. Csak elvétve akadt egykét fanyar, trébelyen forralt, vagy a
hanyag kezelés miatt kellően meg nem tisztult. 1875-ikinél ifjabb kivételesen,
inkább kísérletül bocsáttatott versenyre.
III-ad osztályú általában kevés küldetett be: gyenge savanykások, rendes
napi fogyasztásra. Kitűntek: 113, küküllőmenti 72-iki; 36, borbereki 74-iki; e
kettő zamatosabb volt. Továbbá 21, segesvári 75-iki; 40, maros-solymosi 74-iki;
37, szászsebesi 74-iki.
II-od osztályúak közt kitünőbbek: 58, leppendi 74-iki, 12% szesz és csak
5 pro mille savannyal, igen kellemes izü; 133, sárdi 74-iki, 11% szesz 6 pro
mille savval, ez is nagyon kellemes italu; 51, gyekei 74-iki (Papp Mihályé);
147, örményesi 68-iki; 27, czelnai 72-iki; 142, medgyesi 72-iki; 140, vajasdi;
48, algyógyi 72-iki.
I-ső osztályúak közt kitűntek: 86, küküllőmenti 74-iki, 12% szesz és 6
pro mille savtartalommal, nagyon kellemes, jó izü bor volt (Szabó Sámuelé,
Tordáról); 69, balázstelki 75-iki 55, záhi 74-iki; 112, kapjoni (Voith Józsefé) ;
52, báldi 66-iki; 69, kükűllővári 48-iki; 176, herepej 1827.iki; 163 törökhegyi
62-iki Földvári Ferencz termése. Valamennyi csemegebor közt azonban legelső
helyet vivott ki, az itt következő kettő: 175, maros-szilvási 1846-iki, Gr. Mikó
Imrétől vásárolta a pincze-egylet és 45, gyulatelki 1862-iki, 15% szesz és 6 pro
mille savtartalommal, Máriaffi
Fajszölök
Kövér szőllő. Mint külön anyag nem ajánlatos ; csak 5 helyről volt
beküldve; savanyúak voltak; III-ad osztályúak közé soroztattak.
Som-szőllő. Az erdélyi fajok közt alkalmasint legbecsesebb ; előfordul
vidékenként: furmint erősinú, simegér (sümegi) nevek alatt is. E fajból főként a
Küküllőmenti és ott Gerendinek balázstelki borai tűntek ki, minden mások
felett. Legjelesebb volt a 73. számú 74-iki Gerenditől; mindjárt azután
következtek ugyanattól: a 72-iki és 75-iki (71 és 72. számúak); végre I-ső
osztályba soroztattak még a 1862-iki lándori (54. sz.) és az 1866-iki miriszlói
(165. sz.)
Leányka szőllő. Nagyon kellemes, kedves zamatu bort ád, melyet még
azok is szeretnek, kik a rieslinget, sauvignon stb. erős illatárt élvezni nem
tudják. Ez is a Küküllőmentének egyik büszkesége, kár hogy keveset szokott
teremni. Legkinőbb volt Pagettől a szőkefalvi 75- iki (194 sz.); ugyancsak
I.
rangot nyert Kinizsi Pál szász-csávási 76-ikija; (217. sz.) Somleányka. Ezt az elegyitést 4 — 5 évvel ezelőtt Paget kisérlette meg először; a
legszerencsésebb vegyes házasságok egyike. Traminer (a francziáknál noble
rose). Erős, zamatos, de nehezen tisztitható fajnak bizonyult. Legjobb volt a
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miriszlói 66-iki (162. BZ.); Pageté 72-iki (192. sz.) és feltűnő zamatos Dr. Wolf
Gyula 72-iki tordai termése.
Szürke barát, Klevner, Rulander, Pineau gris nevek alatt is; sima, gyenge,
már 1 év alatt is könnyen elkészülő bort ád, melyből azonban soha sem lesz
elsőrangú. Csak 3 helyről küldtek be. Sauvignon és Semillon. A közelebbi
években Paget telepitette őket hazánkba Francziaországból, most is az ő termése
volt legkitűnőbb. Anynyira fűszerizüek, hogy az izlelők egy része nem tudta
élvezni.
Bakator szőlő. A legszebb csoportok egyike volt. bárha az érmelléki
Tasnád, honnan e faj legkitűnőbb tagjai lettek bemutatva, nem a szoros
értelemben vett erdélyi borvidékhez tartozik. Megérésére, sajátságai kifejtésére
hosszabb idő kell (6, 8, 10 év). Legjobb volt Gr. Bánffi György 72-iki tasnádija
(105. sz.); kitűnők a pinczeegylet 1846-iki és 34-iki tasnádijai, melyeket né- hai
Gr. Mikó Imrétől vásárolt. Igen jeles Gr. Bethlen Sándor 862-iki bakatora 12oj
o szesz és 5 pro mille sav tartalommal (131. sz.)
A muskotályok, (lunel, alexandriai, croquant) csaknem kivétel nélkül
igen savanyúak voltak.
Asszuk közül Gr. Bethlen Sándor 66-ikija (130. sz.) és Br. Bánffi Albert
tasnádija 66-ból voltak nagyon kitűnők. Megérkezett Br. Apor Károly is MarosVásárhelyről és jelenlétével emelte a nap érdekét, melyet főként Riesling
napjának nevezhetnénk. Összesen 33-féle riesling volt beküldve Erdély
különböző vidékeiről és fényesen bebizonyult, hogy nálunk e szőllőfaj második
hazaját találta fel. Hidegebb vidékekre való és oly években is elkészül, mikor pl.
a Som savanyú marad. Termékeny, tavasszal nem egyszerre hajt ki, ugy hogy
kései fagyok után is mindig marad rajta valami termés.
Welsch-Riesling; szélesb elterjesztésre méltó faj, könnyű kellemes italu
bort ád, melynek zamata a rajnainénál enyhébb. Lagjobb volt Paget 75-ikije
Szőkefalváról (199. sz.)
Rajnai Riesling. Legelsőnek és legkitűnőbbnek találtatott a nagyszámú
jelesek közt Br. Apor Károly tófalvi két rieslingje: 73-iki (215. sz.) és 72-iki
(216. sz.), aztán következett Sós Lajos ebesfalvi 74-ikije. Br. Kemény István
66- iki csombordija (190. sz.), mely maga idejében legjobb volt Erdélyben,
sokat veszített, ugy hogy ifjabb borok határozottan megverték.
I-ső osztályba soroztatott még Wolf Gábor tordai 7 5-ikije a pinczeegylété, mely Miriszlón termett (130.) és Gerendi 76-ikija (36. sz.).
II. osztályú, de igen kitűnő rieslingek voltak még: 74-iki tordai Dr. Wolf
Gyuláé (188. sz.); Sós Lajos erzsébetvárosi két bora 74 és 75-iki; Paget 69-iki
gyéresije (126.); Gr. Teleki Gusztávé, 66-bdl (204. sz.) és Gombos Lászlóé,
Tordáról 75-ből (80. sz.) A riesling borról, jelen ízlelés alkalmával tisztán
kitűnt, hogy 5—6 éves korában minősége tetőpontra jut, azontúl kezd
hanyatlani és 10—12 éves korában már csak a legjobb évekről valók tartják
némileg magukat. Figyelemre méltó ujjmutatás a termelőknek, Br. Apor azon
észrevétele, hogy szüretkor nálunk rendesen igen sokáig tartják a megszedett
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rieslinget a héjján, ettől setétebb szinü és fanyarabb is lesz a kellőnél, mihelyt a
legelső habot veti: le kell ereszteni és elszürni.
Piros bort Erdélyben keveset termesztenek.
A kadarka, mely a melegebb égalju Magyarországon kitűnő fajnak
bizonyult, nálunk rendesen savanyu bort ád; leginkább még Hunyadmegyének
való; az Ízlelés alá jutottak nagyobb ré- sze onnan is küldetett be (M.-Solymos,
Algyógy, Sárd), de csak Ill-ad osztályba soroztáttak. A pineau noir (burgundi)
fajból jeles volt Br. Horváth Ödön 75-ikije Alvinczről (34. sz.); oportói legjobb
Br. Szentkereszti Györgyé, 75-iki Hoszszuaszón termett 1(186. sz.). Azonban a
pirosak közt valamennyit messze túlhaladja a Paget János által
Francziaországból hozzánk telepi tett carbonet; szine, simasága, zamata felséges
eddigelő nagyobb mennyiségben csak 3 helyt termett; Pagetnél, Zeyk Józsefnél
(Gombáson) és Gr. Teleki Gézánál (Czelnán).
Kitűntek; 68-iki a pincze-egyleté, Pagettől vásárolva (129. sz.); Pageté
74-iki (127. sz.); Gr. Teleki Gézáé, 76-iki (219. sz.); Gr. Teleki Samuéi 75-iki
sárdi (25. sz.), jó volt Gámán János 7 5-ikije is Palatkáról (32. sz).
Erdélyi pezsgő. Záradékul Mehrer és társai mutattak be Kolozsvárt
gyártott 4-féle pezsgő bort, ez a gyár már 73 óta dolgozik és évről-évre jobb
sikerrel. Legjobb volt a riesling pezsgő (222. sz.) Az egyhangú Ítélet ekként
szólott róla: „ily pezsgő Erdélyben eddig nem készült." Nagy előnye a
kolozsvári pezsgőnek a külföldiek felett, olcsósága is, palaczkját 1 frt 50 kr. 2
itten meglehet kapni.
L.Borászati 1878 május
-Az erdélyi pincze-egylet közgyűlése. Kolozsvár, 1878. ápril 24.
A kolozsvári pincze-egylet közgyűlése ma délután folyt le, br. Bánfiy
Albert elnöklete alatt, 25 tag jelenlétében, kik 373 részvény képviselői voltak.
Hallottuk a választmány által tett jelentést az 1877-ik üzletévről; ebben ki van
mutatva, hogy az eladott borok mennyisége, mig a régibb években 11 ezer
vedernél nem ment többre, a közelebbi 7-ik üzletévben csaknem kétannyira
(2360 hectoliter) emelkedett Ebből azonban csak 1/7 esik a finomabb pecsenyeés faj borokra, a többi asztali és vörös.
Érdekes azon kimutatás, melyszerint a borokért bevett pénzösszegből a
Királyhágóntúli Magyarországra esik 43 ezer forint; Kolozsvárra 35,700;
Oláhországra 13 ezer frt; Erdélyre 11 ezer frt Angolországra 860; Galliczia- és
Csehországra 4300; máshová még forgalmunk jelentékenyebb összeggel kihatni
nem birt. Osztalékot ád az egylet részvényeseinek minden 200 frtos részvény
utín, 10 frtot (5%), mely 1878. juh 1-én kezdve tétetett folyóvá. A
választmányból kisorsolt br. Bornemisza János újra megválasztatott; továbbá a
Wagner Frigyes halála és br. Huszár Sándor lemondása által megürült két
választmányi tagságra : Bokros Adám és Holdampf Grerő kolozsvári kereskedő
urak; a felügyelő bizottság tagjává Gálfi Sándor jószágigazgató ur választattak
meg. Sz. S.
L.Borászati 1878 május
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-Erdélyi pinczeegylettől Kolozsvárott.
1. Az erdélyi pinczőegylet kivitele egyedül bor — a kolozsvári állomásról
— a magyar állampályán Brassóig Romániara nézve; — továbbá Galiczia,
Cseh- és Morvaország, Anglia, Németországra, Helvetiára.
2. Kizárólag a franczia boroka versenyzők.
3. Ezeket itt praecisirozni fölösleges lenne, miután a szállítási tarifák —
melyek az egyes vasutaknál fennállanak — a vasút igazgatóságoktól kiadott
tarifákon láthatók. Angliára nézve 50°/o — Galiczia, Cseh- és Morvaországra
nézve 25—30% engedmény a most fenálló tarifáknál — bennünket arra
képesítene, hogy legtöbb faj boraink concurrens képessé válnának.
4. Az összes osztrák-magyar és német vasutházak igazgatóságát
fentérintett engedmények megadására nemcsak egész waggon-tehernél, hanem
oly küldeményeknél is, melyek egy személyre 25—30—50 kilómázsára szólnak
— az erre hívatott közegek által felszólítani.
L.Borászati 1878 december
Az erdélyi pincze-egylet közgyülése
Az april 30-ra hirdetett rendes közgyülés a tagok elégtelen száma miatt
meg nem tartathatván, a gyűlés — az alapszabályok értelmében május 20-án a
megjelent tagok számára való tekintet nélkül, az előre kihirdetett tárgyak felett
határozott. Jelen voltak 12-en, összesen 131 részvénynyel. Elnökölt gróf Bánffy
Miklós. A bemutatott VIII-ik zárszámla és az igazgatói választmánynak ezzel
kapcsolatos évi jelentése igen fontos tanúságokat foglal magában Erdély
bortermelő közönsége számára,……………….. Ezen nagyobbrészint Erdély
legnagyobb bortermelőiből alakult egylet főczélul tűzte volt maga elébe, hogy
ezen országrésznek nagy mennyiségben termesztett nemesebb fajborait a
világpiaczokon megismertesse és forgalomba hozza. E munkát, mint első úttörő,
költséget, fáradságot nem kimélve, nagy erélylyel hajtotta verge.(bövebben az
Arcanum kiadványon)
L.Borászati 1879 június
Erdélyi borok Khinában.
Az erdélyi pinczeegylet levelet kapott Shangaiból, melyben az osztrákmagyar főkonzul ajánlja az egyletnek, hogy lépjen összeköttetésbe Klein
shangaii kereskedővel, ki késznek nyilatkozott az erdélyi boroknak Khinában
piaczot teremteni. E czélból már megrendeléseket tett és egyúttal felsorolja azon
fajokat, melyek fogyasztására számithatnak.
L.Borászati 1885 június
Kitüntetett bortermelő.
A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjábandíszoklevélleli
kitüntetést ítéltek meg az Erdélyi pincze-egylet Kolozsvár, kitűnő minőség és
szakszerű kezeléséért.
L.Borászati 1885 október
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EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS.
- Állami aranyérmet kap az Erdélyi Pincze- Egyesület Kolozsvár,
L.Köztelek 1896 november 4
Erdélyrészi Falka-vadász Társaság
-Az Erdélyrészi Falkavadász Társaságot (E.F.V.T.) az 1891. évben báro
Wesselényi Béla hívta életre (az alapszbályok az 1897. évi aug. 21-én lettek
jóváhagyva) s haláláig, mely 1904 Okt. 20-án lovasvadászhoz legméltóbb
módon, vadászat közben, lova hátán, szívszélhüdés következtében érte öt utól,
lelke volt a társaságnak.
-1908-ban elnöke: gróf Bánffy György
Falkanagyja (master): gróf Teleki Arctur, ki a falkát mindig, mint
gentleman-huntsman személyesen vezette.
Master-helyettes: báró Wesselényi Miklós ,pénztárnok: báró Bánffy Ernö
titkár: Debreczeni Ödön volt.A választmány tagjai voltak a fentiek és: Antos
István, gróf Bethlen István, Barcsai Tamás, gróf Teleki Ferenc, gróf Bánffy
Miklós, gróf Teleki Géza, gróf Béldi György, gróf Béldi Kálmán, gróf Tisza
István.Whipek voltak: Pap Péter, zsibói falusi ember, ki kezdettől fogva az
utolsó vadászatig végezte ezt a nehéz teendőt és Kis Flóris, rövid ideig volt egy
Horn Nevezetű, mindannyian belföldiek.Kennel mester volt Kornis Samu,
zsibói oláh ember, ki a kopók angol neveit eredeti oláhos módon ejtette.Az
E.F.V.T vadászterülete a Hubertuslaki telep központjával….”Területe 50.000
hold legnagyobb részben szénafüves (legelő és kaszáló)
A kopó állomány mintegy 30 kepli tarrierböl állott, köztük néhány finom
szimatú beagel-lel, melyek Sebes és Lassú falkába voltak felosztva, s egész
seazon alatt felváltva, azaz váltakozva naponta vadásztak, kivéve vasárnapon.
Seazon végeztével a falka Zsibón, Szilágy megyében volt elhelyezve.
L.gr. Markovits
Erdélyi Fehér Szarvasmarha tenyésztök Egyesülete.-állattenyésztési
szindikátus-1937 júliusában alakult meg az Egyesület Bükkösön Kisküküllő
megyében. Részt vettek Szeghő Dénes és Szász Ferenc gazdasági felügyelők.Az
E.G.E.fehér törzsbikát hozott be részükre.
L. Erdélyi Gazda 1937augusztus 1
Erdélyrészi Méhészegylet
-1889- ben alakul meg Kolozsvárt az Erdélyrészi Méhészegylet, elnöke
báró Jósika Gábor,titkár dr Balázs Ferenc .
L.Balaton Petra
-Erdélyrészi Méhész Egyesület 1880-ban az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület részlegeként Erdélyi Méhészeti Egyesület alakult Kolozsvárott.
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Alapitva1880 ban, a méhészek egytáborba való tömörítésére,a méhészet
fejlesztésére és kellő propagálására. Hivatalos lapja, anegyvenhét évóta
megjelenő Méhészeti Közlöny, amelynekszerkesztője Török Bálint- Az
egyesület elnökedr. gróf Bethlen László
-Egy igen szomorú tényről kell először is számot adnunk A kérlelhetetlen
halál a küzdők sorából az elmúlt év- 1905- szeptember hó 27 én ragadta el
Szentgyörgyi Lajos szeretett főtitkárunkat, ki egyesületünk megalakításának
eszméjét 1880. év dec. hó i-én az Erd. Gazdasági Egylet gyümölcsészeti
szakosztályi ülésén vetette fel, kiváló érdemeket szerzett az egyesület
megalakítása és annak fejlesztése körül.
L.Méhészeti Közlöny 1905 február 1.
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A könyvet szerkesztette
Györfy István a Méhészeti közlöny
szerkesztője és Jancsovics Endre a VI. méhészeti kerület vezetője. Kiadva
Kolozsvárt 1916-ban az 1917-es Olvassuk a az Erdélyrészi Méhész Egyesület
szaklapját. Megjelenik minden hónap elején. Az egyesület tagjai évi 4 korona
tagságidíj fejében ingyen kapják. — Külön előfizetési ára egy évre 4 korona, fél
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évre 2 korona. Az egyesület tagjai és a lap előfizetői kedvezményes áron
szerezhetik be méhészeti eszközeiket a főtitkári hivatal útján. (Mészáros-u. 3.)
Jutányosán vállal el hirdetéseket; közvetít méz és méh vásárlásokat és
eladásokat. Felvilágosítást díjmentesen ad minden méhészeti kérdésben.
Megrendelhető a szerkesztőségnél Kolozsvár, Pap-u. 6. Sz
- Az ezredéves kiállításon érdem oklevelet kapott az Erdélyrészi Méhész
Egyesület.
L.Köztelek 1896 december
„ Az Erdélyrészi Méhész Egyesület titkon, sóvárogva táplált vágyaitlátja
teljesülni: új, szakképzett méhészei lesznek a Magyargazda társadalomnak.
Mint első jelentkezik a szent ügyszolgálatára s meg is kapja a legmagasabb
bizalmat:a Miniszter Úr Önagyméltósága három méhész tanfolyamot állit be
egyszerre Kolozsváron, az egyesület székhelyén.-1916A székelyföld új prófétát kap Gál Imre iskola látogató személyében, kit a
miniszter Úr Őnagyméltósága a székelyföldi méhész kerület vezetésére jelölt ki1916-

A tanfolyamokon az oktatással Donáth Aladár, Deák Imre méhészeti
szaktanárok, és Dr. Balázs Ferenc méhész egyesületi főtitkár bízatott meg.
Kolozsvárt a tanfolyamok szakadatlanul folytak és folynak. 1915 év
május 3-tól 1916 év december végéig 30 sorozatos ilyen tanfolyam tartatott,
melyeken 2600 rokkant katona vett részt.
-a 1916-ik év a legjobb méhészeti évek közé sorozható.
Hasonló tanfolyamok rendeztettek be ……Temesvárt, ……..
Szatmárnémetin ……. , Székelyudvarhelyt, Nagyszebenben, előkészület van
Kolozsvárt 20 gyalupad és villany erőre bekapcsoltgyalu, kör- és szallagfürész,
……, Temesvárt,, ……., Nagyváradon ,Szatmárnémetin 12—12, …,
Székelyudvarhelyen10 asztalos szerszámokkal teljesen felszerelt gyalupad áll a
méhészeti eszközök készítésére rendelkezésére.
Iskola méhesek készülnek Székelyudvarhelyt is ,cél az,hogy minél több
intézet, teológia, és iskola láttassék el iskola méhessel. Az első iskola méhest a
kolozsvári unitárius teológia-akadémia kapta,f.év tavaszán,melyben a
papnövendékek rendszeres oktatása már a nyár folyamán meg is kezdődött .”
Dr. Balázs Ferenc
az Erdélyrészi Méhész Egyesület főtitkára
Pártiumi és erdélyrészi méhészeti kerületek 1916-ban :
X. kerület, vezetője: Nemess Győző m. kir. Méhészeti szaktan.
Nagyvárad, Forgách Lajos m. kir. Méhészeti szaktan, szabadságon. Bihar vm.,
Békés vm.,.Hajdú vm.
XI. kerület, vezetője: Nagy Géza m. kir. Méhészeti szaktan.
Szatmárnémeti, Szatmár vm., Ugocsa ,vm. Bereg vm., Máramaros vm.
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XII. kerület, vezetője : Donáth Aladár m. kir. Méhészeti szaktan.
Kolozsvár, Kolozs vm., Szilágy vm., Besztercenaszód vm., Tordaaranyos vm.,
Szolnok Doboka vm.
XIII. kerület, vezetője: Gál Imre m. kir. Méhészeti szaktan.
Székelyudvarhely, Marostorda vm., Udvarhely vm., Csik vm., Háromszék vm.
XIV. kerület vezetője: Hrankay Béla m. kir. Méhészeti szaktan.
Nagyszeben. Szeben m., Fogaras m., Nagyküküllő vm., Kisküküllő vm., Brassó
vm.
XV. kerület, vezetője: Berauer Béla m. kir. Méhészeti szaktan.
Gyulafehérvár, Alsófehér vm., Hunyad vm., Krassószörény vm.,
XVI. kerület, vezetője: Nagy János m. kir. Méhészeti szaktan., Temesvár,
Temes vm., Torontál vm., Arad vm. Csanád vm.
Ványolós Miklós dr.: Erdély Méhészetének története
L.Erdélyrészi
-Az egyesület házsongárdi méhtelepének kezelője,Stief Ottó e alelnök.
-Kicsid Géza az Erdélyrészi Méhész Egyesület elnöke 1935-től 1937 ig.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
-Kolozsvári méhész és gazdanapok az E.G.E és az Erdélyrészi Méhész
Egyesület közös szervezésében Kolozsvárott 1938 szeptember 1-5 napjai
között.Jelen voltak dr. Szász Pál az E.G.E. elnöke ,Pohl Béla az E.M.E.elnöke
Török Bálint a méhészeti egyesület alelnök-titkára .Megalakul az E.G.E.
gyümölcsészeti szakosztálya.Elnöke lesz Korponay Kornél.
Szeptember 4-én tartották a kolozsvári gazdasági akadémián végzettek
találkozóját.Névszerint Székely János Kolozsvár,Szotyory József Barca,Gracik
Lajos Buftea,Pethő Imre Gyertyámos,Bogdánffy Gerő Kolozsvár,Geréb András
Kolozsvár,Ambrus Géza Kolozsvár,Palló Sándor Kolozs,Török Kálmán
Fráta,dr.Nagy Endre Csombord,Gyulai Sándor Kolozsvár,dr.V. Szabó Lajos
Érszőlős,Bittó Kálmán Gyapju,Kiss László Sárpatak,Brandt József
Szilágysomlyó,Benkő
Gábor
Étfalva,……….Korponay
Kornél
Feketefalu,NagyJózsef Torda,Székely Dénes Torda,Tordai György Kolozsvár,
Zabolai Keresztes Árpád Kolozsvár,Szász Ferenc Pusztakamarás,Telegdy
László ,Szeghő Dénes Kolozsvár,Pop Silvius Bonchida,Bárán Dezső
Kolozsvár,Hatfaludi
Mór
Hida,Juda
Ilie
Kolozsvár,Puskás
János
Kolozsvár,Paull Kamil Szamosjenő,Szilágyi Ferenc Aranykút,gróf Bethlen
Gábor Kolozsvár,Deák Károly Barátos,Zoltáni Ferenc,Seyfried Ferenc
Kolozsvár,Gidófalvy István Doboka,dr. Szász Pál Gáltő,Dancs Sándor , Csiba
Ernő Érmihályfalva,id Kethely István
Szilágybagos,Dániel Elemér
Gálfalva,Szabó György Torda,ifj.Keleti István Szilágybagos, Kratochwill
Artur Uzon.
Szeptember 5-én kivonultak a résztvevők az E.M.E házsongárdi
méhészeti telepére.Itt megnyílt a IX. méhészeti tanfolyam 35 hallgatóval.
Vezette Stief Otto egyleti alelnök.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
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Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete
-1911-ben alakult meg az Erdélyi Jellegű Magyarfajta Szarvasmarha
Tenyésztők Egyesülete melynek Sperker Ferenc az egyik alapító tagja és
ügyvezető elnöke volt. Tagja Szentkirályi Ákos a kolozsmonostori Gazdasági
tanintézet tanára.
-az Egyesület tervei között voltak a törzskönyvezés megszervezése,
állatdíjazások,
kiállítások
szervezése,a
célszerű
takarmányozás,a
takarmánytermelés módszereinek terjesztése , az állatok értékesítésének
megszervezése, a tenyészüszök közös szűzgulyában való előnevelés
L.Fehér vagy tarka Areopolisz 2008 Erdélyi Gazdasági Egylet -1844-ben.
-Működési köre kiterjed az egész mai Erdélyre. Szakosztályaitudományos
"és gyakorlati munkásságot-„ fejtenek ki a gazdasági élet és gazdasági tudás
szintjének emelésére. Az egyesület modern gazdasági eszközök
bemutatásával,termelési kísérletekkel, tudományos felolvasásokkal, legújabban
tanulmányi kirándulásokkal is szolgálja céljait. Az irodalmi szakosztály eddig
60 darabgazdasági szakmunkát adott ki- Hivatalos lapja az „ E r d é l yi G a z d
a " . Elnöke báró J ó s i ka Gábor.
Figyelem! Figyelem
Felhívjuk t.tagjaink és gazdaköreink figyelmét, hogy cséplőgép vásárlásra
igen előnyős három év alatt törleszthető KÖLCSÖN kapható .
Bővebb felvilágosításért kérjük a
MEZŐGAZDÁK KERESKEDELMI Rt. KOLOZSVÁRI FIÓKJÁHOZ
FORDULNI
L.Erdélyi gazda 1940 március 1
Eresztevény gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Backa László.
L.Erdély 1941-42
Erősd gazdakör Kovászna megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Esztelnek gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter Imre.
L.Erdély 1941-42
Esztény gazdakör Kolozs megye.
Lásd bővebben a Kolozs megye
Esztény szócikknél.
-1941-ben a gazdakör elnöke Bogdánffy László .
L.Erdély 1941-42
Etéd gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Etéd
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Somodi Ferenc.
L.Erdély 1941-42
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-Itt is volt gazdakör
L. Lármafa: Etéd 2011 szeptember 14
Ége gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Ége
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó Mózes.
L.Erdély 1941-42
Éger és Saár lecsapoló társulat.
-alakult 1888., oly célból, hogy Szatmár vármegyében az Éger és a Saár
mentén elterül 2509 kat, hold terjedelm mocsaras területet lecsapoljon.
Székhelye Szatmár. 1905.
L.Révai
Énlaka gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Énlaka
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Rófai Gáspár.
L.Erdély 1941-42
Éradony gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Szodoray Árpád.
L.Erdély 1941-42
Érábrány gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Perger Károly.
L.Erdély 1941-42
Érendréd gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kendel Imre.
L.Erdély 1941-42
Érkávás gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Puskás Elek.
L.Erdély 1941-42
Érkenéz gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Szláví József.
L.Erdély 1941-42
Érkeserü gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Kiss Ferenc ref. Lelkész.
L.Erdély 1941-42
Érkörös gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Kacsó Kálmán.
L.Erdély 1941-42
Érkörtvélyes gazdakör Bihar megye
-gazdaköri elnök Vincze Lajos gazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-A
gazdasági
tanfolyam
záróvizsgáját
Istentisztelet
előzte
meg.Megjelentek a központ részéről gróf Teleky Ádám főszerkesztő és
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Bikfalvy Ferenc kerületi felügyelő. Vizsgáztattak Bartsch Sándor és Bárán
Dezső előadók.Bizonyítványokat osztottak ki a sikeresen vizsgázó gazdák
között.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- Az 1937-38-as tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 43 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
- elnök 1941-.ben Bíró György ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Érmihályfalva gazdakör Bihar megye
-1937 júliusában dr. Szász Pál az E.G.E. elnöke látogatása során
Érmihályfalvára érkezett.Itt találkozott a gazdakör tagjaival és Tóth Zsigmond
elnökkel.Meglátogatták dr. Bujanovits Rudolf kitünően vezetett gazdaságát és
az E.G.E. nemes mag szaporító telepét.Itt várta az elnököt dr.Markovits Kálmán
a Bihar megyei Gazdasági Egylet elnöke és Koppány Rezső felügyelő.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Dancs Kálmán.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
- elnök 1941-.ben Tóth Zsigmond.
L.Erdély 1941-42
Érmindszent gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Kovács István.
L.Erdély 1941-42
Élesd gazdakör Bihar megye

- elnök 1941-.ben Dávid Gyula.
L.Erdély 1941-42
- Élesd gazdasági életében fontos szerepet töltött be az 1940-ben
megalakult gazdakör,amely-1942-ben………telket vásárolt,s még abban az
226

évben a telkén levő épületben , pálinkafőzőt rendezett be. A tagsági díjak ,a
pálinkafőző jövedelme és az állami kölcsön
lehetővé
tette ,hogy
mezőgazdasági gépeket szerezzenek be amiket csekély térítés ellenében
kikölcsönözte használatra
..A kommunista rendszerben a gazdakör
megszűnt,a pálinkafőző az állam tulajdonába a mezőgazdasági gépek a
mezőgazdasági társulás tulajdonába kerültek.1992-ben Kisgyörgy Dénes
agrármérnök próbálkozott a gazdakör ujjászervezésével.
L.Józsa
-1960 körül-Dávid Gyula (1898-1982) Hosszú éveken át jelentős szerepet
vállalt Élesd gazdasági életében Már fiatal kora óta ügyes gazda hírében állt
Szántó és szőlőterületei voltak,állatokat tartott és egy időben cséplőgépje is
volt.1940-45 között ő volt Élesden a főbíró. -1941 -ben őt választották az élesdi
Gazdakör elnökének.
L.Homonnai f.b.
Érbogyoszló gazdakör Bihar megye
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- elnök 1941-.ben Cs.Gáspár Sándor.
L.Erdély 1941-42
Érköbölkút gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Bónis Ferenc.
L.Erdély 1941-42

Érmelléki Borkereskedő Társulat
JEGYZŐKÖNYVE
az „érmelléki borkereskedő társulat" alakító gyűlésének, mely 1857-ik év
augusztus hó 16-dikán Székelyhidon tartatott meg.
Jelen voltak : országfejedelmi biztosul, cs.k.szolgabíró Nagy József;
továbbá igen számos tagok és több község képviselője.
L.Borászati 1858 január
Érmelléki borkereskedelmi egylet.
Nem lehet kimondani, mily haszon háramolhatik érmellék vidékére, és
annak hires bakator borára a társulat megalakulása által. Már van elég példánk,
hogy a borászati egyletek egészen új életre ébresztették vidékeiket, — boraik
árát eddigginél magasabb fokra emelték — keletét előmozdították, — s élénk
pénzforgalmat idéztek elö. Igy történt ez a külföld több vidékén,például
Gráczban, igy hazánkban is Szegzárdon , hol jelenleg az új boroknak más
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vidékekhez aránylagos magas árát s jobb keletét nem lehet másnak
tulajdonítani, mint a társulat működésének.
Ezen meggyőződés vezette az érmelléki szőlőbirtokosok nagyrészét egy
borkereskedelmi egylet alakítására. Az első alakítóközgyülést az első aláírók
még a mult év augustus 16. tartották meg, melyből az alapszabályok
megerösíttetés végett a magas kormánynak felterjesztettek ; elnökül ezúttal
tevékeny hazánkfia s egyik jelesebb bortermelőnk, Nagy Lajos választatott. Az
aláírások folytatása végett választmány neveztetett ki. Mi tehát, — miután
szabad reménylenünk, hogy a magas kormánytól nemsokára leérkeznek az
alapszabályok, — ezen egyletnek a legdúsabb jövöt merjük jósolni; mi iránt már
azon jelesek nevei is biztosítanak, kik ez ügy élén állnak s az egylet alapját mint
első aláírók megvetették; ezek mind oly férfiak, kik komolyan megfontolták az
ügyöt, s kiknek hazafiúságok, ügyszeretetök s kitartó szilárd jellemöktöl várni
lehet, hogy ezen ügyet , mely nem csak e vidékre, nemcsak egyesekre, de
államgazdászati tekintetben a hazára nézve is igen fontos, a tökéletes sikerhez
fogják vezetni. Emellett hinni lehet , hogy a kinlevö aláírási íveken valamennyi
értelmes, s derék érmelléki szőlőbirtokos fel lesz jegyezve, kik hasonló tűzzel,
mint milyennel az érmelléki bor bir, fogják saját javokra felkarolni s ápolni ezen
egylet ügyét. Közlöm az első aláírók névsorát oly rendben a mint aláirta u. m.
Nagy Jósef 1 részvény — Kosztka János 2. r. — Ponkett Mihály 4. r. — Paksi
L.Borászati
A fenti jegyzökönyvet lásd a Mellékletben.
-Nagy Lajos, az Érmelléki Borkereskedő Társulat választmányi
elnökének levele Garan Dánielhez Székelyhidra, melyben meghívja az 1862.
okt. 11-en Diószegen, gr. Zichy Ferenc kastélyában rendezendő ülésre. 1862.
Vajda, Székelyhid, Diószeg [Bihardiószeg] (Bihar m.)
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Érmelléki borkereskedelmi társaság.
Azon mozzanatok közt, melyek tétlenségre kárhoztatott politikai
helyzetünkben, hazánk anyagi felvirágoztatására naponkint tömegesen előtérbe
állanak, — mintha százados mulasztások helyrepótlására ajelen nemzedék volna
hivatva. — különös figyelmét érdekli Debreezennek, az érmelléki
borkereskedelmi társulat közel jövőben remélt megalakulása. A szoros
értelemben vett érmelléki szőlő mintegy negyedrésze debreczeni polgárok
birtokában van s, azon tetemes károsodások, melyek egyrészt a czélszerütlen
kezelés okozta borbecs-hiányból, másrészt említésre sem méltó
borkereskedelmi viszonyainkból az érmelléki szőlőbirtokra eddig háromoltak,
aránylag Debreczen várost sújtják legérzékenyebben; ellenben a létrejövendő s e
bajokon segitni törekvő borkereskedelmi társaság által eszközlendő haszon, a
legnagyobb mérvben Debreczen városba fog özönloni. E meggyőződésem
magyarázatául utalok Debreczen város földirati helyzetere is, mely szerint
egyfelől a kassai yasutnak, mint véleményem szerint az érmelléki borkereskedés
228

természetesvonalának, másrészről az ország szivébe vezető s a külfölddel,
különösen Angol országgal való borkereskedésünket előmozdító vasútvonalnak
Debrecen a középpontja s ezeknélfogva kétségkívül hi'vatása, hogy az
érmelléki' borkereskedésnek is főhelyévé,központjává legyen.
Nem lévén czélom jelen czikkben azon anyagi és szellemi előnyöket
részletezni, melyeket már cask maga e szerencsés földirati helyzet is
Debreczennek biztosit: egyedül a létrejövendő érmelléki borkereskedelmi
társulat ismertetésére akarok szorítkozni.
Azon eszme, hogy egy ily társulat alakítása által érmelléki boraink
nehány
piszkosan
üzérkedő
felebarátunk
egyedáruskodása
alól
kiszabadittassanak,nem volt már uj, midőn a múlt évi szüret alkalmával míg. gr.
Z i ch y Ferencz ur, a már megpendített, de bizonyos körülmények miatt elalvó
félen volt eszmétfelelevenítvén, Diószegre gyűlést hirdetett, E gyűlés az
érmelléki borkereskedelmi társaság czélszerü alapokon leendő megalakítását
végzésileg kimondván,gr. Z i c h y Ferencz ő excellentiája elnökül s mellé egy
több tagból álló választmány azon utasítással választattak meg,hogy létrehozása
tekintetéből minden lehetőt megtenni siessenek.
A választmány a legsürgetősebbet, t. i. az alapszabályok elkészítését,
kötelességéhez hiven immár befejezvén, azt közelebb azon kérelemmel
kézbesítette az elnök urnák, hogy átvizsgálása végett mielőbb közgyűlést tartani
méltóztassék; mire elnök ura közgyűlésnek ez évi marcz. vagy april havában
leendő megtartását igérni szíveskedett. .
Minthogy e közgyűlésnek álland jogában a kidolgozott alapszabályok
egyes tételeit elfogadni, elvetni, vagy módosítani: szükség, hogy a majdan
hirlapilags a „Hortobágyibanis közhírré teendő közgyűlésen Debreczen városiak
is minél számosabban megjelenjünk s a társulat javára szolgálható eszméinket
vagy kifogásainkat érvényesítsük; hogy igy a velünk és általunk létrejövendő
vállalatban való részvéttől, saját érdekeink mellőzésével vonakodni vagya
netalán nézeteinkkel ellenkező végzésekre később kifogásokat tenni semmi
okunk ne legyen.
Előleges tudomásul szükségesnek látom megemlitni a következőket: Az
érmelléki borkereskedelmi társaság alaptőkéjéül 200000 frt, van az előleges
tervezetben felvéve, mely összeget négyezer darab 5 0 frtos részvény
képviselne. Egyelőre csak 2 0 0 0 darab részvény lenne áruba bocsátandó. A
részvénydijak nem egyszerre, hanem az igazgatóság által meghatározott
időközökben s könnyebbség végett egyszerre nem több mint 10, legfelebb 20
száztólit tevő részletekben fizetendők be. Különösen megemlitendőnektartom
azon körülményt, hogy az illető részvényesek nemcsak készpénzben, de az
igazgatóság által elfogadhatónak itélendő borban is törleszthetik
részvénytartozásaikat.
Nem sokára előttünk lesz tehát az alkalom, hogy elhanyagolt s valódi
méltatlan bánásmódban részesült érmelléki borainkat a kereskedelmi
társaságnak, úgy a kezelés mint a kereskedelmi viszonyok tekintetében,javításra
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s teljes kifejtésre törekvő működése által világkereskedelmi czikké emeljük;
szőlőbirtokunkat, mely eddig a legjobb esetben sem volt oly jövedelmező,
aminőnek lennie kellett volna, de a legtöbb esetben a reá fordított tetemes
költségeket sem téritette vissza, jövedelmező birtokká változtassuk; ezeken
kívül részvényeink után osztalékban is részesüljünk.
Hogy e mozgalomnak eredménye lesz, az kétségtelen, de hogy az
eredmény nagy legyen, az azon részvéttől függ, melylyel az alakulandó
kereskedelmi társaság ügyét felkarolandjuk.F r á t e r Imre
L.Hortobágy 1863 február 1
Érmelléki borkereskedelmi egylet- Nem lehet kimondani, mily haszon háramolhatik érmellék vidékére, és
annak hires bakator borára a társulat meg-alakulása által. Már van elég példánk,
hogy a borászati egyletek egészen új életre ébresztették vidékeiket, — boraik
árát eddigginél magasabb fokra emelték — keletét előmozdították, — s élénk
pénzforgalmat idéztek elö. Igy történt ez a külföld több vidékén,például
Gráczban, igy hazánkban is Szegzárdon , hol jelenleg az új boroknak más
vidékekhez aránylagos magas árát s jobb keletét nem lehet másnak
tulajdonítani, mint a társulat működésének.
Ezen meggyőződés vezette az érmelléki szőlőbirtokosok nagyrészét egy
borkereskedelmi egylet alakítására. Az első alakítóközgyülést az első aláírók
még a mult év augustus 16. tartották meg, melyből az alapszabályok
megerösíttetés végett a magas kormánynak felterjesztettek ; elnökül ezúttal
tevékeny hazánkfia s egyik jelesebb bortermelőnk, Nagy Lajos választatott. Az
aláírások folytatása végett választmány neveztetett ki. Mi tehát, - miután szabad
reménylenünk, hogy a magas kormánytól nemsokára leérkeznek az
alapszabályok, - ezen egyletnek a legdúsabb jövöt merjük jósolni; mi iránt már
azon jelesek nevei is biztosítanak, kik ez ügy élén állnak s az egylet alapját
mint első aláírók megvetették; ezek mind oly férfiak, kik komolyan
megfontolták az ügyöt, s kiknek hazafiúságok, ügyszeretetök s kitartó szilárd
jellemöktöl várni lehet, hogy ezen ügyet , mely nem csak e vidékre, nemcsak
egyesekre, de államgazdászati tekintetben a hazára nézve is igen fontos, a
tökéletes sikerhez fogják vezetni. Emellett hinni lehet , hogy a kinlevö aláírási
íveken valamennyi értelmes, s derék érmelléki szőlőbirtokos fel lesz jegyezve,
kik hasonló tűzzel, mint milyennel az érmelléki bor bir, fogják saját javokra
felkarolni s ápolni ezen egylet ügyét. Közlöm az első aláírók névsorát oly
rendben a mint aláirtak u. m. Nagy Jósef 1 • részvény - Kosztka János 2. r. Ponkett Mihály 4. r. - Paksi István 2. r. - Laki Lajos 1. r. - Draveczky Sándor
10. r. - Szent Iványi Jósef 4. r. - Horváth Jósef 10. r. - Volfard Jósef 2 r. Jezernicki György 2. r. - Bozsó György l.r. - Gyalokai La-jos 1. r. - Portörö
Jósef 1. i\ -Fráter Imre 2. R- Bükk László 4. r. - Dobozi István 2. r. - Miskolci
Mihály 2. r. - Nagy Lajos 10. r- - Matos Géza 10. r. - Bónís László 5. r. Vásárhelyi Bence 5. r. - Czabán Jósef 1. r. - Tar Imre 1. r. - Benyovszki Vincze
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1. r. - Vas Beniáinin 1. r. - Garán Dániel 2. r. - Armós Bálint 4. r. - Rikli Jósef . .
, . 10. r. - Kis Lajos 2. r, - H. k. sz. Imrei Erdei Sándor Í r. - H. k. sz. Imrei
Kovács Imre l.fr.- Armos Sándor 3.r. - Kimesi Mikó La-jos 4. r. - Bruner
Eduárd 2. r. - Jóó Jósef 2. r. Horváth Lajos 1. r. - Szeke Jósef 1. r. - Bónis Imre
1. r. - Pap Gábor 1. r. -Simon Béniámin 1. r. -Szlávi József 1. r.- Klosz Lajos 1.
r.- Kocsár Mihály 1. r. - Derzsi Antal 1. r- Teleszki Mór 2 r. - Benyovszky
Antal 3. r - Trenhauser Péter 3. r. -Tolner Ferencz 2 r.Lakatos La-jos 2. r. Gombos Ignác 1. r. - Taifer Jósef. 1. r. - Kováts Jósef V2 r. - Papanek Lajos 2. r.
- Báró Staudak Antal 4. r. -Radó János 4. r. - Balog Bálint 1. r. - Borsos József
1. részvény.
L.Borászati 1858 január 10
Kiállítási nagy éremmel lett kitüntetve a, Kolozsvár. Résztvevők:
Balázsfalvi érseki uradalom, kitűnő fehér asztali boráért. Gróf Bánífy György,
Bonczhida, jó fehér bakar boráért. Dr. Barts Ferencz, Gyulafehérvár, jeles fehér
asztali boráért. Batta Bertalan, Alvincz, kitűnő 1869-iki fehér asztali boráért.
Beke Antal. Gyulafehérvár, jó boraiért. Dr. Bocz József, NagyEnyed, kitűnő
1880-iki és 1882-iki fehér boráért. Báró Bornemisza Tivadar, Maros-Ilye, jeles
187 9-iki fehér szakamási boráért. Bürger Márton, Krakkó, jó fehér asztali
boráért. Czirner József, NagyEnyed, kitűnő 1880-iki fehér boráért. Folyovics
Sándor, Nagy-Enyed, jó boraiért. Ifj. Gáspár János, Nagy-Enyed, jeles 1875-iki
fehér boraiért. Gegenbauer József, Kolozsvár, jeles boraiért. Gerendy István,
Sövényfalva, kitűnő boraiért. Glück Mór, Alvincz, kitűnő 1882-iki vörös
boráért. Gombos László, Torda, kitűnő fehér-, olasz rizling- és tramini boraiért.
Gyarmathy és társa, Sz.-Udvarhely, jó minőségért. Báró Horváth Ödön,
Alvincz, jó vörös 1883-iki carbenet boráért. Gróf HorvátliToldy Lajos, MagyarBrettye, kitűnő vörös asztali boráért. Báró Jósika Sámuel, jó fehér bakar
boraiért. Báró Kemény Endre, Magyar-Bükkös, jeles fehér 1876-iki som
boráért. Báró Kemény László, Alsó-Gáld, kitűnő boraiért. Lázár Manó,
NagySármás, kitűnő 1884-iki fehér asztali boráért. Lengyel Ádám, Torda, jeles
fehér rizling boráért. Mártonfi testvérek, Nagy-Enyed, jó minőségért, Mendel
Manó, Gyulafehérvár, kitűnő 1870-iki fehér boráért. Mészáros István, Felvincz,
kitűnő fehér csemege-boráért. Müller Mihály, Nagy-Enyed, jó fehér tramini- és
rizling boráért. Nóvák Ferencz, Gyulafehérvár, jó 1876-iki fehér boráért,
Osztián Gerő, Torda, kitűnő fehér tramini boráért.
L.Borászati 1885 október
Érolaszi gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Keér Gyula.
L.Erdély 1941-42
Érselénd gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Vass Lajos.
L.Erdély 1941-42
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Érsemlyén gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Horváth Kálmán.
L.Erdély 1941-42
Érszakácsi gazdakör Szatmár megye .Lásd bővebben a Szatmár megye
Érszakácsi szócikket.
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 28 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben elnök Kőlus Sándo
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Értarcsa gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Fúcskó József.
L.Erdély 1941-42
Északerdélyi Állattenyésztő Egyesületek Szövetsége
- választott vezetősége és tisztviselő karának adatai.
Érszőlős(Pacal) gazdakör Biharmegye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott V.Szabó Lajos Laposnyaki kukoricáért .
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben elnök Gellérdt Zoltán ref .lelkész .
L.Erdély 1941-42
Étfalvazoltán gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szakács János.
L.Erdély 1941-42
Facsád gazdakör Temes megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Farcád gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Farcád
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó Dénes.
L.Erdély 1941-42
Farkaslaka gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Farkaslaka címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Simon Lajos..
L.Erdély 1941-42
Fazakasvarsánd gazdakörArad megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
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- Az E.G.E. megtartotta
ezévi kéthetes gazdasági tanfolyamát.
Megszervezte Essig József ev.lelkész.
L.Erdélyi Gazda 1938 április 1
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 33 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
Fehéregyháza gazdakör Maros megye
-1938 november 20-án a buni gazdaköri állatkiállításon a bikák
csoportjában Tordai Dénes kiállított bikájáért elismerő oklevélben részesült.
L.Erdélyi Gazda 1938 december 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Fejérd gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Adorján István ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Fekete gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
Keketegyarmat gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Feketekörösi Ármentesitő Társulat Nagyszalontán
Feketekörösi ármentesítő és belvízrendező társulat,
- alapították 1884-ben. Székhelye, (1938) Sarkad; Trianon
előtt
Nagyszalonta volt. Elnöke Tisza György gr.

L.Wikipedia
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Feketelak gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Hosszú István lelkész..
L.Erdély 1941-42
Feldoboly gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke Szilágyi János.
L.Erdély 1941-42
Fellak gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szakács István.
L.Erdély 1941-42
Felőr gazdakör Beszterce -Naszód megye
- Az 1939-40-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 32 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1940
február 27-én tartották a felőri EMGE gazdatanfolyam
záróvizsgáját 30 gazdának.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
- Az 1940 február 17-21 között Kolozsváron megtartott EMGE
vetőmag,háziipari kiállításán és vásárán bronz éremmel jutalmazták Feldman
Ernő Kok.Gazdakör Felőr.
L. Erdélyi gazda 1940 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Szász Sándor
L.Erdély 1941-42
- A felőri gazdakör 1943 májusában gazdanapot szervez.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Felsőboldogfalva gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Felsőboldogfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter Domokos.
L.Erdély 1941-42
Felsődetrehem gazdakör Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott
a gazdakör Bánkúti nemesített tengerije.
Bronzérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Felsőcsernáton gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke Bölöni Antal.
L.Erdély 1941-42
Felsőegregy Szilágy megye
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Jani Balázs.
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Felsőrákos gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Csiki Ferenc
L.Erdély 1941-42
Felsősófalva Lásd bővebben a Hargita megye Felsősófalva címszónál.
Felsőtök gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Tunyogi Cs.Károly.
L.Erdély 1941-42
Felsőújvár gazdakör Fehér megye
-gr.Teleki Ádám a
Gazda főszerkesztőjének
kezdeményezésére
megalakult a gazdakör 1937 júliusában: díszelnök gr.Teleki Ádám,elnök Benkő
Zsigmond ,alelnökök Szabó János és Török József,titkár Bucsy Endre
ref.lelkész és Soós József,jegyző Turai Mihály.Belépett 26 gazda.
L. Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Felvinc gazdakör Fehér megye
-1938 január 3-án indult itt meg a kéthetes gazdasági tanfolyam.Előadtak
Horváth Tibor köbölkuti,Szász Dezső bükkösi, és dr .Eöry István magyarigeni
földbirtokosok,Szeghő Dénes ny.állategészségügyi felügyelő. A gazdakör
elnöke Szécsi Ferenc,titkár Lazsádi Domokos.L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
Az
1937-38-as évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 35
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1938 januárjában itt Gazdakör működött.Január 3-iki kezdéssel EGE
tanfolyamot szerveztek.a gazdakör elnöke Szécsi Ferenc ,titkára Lazsádi
Domokos.
L.Erdélyi gazda 1938 február
-1940-ben a gazdakör elnöke Albrecht Elek.
L.EMGE
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Fenyéd gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Hodor Jakab.
L.Erdély 1941-42
Fiátfalva gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Fiátfalva címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Barabás Lajos.
L.Erdély 1941-42
Fintaházagazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
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- 1941-ben a gazdakör elnöke Péterfí Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Firtosmartonos gazdakör Hargita megyeLásd bővebben a Hargita megye
Firtosmartonos címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Török Elek.
L.Erdély 1941-42
Firtosváralja gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Firtosváralja címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Jánosi Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Fogaras vármegyei gazdasági egyesület
-…..szintén a hozzájárulási költség előzetes meghatározását kéri.
A végrehajtóbizottság beható vitatkozás a után kifejezésre juttatja a
gazdasági egyesületek óhajait az alapszabálytervezet-ben, amely óhajok főként
odairányulnak, hogy a vidéki egyletek autonómiája a szövetség keretében
csorbát ne szenvedjen.
Elhatározza, hogy az ily módon kiigazított alapszabálytervezetet
kinyomtatva a kongresszus előtt a gazdasági egyesületek-nek még egyszer meg
fogja küldeni.
Azonban az anyagi hozzájárulás kulcsát éppen azért nem állapítja meg,
nehogy a gazd. egyletek egynémelyike azt esetleg magasnak találva, a
belépéstől emiatt vonakodjék. A kulcs megállapítását tehát mint legilletékesebb
fórumnak, magából a szövetséges egyletekből álló nagygyűlésnek hagyja fenn.
Bejelenti ezután az előadó, hogy három gazdasági egyesület a szövetség
alapszabálytervezetét nem fogadta el, ezek közül a Sopron megyei gazd. egylet
napirendre tért az alapszabálytervezet fölött, anélkül, hogy más javaslatot
nyújtott volna be
L.Köztelek 1896 szeptember 12
Folyfalva gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke id. Sebesi Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Fótosmartonos gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke ifj.Magyarosi Károly.
L.Erdély 1941-42
Fugad Fehér megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti báró Bánffy Dániel.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
Fugyi gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Hevesi Gáspár.
L.Erdély 1941-42
…..
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Fugyivásárhely gazdakör Bihar megye
- elnök 1941-.ben Berkes István.
L.Erdély 1941-42
Fugyivásárhely hegyközség Bihar megye
- elnök 1941-.ben Szabó Károly.
L.Erdély 1941-42
Futásfalva gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke Vargyasi András.
L.Erdély 1941-42
Gagy gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Gagy
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Vargyas Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Galgóg azdakör Szilágy megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy György.
L.Erdély 1941-42
Galsa gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gardánfalva Máramaros megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott báró Blomberg Frigyesné Gladiolus gumokért.
Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Gáltő Fehér megye
-az 1938-as évben az E.G.E által szervezett Gül-Baba burgonya
termelésének eredményeként a gáltői szaporító telepen az elért termés 1130
négyszögölön 7100 kg.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
Gátalja Aurelháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Geges gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke id.Fülöp József.
L.Erdély 1941-42
Gelence gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke Cseh István.
L.Erdély 1941-42
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Gencs gazdakör Szatmár megye
-gazdaköri elnök Hetey Gyula birtokos .
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941-ben a gazdakör elnöke Tóth Endre.
L.Erdély 1941-42
,Gerendkeresztúr gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gernyeszeg gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott gróf Teleki Mihály zab,tavaszi árpa, és kukorica
vetőmag.Aranyérem .
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az 1938 szeptemberi sáromberki kiállításon ezüstérmet nyert tehenéért
Szabó György. Aranyérmet kapott csoportos állat és termény kiállításért gróf
Teleki Mihály .A fejőversenyen elismerő oklevelet nyert Szabó György és
Vajda Ferenc.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke gr.Teleki Mihály.
L.Erdély 1941-42
-Az EMGE gernyeszegi gazdaköre szeptember 7-én a Hangya,
Hitelszövetkezet, Tejszövetkezet, önkéntes Tűzoltó-egyesület ésLevente
Egyesület közreműködésével szépen sikerült gazdanapotrendezett, amelyen
közel kétezer marosmenti gazda jelent meg.
L.Erdély 1941-42
Géres gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szász Sándor .
L.Erdély 1941-42
Gidófalva gazdakör Kovászna megye
- az 1938-39 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 42 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben a gazdakört elnöke dr. Vajna Ádám.
L.Erdély 1941-42
Gilád gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gilvács gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke id.Fecser János.
L.Erdély 1941-42
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Gizellafalva gazdakör Temes megye
- Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gogán gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gogánváralja gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Göröcsfalva gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Göröcsfalva címszónál.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bartalis Dénes .
L.Erdély 1941-42
Görgényszentimr egazdakör Maros megye.
L.Demeter Béla
Gyalu gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben Kolozs megye Gyalu
szócíkknél.
- gazdakör elnök Ady Elemér gazdálkodó pap
L. K-vári Törv-szék 363/1926
határozat
- a gyalui gazdakör kisgazdái a saját szekerükön június 30-tól kezdve a
Mezőség nagyobb állattenyésztői és növénytermesztői gazdaságaiba látogatnak
el a Kolozsvár-Mócs-Szászrégen-Marosludas- Torda útvonalon.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott a gyalui gazdakör tagjai Ady Elemér Lapusnyaki
kukorica,gazdasági búza és árpa.Nagy István gazdasági kukorica és árpa.Török
B.András árpa,keményszemű kukorica és erjesztett csalamádé.-bronzéremVarga György Odvos 241-es őszi búza,verembe erjesztett csalamádé,rózsa
burgonya ,fehér lapos tarka gránát,zsalozsána,és fehér porcelán bab,Laposnyaki
kukorica. Aranyérem,állami bronz.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1938 augusztusában dr.Szász Pál az E.G. E. elnöke nagyjelentőség
beszédet mondott a gyalui gazdagyűlésen.A gazdakör elnöke Vargha György
kisgazda.Részt vettek Telegdy László központi felügyelő,Demeter Béla az
Erdélyi Gazda szerkesztője ,Seyfried Ferenc segédtitkár,Albrecht Dezső és
Búzás István Bánffyhunyadról,Ady László ref. lelkész Magyarkapusról,Nemes
Dezső tiszteletes Magyarfenesről,Balogh Árpád Lónáról, báró Atzél Ede
Mezőzáhról, Gallus Viktor,Pinczés Ferenc,Balogh Gyula és Ujváry Árpád
stb.Istentisztelet.dr Szász Pál beszédének föbb gondolatai:Az aranykalász
koszoruk mint szinbolum.Az általunk hírdetett eszmék átmentek a köztudtba.Az
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elért eredmények köteleznek.A gyermekek különbek kellernek legyenek a
szülöknél.A tisztességes munka elismerése.A mi szeretetünk az anyaföldben
gyökerezik.Az elnöki beszéd után előadást tartott Telegdy László a pillangós
növények mezőgazdasági fontosságáról , Seyfiert Ferenc Mit és miért termeljen
a Gyalu vidéki kisgazda.Albrecht Dezső a kisgazda jogvédelméről .Báró Atzél
Ede a műtrágya fontosságáról.
L.Erdélyi Gazda 1938 szeptember 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Király Gorgy.
L.Erdély 1941- 42
Gyapju gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Kracsem János.
L.Erdély 1941-42
Gyepes gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Gyepes
címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Demeter József.
L.Erdély 1941-42
Gyergyóalfalu gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Gyergyóalfalu címszónál.
- Az 1939-40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gál Miklós.
L.Erdély 1941-42
Gyergyócsomafalva gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita
megye Gyergyócsomafalva címszónál.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Rokály Dénes
L.Erdély 1941-42
Gyegyóditrói Gazdasági és Kertészeti Egyesület
- kertjében 1907 tavaszán mintaméhest hoznak létre,vezetője Józsa
Sándor ditrói igazgató –tanító.
L. Balaton Petra
Gyegyóditrói gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Gyergyóditró címszónál.
Gyergyói Gazdasági Egyesület 1881 nov 23
-Különben a gyergyói gazdasági egyesület feljegyzésre méltó és
dicséretes feladatot müveit, midőn 1897. év márczius hó 7-én Szentmiklóson és
14-én Szárhegyen Csergő Venczel, Orel Máté s Puskás Jenő urak
közremöködése folytán népszerű gazdasági előadásokat tartott a luczernatermelés, rétek gondozásáról stb. Minő népies előadásokat Szigeti Warga László
miniszteri kiküldött vándor-tanitó ur 1897. márczius hó első napjaiban az al- és
felcsiki járások községeiben is tartott az állattenytés és takarmány-termelés
legszükségesebb pontjáról.
L.Csik megyei füzetek
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-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott a Gyergyói Gazdasági Egylet különböző gazdasági
terményekért .Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Gyergyói Gazdakör Gyergyószentmiklós Hargita megye
A „Gyergyói Gazdakör" mint a gazdasági egyesület fiókja a közelebbi
években az egyesülettel hasonló és összeható irányban szintén elismerésre méltó
tevékenységet fejtett ki a földmivelés és állattenyésztés s kiválóan a „méhész
egyesület" a méhtenyésztés érdekeinek és szükséges ismereteknek
terjesztésében és ápolásában. S ha e szétszórtan és több irányban ható
munkásság eredményei nem oly szembetűnök és kirívók is, de a jövőre nézve
bizonyára nem maradnak hatástalanok s lassankint átmenve a közéletbe,
meghozzák a kivánt gyümölcsöket.
A gyergyói gazdasági egyesület 1896. óta, mint önálló egyesület
működik önálló alapszabályaik szerint………..
Minő népies előadásokat
Szigeti Warga László miniszteri kiküldött vándor-tanitó ur 1897. márczius hó
első napjaiban az al- és felcsiki járások községeiben is tartott az állattenytés és
takarmány-termelés legszükségesebb pontjáról. Népünknek a földmivelés és
állattenyésztés körül kifejtett foglalkozását és munkásságát bővebben és más
irányban leirandó, talán azt kellene leirnom, hogy hogyan szántják a földet,
kaszálják a réteket, stb., hogyan ápolják, etetik, itatják állataikat stb., hogyan
ugarolnak, boronálnak, forgatnak, vetnek, hányszor szántanak, mikor kaszálják
a szénát, sarjút stb., de ezek oly természetes és miudennapi közönséges és
időhöz s kö- rülményekhez kötött foglalkozások, melyek örök folytonosságban
szemünk előtt játszódnak le s leírásra alig várnak.
L.Csikmegyei füzetek
-Az 1938-39-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 34 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Balázs Sándor
L.Erdély 1941-42
Gyergyóvidéki Gazdasági Egyesület
Gyergyódítrói Méhészeti és Kertészeti Egyesület
L.Balaton Petra
Gyegyóhodos gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Török Antal
L.Erdély 1941-42
Gyergyói Erdőbirtokosok Szövetkezete.
L.Gyulai Tibor
Gyergyói Fakitermelő és -értékesítő Szövetkezet
-1941-ben szervezett Gyergyói Fakitermelő és -értékesítő Szövetkezet
alakításakor úgy vélekedtek, hogy „éppen a hatalmas lendülettel és páratlan
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állami támogatással induló Gyergyói Erdőbirtokosok Szövetkezetének
példája is bizonyítja, hogy maga a szövetkezeti alapra való beállítás sem
végezhető el eredményt biztosító módon az állam támogatása nélkül.
L.Gyulai Tibor
Gyergyóremete gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Gyergyóremete címszónál.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Pál Elek plébános
L.Erdély 1941-42
Gyergyóremete-Csutakfalva gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Lackó János
L.Erdély 1941-42
Gyergyóújfalu gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Gyergyóújfalu címszóban.
- Az 1939-40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 36 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szántó Ádám
L.Erdély 1941-42
Gyerővásárhely lásd a Magyargyerővásárhelynél.
Gyimesbükk gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Gyimesbükk cimszóban.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Rusz Sánta Albert
L.Erdély 1941-42
Gyimesözéplak gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fazakas István plébános.
L.Erdély 1941-42
Gyorok gazdakör Arad megye.Lásd bővebben Arad megye Gyorok
szócikkében.
-Itt 1885-ben Gazdakör alakul.A falu életében fontos szerepet játszott a
Nádasdy-uradalom és itt volt az Arad-hegyaljai Gazdakör székhelye.
L.Wikipedia
Gyöngy gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Janicskó László.
L.Erdély 1941-42
Györgyfalva gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Gyulakuta gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Döngölő János lelkész.
L.Erdély 1941-42
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Hadad gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Máthé Samu ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Hadadnádasd gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Bartha Miklós.
L.Erdély 1941-42
Hagymásbodon gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Tövissy Béla.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Tövisi Béla.
L.Erdély 1941-42
Hagymáslápos gazdakör Máramaros megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Máthé Mihály
L.Erdély 1941-42
Halmágy gazdakör Brassó megye. Lásd bővebben Brassó megye Halmágy
szócikkét.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Halmágyi első és második Gőzcséplő Társulat
-A XX. század elején az új gazdasági folyamatok Halmágyon is tetten
érhetőek. Rövid idő alatt a faluban három cséplőtársulat alakult,……….. Az
első társulat 70 taggal 1909-ben jött létre és a gőzcséplőgépet a budapesti
Magyar Gazdasági Gépgyártól vásárolták. Ennek alakulásakor a gazdák egy
része nem lépett be a társulatba, mivel egyeseknek lóval vontatott cséplőgépük
volt. Egy év múlva, 1910-ben, aztán 30 egyezményi tag megalapította a
Második Gőzcséplő Társaságot.
L.Halmágy
Halmi gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szegedi Béla .
L.Erdély 1941-42
Haraly gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakört elnöke Bajcsi János.L.Erdély 1941-42
Harangláb gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottjait a
borbirálat után könyvjutalommal pl. Szathmáry Gyula az 1936-os Leányka
boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
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-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Harasztkerék gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Ferenczi Lajos.
L.Erdély 1941-42
Harasztos gazdakör Kolozs megye.Lásd bővebben a Kolozs megye
Harasztos szócikknél.
-1938 –ban itt kéthetes gazdasági tanfolyamot szerveztek.Előadók:Póka
Pál, Szeghő Dénes, Pál Kálmán ,Gyerkes Mihály.A vizsgán megjelent az E.G.
E. képviseletébenFinta Andor tordai földbirtokos,valamint Gegesy Sámuel,
Horváth Miklós, és Horváth György.A gazdakör elnöke Bíró János, titkár
Murádin Lukács.Szervezte Bíró János ref.lelkész és Muradin Lukács ig.tanitó.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-Az 1937-38-as évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 32
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Murádin Lukács korai fehér lófogú kukoricaért
állati takarmánynak kiválón alkalmas.-készlet- 5 q, termés 20 q négyzetes
művelés mellett,korai Cinquantino kukorica –készlet- 5 q.Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-A harasztosi gazdakör tagjai szekéren meglátogatták Marosludason
keresztül menve, Magyarbogáton Szepessy József mintagazdaságát.
A
négyzetes kukoricát már négyszer kapálták meg őkőrrel húzatott gépkapával,a
gabonák 18-20 q termést igérnek.A következő állomás a radnóti katolikus iskola
volt ahol Tempfli Richárd isk.igazgató fogadta az érkezőket ahol sokat
tanulhattak. Másnap Haller István gazdaságát nézték meg Szentpálon. Részletes
ismertetőt a házigazda és Madár Ístván intéző adott.A kirándulást Biró
ref.lelkész és Muradin kat.plébános szervezte és Seyfried Ferenc titkár vezette.
L.Erdélyi Gazda 1938 augusztus 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Hatolyka gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Zsigmond Lajos.
L.Erdély
1941-42
Hatosfalva ma Hármasfalvához tartozik Maros megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Bartha Sándor.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
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Havad gazdakör Maros megye
-„1941-ben Mihály Gergely a gazdakör elnöke Marosvásárhelyen
műtrágyát vásárolt ,s kipróbálta hatását a réten is .A havadiak meglepetésére
akkorára nőtt a „kost”,hogy alig hittek a szemüknek.” 1918-ban létre jön a
tejcsarnok Havadon.
L. Havad
- 1941-ben a gazdakör elnöke Mihály Gergely.
L.Erdély 1941-42
Havadtő gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Molnár Dénes.
L.Erdély 1941-42
Háromszék Megyei Gazda Egylet
-amelynek dr. Szent-Iványi Gábor az elnöke.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Háromszékmegyei gazdakörök közgyülése
-1937 júliusában tartották meg a Háromszék megyei gazdakörök
kongresszusát ahol a Háromszékmegyei 83 gazdakör közül 67 képviseltette
magát.Elnökölt Szentiványi Gábor .Jelen volt báró Szentkereszthy Béla
országgyülési képviselő,dr. Szász Pál E.G.E.elnök ,gr .Teleki Ádám és Telegdy
László központi felelősök.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
Hegyközcsatár gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Szács László
L.Erdély 1941-42
Hegyközkovácsi gazdakör Bihar megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott az E.G.E nemesitett hegyközkovácsi vetőmag
szaporitó telepe, tulajdonos Halpert Lajos 10 k.holdon: Bánkúti 505 tar őszi
búza vetőmaggal.A gazdakör gazdasági terményeiért. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1937-júliusában dr. Szász Pál az E.G.E.elnöke meglátogatta
Hegyközkovácsi gazdakőrét.
L.Erdélyi Gazda 1936 július 1.
- 1941-ben az elnök Zathureczky Károly.
L.Erdély 1941-42
Hegyközpályi gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Kovács Antal.
L.Erdély 1941-42
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Hegyközszáldobágy gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Asztalos Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Hegyközszentimre gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Vida mihály.
L.Erdély 1941-42
Hegyköztóttelek gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Király István.
L.Erdély 1941-42
Hegyközújlak gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Magyari Vince.
L.Erdély 1941-42
Héderfája gazdakör Maros megye
- 1937-ben Héderfáján kéthetes gazdasági tanfolyamot szervezett a
gazdakör .
L.Erdélyi gazda1937 december 1
-az 1937–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 27 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- Az E.G.E. megtartotta ezévi kéthetes gazdasági tanfolyamát.
L.Erdélyi Gazda 1938 április 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Héjjasfalva gazdakör Maros megye
- Az 1936-37-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 23 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Hétfalusi gazdakör Brassó megye.Lásd bővebben a Brassó megyei Hétfalu
szócikket.
Hídalmás gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Hatfaludi Ferenc.
L.Erdély 1941- 42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Móra Tibor és Tiborné.
L.Erdély 1941- 42
Hidvég gazdakör Kovászna megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Hilib gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Gál Dénes.
L.Erdély 1941-42
Hirip gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Puskás Ambrus.
L.Erdély 1941-42
Hodgya gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye Hodgya
cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Pálffi Márton.
L.Erdély 1941-42
Hódos gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Homoródalmás gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben a Hargita megye
Homoródalmás cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Rigó József.
L.Erdély 1941-42
Homoródjánosfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita
megye Homoródjánosfalva cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Sándor.
L.Erdély 1941-42
Homoródkarácsonyfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bálint Ödön..
L.Erdély 1941-42
Homoródkeményfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita
megye Homoródkeményfalva cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Gergely Dénes.
L.Erdély 1941-42
Homoróremete gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Ferenc r.k.lelkész.L.Erdély 1941-42
Homoródszentdemeter gazdakör Hargita megye
L.Demeter Béla
Homoródszentlászló gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kóréh Béla.
L.Erdély 1941-42
Homoródszentmárton gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita
megye Homoródszentmárton cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Kádár Mózes.
L.Erdély 1941-42
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Homoródszentpál gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita
megye Homoródszentpál cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Incze Pál .
L.Erdély 1941-42
Homoródszentpéter gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Ifj,Székely Miklós
L.Erdély 1941-42
Homoródújfalu gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Homoródújfalu cimszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Végh Mihály.
L.Erdély 1941-42
Hosszúaszó Fehér megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja a
borbirálat után III.díjjal Scherer István az 1936-ós Szürkebarát boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
Hosszúfalu gazdakör Brassó megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Dijazott a gazdakör árpa és burgonya gyűjteménye.
Aranyérem. Miklós István különféle burgonyfajtákért Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 36 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Hurkalyuki Társaság –Mészkőn
-1881-ben megkezdett jegyzőkönyve, s a Balázs Ferenc idejében is
fennálló………….
L.Kósa Károly
Hosszúmező gazdakör Máramaros megye
-1938 január 17-én kéthetes gazdasági tanfolyam indúlt itt.Előadó
Korponay Kornél és Bikfalvy Ferenc aki reámutatott előadásában,hogy az itteni
gazdáknak két nagy érték van a kezükben az almatermesztés és a híres
borzderes tehén.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-A tanfolyamot ünnepélyesen nyitották meg és zárták be.Katolikus és
református Istentisztelettel.Az E.G.E-ét Bikfalvy Ferenc képviselte.Előadók
Tempfly István és Bárán Ferenc.A gazdakör díszelnöke Kósa Imre.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Az 1937-38-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 39 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
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Megjegyzés, feltehetően két tanfolyam is volt !
Kiss Károly
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj. Fekete Lajos.
L.Erdély 1941-42
Igazfalva gazdakör Temes megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Ikafalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Szőke Miklós ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Ikland gazdakör Maros megye
L.Demeter Béla
Illyefalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Farkas Béla.
L.Erdély 1941-42
Imecsfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Kicsid Géza.
L.Erdély 1941-42
Inaktelke gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Kalló János pihu.
L.Erdély 1941- 42
Ipp gazdakör Szilágy megye-,
-gazdaköri elnök Molnár György gazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941-ben elnök Faragó István.L.Erdély 1941-42
Iriny gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Veres Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Izgár gazdakör Krassó- Szörény megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Janovál (Temesjenő)gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Jákótelke gazdakör Kolozs megye
-Régebben nagy hagyománya volt itt a szalmakalap készítésnek.
-a gazdakör elnöke György István Márton gazda L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Gorgy Ístván Mártoné.
L.Erdély 1941- 42
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Jedd gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Balázs Mihály.
L.Erdély 1941-42
Jegenye gazdakör Kolozs megye.Lásd bővebben Kolozs megye Jegenye
szócikket.
-gazdaköri elnök Ferenc Albert Farkas gazda . L. K-vári Törv-szék
363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Kerekes József András Minya.
L.Erdély 1941- 42
Jobbágyfalva gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
Jobbágytelke gazdakör Maros megye
- az 1939–40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 33 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Sebesi János.
L.Erdély 1941-42
Józseffalva gazdakör Szucsáva megyében
L.Demeter Béla
Józsefháza gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Seer András.
L.Erdély 1941-42
Józsefszállás (Zsebely) gazdakör Temes megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Benczédi Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Kajántó gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Smiály József rom.kat.plébános.
L.Erdély 1941- 42
Kakszentmárton gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó Sándor.
L.Erdély 1941-42
Kalotadámos gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Vince Máté Márton.
L.Erdély 1941- 42
Kalotaszentkirály gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Csáki János.
L.Erdély 1941- 42
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Kaplony gazdakör Szatmár megye
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 41 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Páter Biró Endre.
L.Erdély 1941-42
Karánsebes gazdakör Krassó-Szörény megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Katona gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Katona gazdakör Kolozs megye
-Katonaelől járt a gazdakör szervezésében.
-„ Más volt a helyzet a két világháború közti évtizedekben. Az örökölt
vagy így-úgy szerzett vagyon fitogtatását a magyar családoknál felváltotta a
mezőgazdasági ismeretek, a gazdálkodni tudás és a haladás becsvágya.
Rájöttek,hogy az egyes gazda nemcsak mások rovására ,pl mások földje
megvásárlásával gyarapodhat ,hanem úgy is,hogy a saját földjén jobban
gazdálkodik. Ehhez pedig minél több szakismeretre ,kalkulálásra, korszerű
termelőeszközökre és összefogásra van szükség. Katonán még a 20-as évek
elején megalakult az EMGE helyi szerve a Gazdakör amelynek-figyelemre
méltó! az üzemszervezés gyakorlatát és gépi munka előnyeit hosszú éveken át
uradalmi cseléd,majd intézőként megismerő Nagy József lett az elnöke,és csak
alelnöke volt az ugyancsak értelmes ,számolni tudó okos nagygazda
TóbiásJózsef. A Gazdakör jelentősége –mely idővel elérte a 42 tag
létszámot(tömörítve majd minden nagy és közepes magyar gazdát mi több
1944 után a magyar egyesület még a román Jecan Toader és Válean Simion
nagygazdákat is befogadta)-főleg az EMGE útján beszerzett közös
mezőgazdasági gépekben állott. Amikor 19232-ben Nagy József bemutatta a két
tehén vontatta és a vetőmaggal takarékos
kukorica vetőgéppel való
munkát”csak bámultak az emberek”,amikor aztán kikelet a soros vetés,tódúltak
a gazdakörbe. A sorra beszerzett gépek mellett a gazdakör tagjai járatták az
Erdélyi Gazda lapot és telente az EMGE-től kért szakeladó vezetésével
előadásokat gazdatanfolyamokat tartottak,ahol,pl a mélyszántás ,a tarlóhántás,a
zöldugar,a
tárcsázás,
a
vetésforgó
előnyeiről,
a
belterjes
állattartásról,zöldségkertészetről stb. beszélgettek. Amikor aztán az államosítást
követően a Gazdakör szövetkezetté alakult ,ez „ kölcsönözte” a rövidesen
megalakult helyi kollektív gazdaságnak (MTSZ) a legszükségesebb
mezőgazdasági gépeket.
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A Gazdakörbe való összeállás mintegy előgyakorlat volt a „közösbe”be
álláshoz.
A kollektíva 1950 május 28-tól üzemel…..29 román, 23 magyar ,2
cigány és egy zsidó taggal…. Összesen 228 ha földdel amelyből 148 ha
szántó,30 ha legelő a többi szénafű és kert. ….”
L. Dr. Kós Károly :A Mezőség néprajza.
Kálmánd gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Templfy János.L.Erdély 1941-42
Kálnok gazdakör Kovászna megye
L.Demeter Béla
Kányád gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye Kányád
címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Tóró János.
L.Erdély 1941-42
Kárásztelek gazdakör Szilágy megye.Lásd bővebben Szilágy megye
Kárásztelek szócikkét.
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben elnök Szabó Elek.
L.Erdély 1941-42
Kászonaltiz gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Kászonaltiz cimszóban
-1937 november 29-én nyílt meg az E.G.E
kéthetes gazdasági
tanfolyama 36 hallgatóval.Előadók Szőke Mihály,Bárán Dezső, Anghi Balázs,
Szeghő Dénes-állattenyésztői előadó a juhgazdaságról,Molnár Ferenc a
tejgazdaságról adott elő.Vizsga is volt.A tanfolyamon részt vettek: Feltíz, Impér,
Jakabfalva és Újfalu gazdái is.A vizsga után megalakult a gazdakör. Elnöke:
Veress Ádám, alelnökök: Balázs Dániel, Pál Lajos, Pataki György.Titkár: Péterfí
Dénes
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Tamás.
L.Erdély 1941-42
Kászonfeltiz gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Veres Ádám.
L.Erdély 1941-42
Kászonjakabfalva gazdakör Hargita megye Kászonaltíz.Lásd bővebben a
Hargita megye Kászonjakabfalva címszóban.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Apor László.
L.Erdély 1941-42
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Kászonújfalu gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Kászonújfalu címszóban.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Mihák Lajos.
L.Erdély 1941-42
Kebele gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gáspár Gyula.
L.Erdély 1941-42
Kecsedkisfalud gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Kecsedkisfalud címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Kálmán.
L.Erdély 1941-42
Keglevicsháza gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kelementelke gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kerekes József..
L.Erdély 1941-42
Kendilona gazdakör Kolozs megye
L-1941- ben a gazdakör elnöke K.Tompa Artur ref.lelkész.
Erdély 1941- 42
Kendő gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Béni.
L.Erdély 1941-42
Kercsed-Kövend gazdakör Kolozs megye
-az 1938-as évben az E.G.E által szervezett Gül-Baba burgonya
termelésének eredményeként a Tanka Béla birtokán
elvetett 500 kg.
vetőmagbólaz elért termés 5640 kg volt.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kerelőszentpál gazdakör Maros megye
-A kéthetes gazdasági tanfolyam január 31 és február 13 között
zajlott.Szervező Brandtner Sándor r.kat-plébános.Előadók Tempfli János a
radnóti földműves iskola igazgatója,Horváth Zoltán és
Lászloffí Ernő
tanárok.Segítő Madár István okl.-gazda.A záróvizsgára eljött dr.Szász Pál az
E.G.E elnöke,Szász Ferenc kerületi felügyelő, és Dániel Elemér a Küküllő
Gazdasági Egylet elnöke.A vizsgán gróf Haller István helybel földbírtkos
elnökölt.
L.Erdélyi Gazda1938 március 1
- a gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
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-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kerlés Beszterce –Naszód megye
- Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 27
hallgatója volt.
L. EMGE
Ketesd gazdakör Szilágy megye
- gazdaköri elnök Kabai Sándor gazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Fekete Ferenc.
L.Erdély 1941- 42
Kékes gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Hegyi Mózes ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Kémer gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Szőrős Bálint.
L.Erdély 1941-42
Kénos gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye Kénos
címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó József .
L.Erdély 1941-42
Kérő gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bányai Ferenc .
L.Erdély 1941-42
Kézdialbis gazdakör Kovászna megye .
-1941- ben a gazdakör elnöke Barta Mózes.
L.Erdély 1941-42
Kézdialmás gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Papp István.
L.Erdély 1941-42
Kézdikővár gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Menyhért Antal plébános.
L.Erdély 1941-42
Kézdimartonos gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Máté Gergely.
L.Erdély 1941-42
Kézdimárkosfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Forró Béla.
L.Erdély 1941-42
Kézdimártonfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnök Vajna Andor.
L.Erdély 1941-42
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Kézdioroszfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Bartos András
L.Erdély 1941-42
Kézdisárfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke id. Bajkó Sándor.
L.Erdély 1941-42
Kézdiszárazpatak gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Gőrgy Bálint.
L.Erdély 1941-42
Kézdiszászfalu gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Jancsó Gyula.
L.Erdély 1941-42
JELENTÉS.
A kézdiszászfalui gazdakör 1942 február 9-én tartott közgyűlési
jegyzőkönyvének a múlt év munkáiról szóló kivonata.
A közgyűlés Séra István jelenlétében folyt le.
A gazdakör 1941 december 31"én összesen 39 tagot számlált.A mult év
végén csak 23 tagunk volt. Tagsági díjakat 6 személykivételével kifizette, sőt
olyanok is vannak, akik a befizetést 1946. év végéig rendezték.
A kézdiszászfalvi gazdakör eredetileg 1930. évben alakult Solyom Béla
plébános elnöksége alatt. Ettől az időtől azonban gazdakörünk úgyszólván
semmi tevékenységet nem mutathat fel, sőt megalakulása szinte feledésbe ment.
1936. év folyamán történi, hogy a román hatóságok a község közbirtokossága
tulajdonát képező 1 darab gabonarostáraárverést tűzött ki, miután a
közbirtokosság adóját nem fizette ki. Imre Ferenc és Erdős Béla akkori elöljárók
érdeméül tudható be, hogy a gazdakörnek újból való megszervezése eszméjét a
gyakorlattá változtatták. Az alakuló közgyűlésen engemválasztottak elnökül,
összesen 12 tagunk volt, akik szembe mertünk nézni a román hatóságokkal.
Akik megalakulásunknaknem nagyon örültek. Elhatároztuk, hogy a szóbanforgó
rostát megvesszük, mert tudtuk, hogy a gazdakör működni csak akkor fog, ha
vagyona is van, amely köré tagjait tömöríteni tudja.Erőss Bála akkor községi
pénztárnok volt, aki merészenvállalta azt is, hogy a közpénzből előlegezte a
rosta árát.
Nemsokára tagjaink szánui 16-ra szaporodott fel. Ekkor már nagy
terveket forgattunk fejünkben. Gépszínt akartunk építeni, ahova elhelyezhessük
nemcsak a rostát, hanem a jövőben vásárolni szándékolt gépeket is. Az akkori
községi biró Kiss József magáévá tette elgondolásunkat és így a község részéről
20 darab fenyőfát és 5 köbméter deszkát kaptunk. A jó példára többen
fellelkesedtek és a hiányzó anyagot a lakosság adakozása és közmunkája révén
gépszínünket felépítettük. Akkoriban már 31"en vallottuk magunkat gazdaköri
tagnak. Sokat köszönhet gazdakörünk akkori, fáradtságot nem ismerő
munatársamnak, Imre Ferencnek. Eljártunk a kézdisárfalvi paphoz, a nyujtódi
EMGE alelnökhöz és végül fáradtságunkat siker koronázta és a körjegyző révén
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a község mezőgazdasági gépek beszerzésére „46.000 lejt kitevő szubvenciót
szavazott meg és sikerült a költségvetést jóváhagyatni. Ez az 1940. évben
történt.
Gazdakörünk mai leltára a következő: 1 darab 14 sorosvetőgép, 1 drb. 12
soros vetőgép, 1 drb. talajporhanyitó, 1 drb.lókapa, 1 drb. rétborona, 1 drb.
földmérőszalag, 1 drb. trágyalé"hordólajt.
Később a gazdakör magához ragadta a juhos gazdaság vezetését.Az
átvételkor meglevő két darab tenyészkost további 5darabbal szaporította. Az
EMGE kezdeményezésére átvettük a községi apaállat kezelését és tartását is.
Ma a gazdakörnek 1 darab tenyészbikája és 1 darab tenyészkanja van.
Büszkén állítjuk, hogy gazdakörünk mai leltári vagyonameghaladja a
6.000 P"t.
Gazdakörünk multévi bevétek 2.313.25 P. volt.
Ebből múltévi pénzmaradvány — — — — 363.33 P.
Tagsági díjakból befolyt — — — — — „ 84.20 P.
Géphasználati díjakból befolyt — — — — 170.47 P.
Kiselejtezett apaállatok eladása révén — —870.— P.
Idegen juhok után legeltetési díj fejében — 34.40 P.
Juhok kosarazási díjából — — — —
42.30 P.
Tenyészapaállatok után fedezletési díjak — 361.55 P.
Földhaszonbérletből — — — — — —
387.— P.
összesen:2.313.25 P.
Kiadásaink kitettek összesen 2.131 P. 25 fillért.
Éspedig:
Bika- és kantartásért fizettünk 588.70 P,
tenyészbika vételára 920 P
bika" és kanbiztosítás 47.60 P
bikák gyógykezelése 36.28 P
apaállatok vizsgálati díja 44.06 P
gépek javítása 90 P
gépek kezelési díja 25.20 P
apaállat beszerzési költségek 34 P
EMGE tagsági díj és Erdélyi Gazda 12 P
vegyes kiadások 331.21 P.
összesen: 2.131.25 P.
Pénztári maradvány volt az év végén 182.20 P.
Jelentésemből nem maradhat el az EMGE iránti köszönetünk kifejezése
sem. Azt, hogy ilyen szép sikert mutathatunk,elsősorban az ő érdeme, mert ő
volt az egyetlen szervezet, aki legnehezebb óráinkban mellénk állott és a
magyar gazdák érdekei mellett szót emelt. Tőle kaptuk az erőt és tőle kaptuk a
bíztatást a további kitartásra.
Még csak egy kérésünk lenne: Nagyon érezzük egy hidmérleg hiányát.
Sohasem tudjuk ugyanis, hogy a vásárlók, illetőlegeladók becsapnak-e és hogy
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mennyivel. Ha óhajunk megvalósulhat,úgy az nemcsak a mi, hanem innen
felfelé Bereckigaz összes községeket szolgálná, mert Kézdivásárhelyig
mindenki útba ejtené. A hídmérleg felállítására alkalmas helyülszolgálna az
iskola előtti kis térség. Hálásak lennénk, ha az EMGE súlyát illetékes helyen
ebbal a célból latba vetné.
Kézdiszászfalu, 1942 február 9.
Jancsó Gyulas. k., g. elnök.
L.Erdélyi Gazda 1942 március
Kézdiszentkereszt gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Király Ferenc tanító.
L.Erdély 1941-42
Kézdiszentlélek gazdakör Kovászna megye
- az 1939-40 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 43 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Reményi Márton .
L.Erdély 1941-42
Kézdivásárhely gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke dr. Sólyom Miklós
L.Erdély 1941-42
Kézdivásárhelyi Gazdasági Egyesület ,Gazdakör.
-….az 1910-ben alapított Kézdivásárhelyi Gazdakör 1942-ben 110 tagot
számlált. A gazdakörök az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet (EMGE) helyi
szervezetei voltak. Az Egylet fontos szerepet játszott a kisebbségi években az
erdélyi magyarság gazdasági és szellemi életében egyaránt, olyannyira, hogy az
EMGE a második bécsi döntés idejére Erdély legnagyobb tömegszervezetének
számított. Taglétszáma a visszacsatolást követően folyamatosan növekedett,
1943-ra elérte az 53 000 főt. Az állami mezőgazdasági szakigazgatás szervei
mellett az EMGE-nek volt a legnagyobb szerepe a mezőgazdaság fejlesztésére
szánt erőforrások elosztásában, célba juttatásában. A támogatások legnagyobb
része a minőségi feljavításra (vetőmagakciók, tenyészállat-akciók), valamint a
szakképzésre (gazdatanfolyamok) irányultak. Séra István (a háromszéki EMGEtagozat elnöke) kezdeményezésére indultak meg a megyében a gazdakör
vezetőinek szánt tanfolyamok. Az egyes gazdakörök ügyvezetőit azzal a céllal
hívták össze, hogy néhány napos tapasztalatcsere keretén belül alakítsák ki
gazdaköreik munkatervét. A tanfolyamot Kézdivásárhelyen 31-en hallgatták
meg. Az EMGE szintén itt szervezte meg a „zöldmező”- és pásztorképző
tanfolyamát is.
L.Tóth-Bartos
Kézdivásárhely és Vidéke Gazdasági Egylet
1907 tavaszán 200 mesterséges odút osztott ki a kézdi járás
gyümölcstermelői közt ” Védjük hasznos madarainkat” jelszóval.
L. Balaton Petra
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Kézdiszentlélek gazdakör Kovászna megye
-A mezőgazdaság korszerűsítését szolgálta a 20. Század első éveiben
létrehozott gazdakör is, amely mindenekelőtt a jó minőségű vetőmagvak,
fajállatok és modern eszközök beszerzését vállalta .
L . Cserey-Binder
Kibéd gazdakör Maros megye .Lásd bővebben a Maros megye Kibéd
szócikket
- Az 1936-37-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 24
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Imreh Zsigmond.
L.Erdély 1941-42
Kide gazdakör Kolozs megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 31 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-gazdakör elnök Fülöp Dénesgazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Bíró Árpád.
L.Erdély 1941- 42
Kilyén/Sepsikilyén/ gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Ráduly András
L.Erdély 1941-42
Kilyénfalva gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Kilyénfalva címszóban.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Czirják János.
L.Erdély 1941-42
Királydaróc gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Gerzon Zsigmond.
L.Erdély 1941-42
Királyfalva gazdakör Maros megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 21 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kisadorján gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fekete József.
L.Erdély 1941-42
Kisbacon gazdakör Hargita megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Benedek T. Gergely .
L.Erdély 1941-42
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Kisbarcsa-Csernakeresztúr gazdakör Hunyad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kisbábony gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Polgár Jenő .
L.Erdély 1941-42
Kisbács gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Bákó Béla.
L.Erdély 1941- 42
Kisborosnyó gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Damó Gyula.
L.Erdély 1941-42
Kisdoba gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Viski Péter.
L.Erdély 1941-42
Kisfalud gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Varga Zsigmond.
L.Erdély 1941Kisfülpös gazdakör Maros megye
-Ujjászervezték a kisfülpösi gazdakört .gróf Teleki Artur tancsi
földbirtokos aki a községben a fogyasztási és tejszövetkezetnek lelkes vezetője
szeptember 12-én ujjáalakította a kisfülpösi gazdakört.
L.Erdélyi Gazda 1937 október 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fekete Dénes.
L.Erdély 1941-42
Kisgalambfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács János.
L.Erdély 1941-42
Kisjenő-Erdőhegy gazdakör Arad megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazottak a gazdakör tagjai Tősér István Bánkúti 1201-es
búzáért,Bánkúti tengeriért.Pálfy Mihály Bánkúti 1201.es búzárt Ezüstérem.
- Az itteni gazdasági tanfolyamon 30 hallgató vett részt.Előadók Zalányi
Tibor,Went László, báró Bornemissza Károly,dr.Steiner Ferenc, Bíró Pál és
Höningesz Sándor .Elnök Tőzsér István.Megzervezte Nagy Zoltán ref.lelkész
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kisiklód gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke .
L.Erdély 1941-42
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Kisilye gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Lajos tenitó.
L.Erdély 1941-42
Kisiratos gazdakör Arad megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Dacu József gazdasági árpáért .Bronzérem.Went
László gazdasága Bánkúti 1201-es búza,Fleschmann féle kukorica szeptember
elején érik.Aranyérem.L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kisjécse gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
Kiskaján gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Máté Jenő.
L.Erdély 1941- 42
Kiskapus gazdakör Kolozs megy
-az 1936-37–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 45 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott Vince Peti István
gazdasági terményért.
Bronzérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Ambrus G.János.
L.Erdély 1941- 42
Kiskede gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Márton János.
L.Erdély 1941-42
Kiskend gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja a
borbirálat után könyvjutalommal, Schomsich Tihamérné az 1934-es Asszú
boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 23 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Albert István.
L.Erdély 1941-42
Kiskereki gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Boruzs Lajos.
L.Erdély 1941-42
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Kiskolcs gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Nagy Elek.
Kismajtény gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Söveg Árpád.
L.Erdély 1941-42
Kispeleske gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Molnár András ref.ig.tanitó.
L.Erdély 1941-42
Kispereg gazdakör Arad megye
-Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti a gazdakör.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
- az 1938-39 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kispetri gazdakör Szilágy megye
-a gazdakör elnöke Kása János birtokos.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Kósa András.
L.Erdély 1941- 42
Kispulyon gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Molnár György.
L.Erdély 1941-42

Kissármás Maros megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Szász Dezső Hanna árpájáért, Svalöfi Sieger zab,
Bánkúti 1205-ős, és 118-as búza szem és kalászok,Hatvani kék mákért
.Aranyérem.,
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938-as évben az E.G.E által szervezett Gül-Baba burgonya
termelésének eredményeként Biró Józsefgazdánálaz elért termés 1 k.holdon
több mint 13.000 kg.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
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Kissolymos gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Kissolymos címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Benkő István.
L.Erdély 1941-42
Kisszántó gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Bertalan Károly.
L.Erdély 1941-42
Klopopdia gazdakör Temes megye
- Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Kobátfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Kobátfalva címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Osváth Márton.
L.Erdély 1941-42
Kóbor gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kolozs vármegyei EMGE kirendeltség
Kolozsgazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Máté Sándor ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Kolozsborsa gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Beszteri János.
L.Erdély 1941- 42
Kolozskara gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Máté Elek.
L.Erdély 1941- 42
Kolozsnagyida gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Rápolthi Károly.
L.Erdély 1941-42

Kolozsvár
-Itt a Földművelési Minisztérium gyümölcsészeti felügyelőséget állít fel
Kolozs vármegye területére.
L.Erdély 1941-42
Kolozsvármegyei és kolozsvári Gyümölcstermelők Egyesülete.
-1943-ban kezdi meg működését a Majális utca 24 szám alatt.
L. Erdélyi gazda 1943 május 1
Kolozsvári Gazdasági Egylet.
-Alakult1880-ban. Célja a kolozsvári kisgazdák érdekeinekmegvédése és
képviselése. Elnöke :Balázs István kisgazda. Titkára: Török Bálint.László Tibor
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dr. vágóhídi igazgató, főállatorvos sz. 1895 VII 7-én Székelyudvarhelyt-Az
állatorvosi főiskolát és a katonai állatorvosiakadémiát párhuzamosan végezte
Budapesten.Mint a 9. Honv. Huszárezred kötelékébetartozó aktiv katonai
állatorvos-hadnagy 1917—19-ig harctéri szolgálatot teljesített. 1920—1924-ig
gyalui járási állatorvos, 1924—31-ig h.vármegyei főállatorvos és a
kolozsmegyei központiegeresi és borsai járás állatorvosa. 1931ben a bukaresti
állatorvosi fakultáson megszerziaz állatorvosi doktorátust és egy
speciálisvizsgával vágóhídi szolgálatra képesítéstnyer. Ugyanezen évben
főállatorvosi ranggal akolozsvári vágóhid igazgatójának nevezik ki,s azóta e
minőségében működik. A Kolozsvármonostori és a nyerővásárhelyi ref.
Egyházakvilági képviselője, több társadalmi éskulturális egyesület tagja.
Szakközleményeiközgazdasági lapokban jelennek meg. Számosismeretterjesztő
előadást tartott. A Román Koronarendlovagja, az arany és a virágos
aranyérdemkereszttulajdonosa.
L.Erdélyi monographia
-Berky József kisgazda, a kolozsvári Gazdasági Egyesület elnöke.
L.Erdélyi Lexikon
-1937- szeptemberében a K.G.E elnöke Balázs István.
1937- szeptember 19-20- án
a K.G.E gazdanapokat szervezett
Kolozsvárott. Aranyérmeket nyertek a következő kolozsvári kisgazdák: Gyulai
János, Szász József, ifj.Csiki Sándor, Tárkányi Ferenc,Gombos József,Z.Szabó
Miklós,Kis Sándor, Zágoni Szabó József,Szilágyi András, ifj.Adorján János,
Karsai Ferenc,Kun Mihály, Hunyadi Ferenc és Albert Ferenc.
Aranyérmet kaptak a következő vállalkozók kiállításukért:a kolozsvári
Gazdasági Akadémia kertészete,Maár László nagyenyedi faiskolája,HoffnerSchrantz gépgyár,Sack ekegyár,R.Gépipar ,Rech Károly petroleum gázkályha,
Grünfeld Sándor
konyhafelszerelési cikkek,Hydrotechnika – higiénikus
kútakért,Ambrosi –Fischer
és Társa
nagyenyedi faiskolája,Trifolinó
magkereskedése, Siculia a permetezőkért, Gyulai N.Kádár,Várady Béla
kaptárakért, a Resicai mezőgazdasági gépgyár, Zeiler József műpergetőkért.
L.Erdélyi gazda 1937 október 1

Kolozs vármegyei Állattenyésztő Egyesület
-Olajos Gábor gazd. Főfelügyelő lemondása a Kolozs vármegyei
Állattenyésztő Egyesület igazgatóságáról -1944L.M.O.L.
Kolozsvári Hidelvei gazdakör Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott Zabolai Keresztes Árpád -eredeti székely
kukoricájáért, székely x Fleischmann kukorica keresztezésért, lila dán csemege
burgonyájáért.Bronzérem.
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-január 3-án a kolozsvári gazdák megkezdték gazdasági tanfolyamuk
előadásait. Előadók Török Bálint, Telegdy László, Seyfried Ferenc,Bethlen
Gábor gróf, dr .Kellner György,Biebert Ferenc és Molnár Ferenc.A záróvizsgán
megjelent dr.Szász Pál az E.G.E. elnöke,Balázs István a Kolozsvári Gazdasági
Egylet elnöke és Szilágyi András elnök.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1937–38-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 38 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941- ben a gazdakör elnöke Adorján M.
L.Erdély 1941- 42
Kolozsvári Nagyszopori Düllő gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Szabó Márton.
L.Erdély 1941- 42
Koltó gazdakör Máramaros megye
-1941-ben a gazdakör elnöke dr. Vágó Károly .
L.Erdély 1941-42
Komolló gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Keresztely András Aladáré.
L.Erdély 1941-42
Kórodszentmárton gazdakör Maros megye
- A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kórodszentmártoni
gazdakör által kiállított
felvetett ágy 264iragos264264iragos láda ,egy
százesztendős gyapjuterítő és egy szép festett kulacs vonták magukra a
figyelmet .
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Korondi Méhészkör
- Az ezredévi kiállításon elismerő oklevelet kapott Csiky János mézért és
a Korondi Méhészkör szintén mézért.
L.Köztelek 1896 december 5
Koronka gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938 júniusában nagyjelentőségű gazdanapot tartott a koronkai
gazdakör.Vendéglátó házigazda gróf Toldalaghí József.Jelen volt dr. Szász Pál
az E.G.E. elnöke.A gyűlésen
megjelentek a környék kisgazdái és
földbirtokosai.A gyűlés fejőversennyel kezdődött-Első díjat Duka János és
Szabó Károly nyerték.A versenyt az állatkiállítás megtekintése
követte.Istentisztelet.Utánna az óriási tömeg a Toldalaghi kertben részt vett a
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gazdagyűlésen.Ezen részt vettek a Maros megyei gazdakörök képviselői.
Nagyszású beszédet mondott dr.Szász Pál elnök.
L.Erdélyi Gazda 1838 július 1
-A sáromberki kiállitáson a fejőversenyen elismerő oklevelet nyert gróf
Toldalagi József.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Imre.
L.Erdély 1941-42
Kovászna gazdakör Kovászna megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott a Hadnagy testvérek Fillér lencséért. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Csutak Gyula.
L.Erdély 1941-42
Köbölkút gazdakör Beszterce-Naszód megye(Mezőköbölkút)
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
Kőfarka gazdakör Beszhterce-Naszód megye
- Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött s 1943 májusában gazdanapot
szerveznek.
L .Erdélyi gazda 1943 május 1
Kökös gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke György Bíró István ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Köpec gazdakör Kovászna megye
- A tanfolyamot Istentisztelettel nyították meg.Szervezője Benedek Árpád
ny. Tanító.Előadott Szőke Mihály és gr.Bethlen Gábor. A vizsgát január 30án tartották meg 35 növendékkel..Jelen volt az E.G.E. részéről Zathureczky
Kálmán nagyajtai földbirtokos .több mint 500 fős közösség, Seethal Ferenc,
Boér Sándor, Tóth István, Szombati Gábor földbirtokosok.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Nagy Lajos K.
L.Erdély 1941-42
Kőrispatak gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Körispatak címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Rákosi László.
L.Erdély 1941-42
Körösfő gazdakör Kolozs megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Péntek Görgy Pitike.
L.Erdély 1941- 42
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Körtvélyfája gazdakör Maros megye
- az 1937–38-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 35 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
- A kéthetes gazdasági tanfolyamot január 17-én nyitották meg Márk
Károly földbirtokos, Ugron István,Orosz Károly előadók.Előadásokat Anghí
Balázs gyümölcstermesztésről, és Hajdó Ödön állattenyésztésről tartottak.A
záró vizsgán Mikó László kerületi felügyelő vett részt.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Márk Károly.
L.Erdély 1941-42
Köszegremete gazdakör Szatmár megye- .Lásd bővebben Szatmár megye
Köszegremete szócikknél.
-1941-ben a gazdakör elnöke Dohi Bertalan
L.Erdély 1941-42
Kövend gazdakör Kolozs megye
-Az 1938-39-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 45
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Középajta gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke ifj.Szabó Áron.
L.Erdély 1941-42
Középfalva gazdakör Beszterce-Naszód megye
- Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött s 1943 májusában gazdanapot
szerveznek.
L. Erdélyi gazda 1943 május 1
Középlak gazdakör Szilágy megye
- gazdakör, elnöke Bányai László gazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Kádár Sándor.
L.Erdély 1941-42
Kraszna gazdakör Szilágy megye
-1937 júliusában egy körút alkalmával Krasznára látogat dr. Szász Pál az
E.G.E elnöke.Itt találkozik báró Györffy Lajossal, báró Györffy György
faluveztökkel és Cseke Pál gazdaköri elnökkel.Itt az E.G.E.támogatásával a 12
holdas Cseke Dániel gazdánál mintagazdaságot hoznak létre.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
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-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott az E.G.E nemesitett krasznai vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos br. Györffy Lajos 22 k.holdon összesen,ebből 10 holdon
Bánkúti 546 és 12 holdon Odvos 241-es búzával.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-1941-ben elnök Szabó Béni.
L.Erdély 1941-42
Krasznabéltek gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Reizer János.
L.Erdély 1941-42
Krasznahorvát gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Nagy Gyula
L.Erdély 1941-42
Krasznarécse gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Antal Miklós.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Krizba gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Kurtapatak gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Zanda Géza.
L.Erdély 1941-42
Kügypuszta gazdakör Bihar megye
-1941-ben az elnök Kenéz András.
L.Erdély 1941-42
Küküllődombó gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Küküllői Gazdasági Egylet
-Az egylet 1937 május 17-én tartotta Dicsőszentmártonban évi rendes
közgyülését, Gyárfás Miklós elnökletével és 200 résztvevővel ,s az E.G.E
képviseletében Telegdy László központi felügyelővel.Titkár Bényi László,
alelnök Dániel László.
L.Erdélyi Gazda 1937 június 1
-Szeptember 11-én nagyszabású gazdanapot szervezett a Küküllői
Gazdasági Egylet Dicsőszentmártonban.Jelen volt Telegdy László,Korponay
Kornél feketefalusi híres gyümölcstermelő földbirtokos, Szász Ferenc
ker.felügyelő, Seyfried Ferenc segédtitkár és Dániel Elemér alker.felügyelő.A
megye részéről ott volt dr.Gyárfás Elemér a megyei egylet elnöke,Pekri Géza
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alelnök, Fejér Pál radnóti esperes,Szekeres György
vámosudvarhelyi
földbirtokos,Gvidó Béla ny. unit .esperes ,gróf Bethlen Ádám és gróf Bethlen
Gábor Bonyháról,Szentiványi Gyula Haranglábról,dr Barabás Béla
v.képviselő,Eperjessy Béla
mikefalvi földbírtokos,dr.Baán
Andor
Bonyháról,Debreczeni Géza Héderfájáról,Tempfli János a radnóti iskola
igazgató veztésével 15 tanuló,Horváth Zoltán tanár,László János szökefalvi
földbirtokos,Rotár Árpád intéző Radnótról és sokan mások.A következő
falvakból
nagyszámú
gazda
jelent
meg:Csapó,
Marosugra,
Kerelőszentpál,Búzásbesenyő,Radnót,
Szőkefalva,Gálfalva,
Csüdőtelke,
Pócsfalva,
Abosfalva,
Mikefalva,
Désfalva,
Harangláb,
Bonyha,Csávás,Héderfája,Széplak, Dombó, Ádámos, Sövényfalva, Királyfalva,
Küküllővár, Boldogfalva és Borzás.
A gazdaegylet által 1938 szeptember 18-án szervezett állatkiállításon
díjakat osztottak ki tehenek, üszök,birkák sertések után.A gépkiállítás a Pekry
kertben volt.Istentisztelet. Dr. Gyárfás Elemér beszédet mondott.Bényi István
beszámolójából:az E.G.E. utján sertések, tenyészállatok, állatgyógyászati
szerek, Gül-baba burgonya, fél vagon vetőmag zab, ugyanannyi árpa és
ólómzárolt lóhere jutott a gazdáknak.D.u.4- kor a Seyfried Ferenc vezette
mintagazdaülésen hallgatták meg a jelenlevők Madár István előadását a modern
trágyakezeléséről,Szász Ferenc a műtrágyákról szóló előadását,Korponay
Kornél gyümölcsészeti előadását.A gyűlést szervezték, Pekri Géza alelnök,
Dániel Elemér és Bényi István.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
Küküllővár Fehér megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol gróf Haller Jenő kiállított
bikájáért oklevelet kapott.Gabonabirálatnál II. Díjat nyert tavaszi csóré
árpájáért Szász Sándor. – A
kiállitás díjazottja a borbirálat után ,
könyvjutalommal gróf Haller Jenőné az 1936-os Leányka boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
Küsmöd gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Küsmöd címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Bodó Sándor.
L.Erdély 1941-42
Kutyfalva gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Lándor Maros megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott ifj. Szász Ferenc különböző búza vetőmagvakért
Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Lázári gazdakör Szatmár megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Kanizsay Jenő gazdasága 1937-es élvi
G
tavaszbúzáért, -készlet- 200 q,Csanád 88-as zab készlet 40q,Károlyi féle zabos
bükköny –készlet- 91q, Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 30 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Csúcs József .
L.Erdély 1941-42
Lele gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Szőke Károly.
L.Erdély 1941-42
Lemhény gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Tóth Miklós.
L.Erdély 1941-42
Lécfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Bitaí Gyula.
L.Erdély 1941-42
Lippa gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Lisznyó gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Bedő Albert.
L.Erdély 1941-42
Lisznyópatak gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Fám János.
L.Erdély 1941-42
Lokod gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye Lokod
címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Zsigmond József lelkész.
L.Erdély 1941-42
Lovrin gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
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Lozsád gazdakör Hunyad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Lövéte gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye Lövéte
címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Lázár András .
L.Erdély 1941-42
Lukafalva gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- az 1938-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 22 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1938 januárjában 30 rendes hallgatóval kéthetes gazdasági tanfolyamot
tartottak.Előadói Ugron Pál növénytermesztés és gyümölcskertészet,Orosz
Károly állattenyésztés , Hajdó Ödön állategészségügy, konyhakertészet Anghi
Balázs.Gazdák voltak az előadásokon Illencfalváról és Teremiujfaluból is.A
szervezők Kósa János gazdaköri elnök és Mátyás Lajos szövetkezeti elnök,
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bartha Albert.
L.Erdély 1941-42
Madaras Szénáságya gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Orbán Károly.
L.Erdély1941-42
Magyarbece gazdakör Fehér megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyarberéte gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Rémán Péter Anikóé.
L.Erdély 1941-42
JELENTÉS.
Egész évi munkánkat a tagok gyűjtése jellemzi. A múlt évben megalakult
gazdakörnek csak 17 tagja volt, év végére 53tagja van már.
Gépvagyonunk 1 vetőgep és 1 trieur, melyeket a dési EMGE kirendeltség
utján kapott gazdakörünk.
Gazdakörünk vetőmagbeszerzést és kiosztást bonyolított le:Tavaszi
vetőmagvakból zabot és kukoricát juttatott tagjainak.Őszi vetőmagból kétízben
56+16 q bánkűti vetőmagot osztott ki, ezt azonban későn kaptuk meg, és így a
vetéssel eléggéelkéstek a gazdák.Négy tagunk vásárolt kedvezményes áron 4
drb. váltóekét,ezek községünkben az első vasekék, és remélhetőleg a
közeljövőben több is lesz.
A gazdakör közbenjárására a Szociális Szervezet tulajdonát képező
traktort az ugarszántásra elkérte és holdanként10—12 pengős árban a tagoknak
az ugart elvégezte.Védőoltást végeztetett kétízben, és pedig szarvasmarhákat
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lépfene ellen, disznókat sertéspestis ellen. Ez utóbbit vész közepette,ami
meggyőzte a tagokat az oltás 100%-os biztonságáról.
Egyetlen esetben sem történt elhullás az oltás után. Juhos' gazdáinknak
500 drb. distolt juttattunk 20—27 filléres árban.
A gazdaköri tagok tevékeny részt vettek a református felekezeti iskola
felépítésében, amely épület a jövőben a gazdakörnek is szállást ad, és reményt
arra, hogy a jövőben gazdasági tanfolyamotti rendezhessünk. Gazdaköri
összejöveteleket helység hiányában igen keveset tartottunk, összesen 6-ot.
Jelentős megbeszélések voltak, de. a sok eső miatt ez évben keveset tudtunk
megvalósítani.
Részt vett 4 kiküldöttünk a Bethlenben tartott zöldmező és gazdasági
tanfolyamon.
A tagsági díjak beszedése most van folyamatban, valamint a gazdasági
tanfolyam megszervezése is.
Magyarberéte, 1942. január 12.
Mágner Sándor, gk. vezető. Rimán Péter, gk. elnök
L.Erdély 1941-42
Magyarbikal gazdakör Kolozs megye .Lásd bővebben Kolozs megye
Magyarbikal szócikénél.
- gazdakör ,elnök Antal István gazdálkodó pap.
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Kis József ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Magyarbükkös gazdakör Maros megye
- A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol Porkoláb Ferenc 1205
búzájáért könyvjutalomban részesült-. A kiállitás könyvjutalom díjazottja a
borbirálat után Zayzon Gyula az 1936-os vegyes boráért,László Albert 1934es boráért .
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági
tanfolyamot szervezett Gróf Bethlen Gábor irányitásával . Előadtak Várady
Mihály, Bíró József és Dr. Eőry István.
L. Erdélyi Gazda 1937 január 1
-az 1937–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 22 hallgatója
volL.Demeter Béla
Magyarborzás Beszterce-Naszód megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott az E.G.E nemesitett magyarborzási vetőmag
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szaporitó telepe, tulajdonos Móricz Ákos gazdasága összesen 35 k.h.: ebből
Bánkúti 1025-es 20 k.h.-on és 15 k.h.-on Odvos 241 . búza vetőmaggal.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Magyardellő gazdakör Maros megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 31 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Magyardécse gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bárton I.Lőrinc.
L.Erdély 1941-42
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági
tanfolyamot szervezett ifj. Debiczky Béla okl. gazda irányitásával. Előadásokat
tartottak még Gyerkes Mihály, ifj Veress István,és Szász Dezső okl.gazda.
L. Erdélyi Gazda 1937 január 1
- Az 1936-37-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 29 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
- Az EMGE gazdaválasztmány határozata szerint itt megszervezik a
mintatrágyatelep akciót.
- A földművelésügyi minisztérium itt megszervezte meg az első
gyümölcsfa védekezési akciót.
L.Erdélyi gazda 1943 május 1
Magyarfenes gazdakör Maros megye
-gazdaköri elnök Bárdos Péter földbirtokos .
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyarfodorháza gazdakör Kolozs megye,-gazdaköri elnök Kovács Géza intéző.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke id.Tusai József.
L.Erdély 1941- 42
Magyarfráta gazdakör Kolozs megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Magyargorbó Kolozs megye
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Nagy Lajos .
L.Erdély 1941- 42
Magyargyerőmonostor gazdakör Kolozs megye
-gazdaköri elnök Sinkó Péter gazda.
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Imre Ferenc .Gazdasági zabért és burgonyáért.
Ezüstérem, állami bronz. Kaló Bandi István őszi búzáért, kukoricáért, zabért és
babért. Bronzérem.Kalló Bandi János Odvos 241-es búzáért ,Stephani 71-es
tavasz búzáért, török zabért, koránérő gyalogbabért, gránátbabért, és gazdasági
tengeriért Állami bronz.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyargyerővásárhely gazdakör Kolozs megye(Gyerővásárhely)
L.Demeter Béla
-gazdaköri elnök Bogdán János gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Batiz Kisbandi István Bandikás.
L.Erdély
1941- 42
Magyarigen Fehér megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Dr. Eöry István Gazdasági kukoricáért Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Magyarkapus gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Tamás Kadét Márton.
L.Erdély 1941- 42
Magyarkecel gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Fazekas Zoltán.
L.Erdély 1941-42
Magyarkéc gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnökeKulcsár Dezső.
L.Erdély 1941-42
Magyarkiskapus gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Ambrus G.János.
L.Erdély 1941- 42
Magyarköblös gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Pető Miklós.
L.Erdély 1941- 42
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Magyarlápos gazdakör Fehér megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyarlápos gazdakör Máramaros megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szilágy Károly ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Magyarlapád gazdakör Fehér megye
-Augusztus 22-én megalakult a magyarlapádi gazdakör.A gyűlésen
megjelent dr.Szász Pál E.G.E.elnök,Szász Ferenc körzeti felügyelő, dr.Nagy
Endre, dr.Kovács Endre, Molnár József. Elnöknek Kovács Pált választották.
L.Erdélyí Gazda 1937 október 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyarlóna gazdakör Kolozs megye.-Lásd bővebben Kolozs megye
Magyarlóna szócikkét.
-gazdaköri elnök Hindrich István gazda.
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Krasznai György mesterséges madáretetőért.
Elismerő oklevél.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Krasznai Görgy Hegyi
L.Erdély 1941- 42
Magyarmacskás gazdakör Kolozs megye.-Lásd bővebben Kolozs megye
Magyarmacskás szócikkét.
-1941- ben a gazdakör elnöke Zalányi György
L.Erdély 1941- 42
Magyarnádas Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Djazott az E.G.E nemesitett nádasi vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos Warga Dániel 15 k.holdon Odvos 241-es búzával.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Magyarnemegye gazdakör Beszterce –Naszód megye
- Az 1938-39-ben tartott gazdasági tanfolyamon 32 gazda tanult.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Kovács István ref. lelkész.
L.Erdély 1941-42
Magyaró gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- az 1938–ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 43 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
274

- 1941-ben a gazdakör elnöke Kiss Lajos.
L.Erdély 1941-42
Magyarókerék gazdakör Kolozs megye,
-gazdaköri elnök Barabás Árpád gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Tamás István k.biró.
L.Erdély 1941- 42
Magyarpalatka gazdakör Kolozs megye.-Lásd bővebben Kolozs megye
Magyarpalatka szócikkét.
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 28 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Tőkés András.
L.Erdély 1941- 42
Magyarpéterlaka gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Körössy Albert.
L.Erdély 1941-42
Magyarsárd gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Lázár Domokos
L.Erdély 1941- 42
Magyarsáros gazdakör Maros megye
-az 1939–40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 37 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Magyarszarvaskend gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Madarász János plébános.
L.Erdély 1941-42
Magyarszentmárton gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Magyarszentmihály gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben elnök Borbély Kálmán.
L.Erdély 1941-42
Magyarszovát gazdakör Kolozs megye .Lásd bővebben a Kolozs megye
Magyarszovát szócikknél.
-gazdaköri elnök Antánya Mihály gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- az 1939–40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 33 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Magyarvista gazdakör Kolozs megye .Lásd bővebben a Kolozs megye
Magyarvista szócikket.
-gazdaköri elnök Nagy Márton Zsiros gazda .
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Székely János honvéd.
L.Erdély 1941- 42
Magyarzsombor Szilágy megye
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Moliter Gyula.
L.Erdély 1941- 42
Majláthfalva gazdakör Arad megye.Lásd bővebben Arad megye Majláth
szócikkében.
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
-Gazdaköri ház épül itt.A gazdakör elnöke Vastag György .13 gazda
vállalta 12 hold megdolgozását amiből megépül a gazdaköri ház-Vastag
György, Szécsi János,Tóth
Sándor, Venczel
Imre, Sípos Antal,Tóth
István,Zserai István, Húsvár Mihály,Jankó István,Horváth István, Viski Károly,
Farkas Gáspár és Nyári Sándor.Csatlakoztak : Hodi István, Kovács Ferenc,
Kovács György és Herceg János. br.Bornemissza Károly az Aradi E.G.E.
főtitkára köszöntötte a gazdaköri tagokat
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-Az 1938-39-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 41
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Makfalva gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gálfi Pál.
L.Erdély 1941-42
Maksa gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Labanc Miklós.L.Erdély 1941-42

Malomfalva gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke br.Kemény Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Margitta gazdakör Bihar megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Lajos.
L.Erdély 1941-42
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Marosagárd gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gáspár Gyula.
L.Erdély 1941-42
Marosbogát gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Marosfelfalu gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Baki József.
L.Erdély 1941-42
Maroshéviz Hargita megye
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Makfalvi Dósa András.
L.Erdély 1941- 42
Marosillye Hunyad megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott Cs.Lázár László
Laposnyaki kukoricáért
Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Marosgombás gazdakör Fehér megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Maroskeresztúr gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fülöp János.
L.Erdély 1941-42
Maroslekence Maros megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott Kabos Kálmán gazdasági kukoricáért.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1

Marosludas gazdakör Kolozs megye
-A gazda tanfolyamot Vásárhelyi István gazdaköri elnök szervezte
meg.Előadók G.Csontos Miklós, Horváth Tibor, Biebert Ferenc,Finta
Domokos.Záróvizsga február 12-én amelyen részt vett dr. Szász Pál az E.G.Eelnöke és Csontos János.
L. Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az 1937-38-as évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 31
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
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-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Maroslúdas gazdakör Maros megye,
-gazdaköri elnök Dániel Albert birtokos.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Marosmegyei Földműves Szövetség
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak a –Földműves Szövetség tagjai csoportos
kiállításukért.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938 március 8-án megtartotta évi rendes közgyűlését.
L.Erdélyi Gazda 1938 május 1
- A Földműves Szövetség 30 gazdája Anghi Balázs vezetésével
tanulmányi kiránduláson vett részt, Szász Ferenc E.G.E. felügyelővel . Bándon
meglátogatták a Tövissy testvérek gazdaságát.Hozzájuk csatlakozott Zongor
Gyula elnök vezetésével egy nagyobb mezőségi gazdacsoport is. Még
meglátogattak két gazdaságot is. Mezőzáhon báró Atzél Ede, Kendeffy Lajos
és Csomos János vezetésével egy nagyobb gazdacsoport várta a kirándulókat.
Innen a sármási gázkutak felé mentek .Tekén Adorján Antal ref.lelkész és
gazdaköri elnök, valamint Glosz Oszkár kath.plébános fogadták az érkezőket.
Vajdaszentiványon meglátogatták a kitünően felszerelt Vermescher tanyát,Bod
Sándor tanyáján a jó állatállomány volt érdekes.A Palkó Gyula gazdaságának
fehér marha állománya
volt dicséretes. Csodára talált Nagy Gyula
gyümölcsészete is. Az Egyiptomból behozott búza kalásza is dicséretet
érdemelt.A kirándulás utolsó állomása a gernyeszegi gróf Teleki Mihály
mintagazdasága volt ahol egy gyönyörű simmenthali tehenészetet csodáltak
meg , s a kitünő lovakat, valamint az egész gazdaság rendszerét.
L.Erdélyi Gazda 1938 augusztus 1
Marosugra gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a zöldségbirálat után
II.osztályú oklevelet kapott Mihály György az ősszes terményeiért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Marosújvár Fehér megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott gróf Teleki Ádám gazdasági kukorica vetőmagért.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Teleki Ádám gróf.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
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- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
Marossárpatak gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke gr.Teleki József.
L.Erdély 1941-42
Marosszentbenedek gazdakör Fehér megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Marosszentgyörgy gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Díjazott az E.G.E nemesitett marosszentgyörgyi vetőmag
szaporitó telepe, tulajdonos Máriaffi Lajos gazdasága 15 k.holdon: ,Bánkúti
1014-es búzával.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Debreczeni Jenő.L.Erdély 1941-42
Marosszentkirály gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Mudra Alajos.
L.Erdély 1941-42
Marosvásárhely gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- az 1939–40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 64 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Tordai Ferenc.
L.Erdély 1941-42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Osváth Elemér.
L.Erdély 1941- 42

Marostordavármegyei EMGE kirendeltség Marosvásárhely.
Marosvásárhely
- Itt a Földművelési Minisztérium gyümölcsészeti felügyelőséget állít
felMaros-Torda ,Udvarhely és Csíkvármegyék területére.
L.Erdély 1941-42
Maros megyei Gazdasági Egylet
- fiókintézménye a Maros megyei Földműves Szövetség, ennek elnöke
Mikó László.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
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-A Maros megyei Földmüves Szövetség tagjai 1937 szeptemberében
meglátogatták dr.Szász Pál mintagazdaságát,a melynek híres állatállománya
van.
L.Erdélyi Gazda 1937 október 1
Marosvásárhelyi Úrlovas és Versenyegylet
L.Balaton Petra
Marosvásárhelyi szántó céh.
-Marosvásárhely egyik sajátos színfoltját képezte a „szántócéh”, amely a
kézműves céhek mintájára jött létre, és először 1519-ben említik.
L.Pál
Marosvécs gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Márton Mihály.
L.Erdély 1941-42
Mácsa gazdakör Arad megye
L.Erdély 1941-42
-1940-ben az itteni gazdakör elnöke Török Márton.
L. EMGE
Mácsapuszta gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szentes György ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Mádéfalva gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Sárosi Béla.
L.Erdély 1941-42
Mája gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Sikó László
L.Erdély 1941-42
Mákófalva gazdakör Kolozs megye . Lásd bővebben a Kolozs megye
Mákófalva szócikket.
–gazdaköri elnök Kovács Minya György gazda .
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Kalló István ifj.
L.Erdély 1941- 42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Kovács János Pistuka, Kocsis István, Gál Minya János.
L.Erdély 1941- 42
Málnás gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Mihály János.
L.Erdély 1941-42
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Máramarossziget gazdakör Máramaros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Novák János.
L.Erdély 1941-42
Márkod gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Siklódi J.P. János.
L.Erdély 1941-42
Mármarosvármegyei gazdasági egyesület-1900 -a végrehajtó-bizottság múlt hó 20-án tartott ülésén hozott
határozat alapján tagul belépett a Szövetség kötelékébe. Örömmel üdvözöljük
az uj tagot azon reményben, hogy tevékeny működéséről a jövőben minél
többször fogunk megemlékezhetni.
L. Köztelek 1901. Január 9
Mátisfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Mátisfalva címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Simó János.
L.Erdély 1941-42
Medesér gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita megye
Medesér címszóban.
-1941-ben a gazdakör elnöke Pálffi Géza .
L.Erdély 1941-42
Medves –Bánszky telep-gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Meggyesfalva gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Dakó Lajos ref.lév.lelkész
-Medgyesfalván 1942 szeptember 14-én volt gazdanap a Hangya
Szövetkezet központi telepén. Az EMGE elnöksége részéről mindkét helyen
Mikó László alelnök, főispán, míg a kirendeltség részéről Anghi Balázs jelentek
meg.
L.Erdély 1941-42
Melegföldvár gazdakör Kolozs megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
Menyő gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Baksai Gyula .
L.Erdély 1941-42
Mezőbaj gazdakör Bihar megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőbánd gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
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- 1941-ben a gazdakör elnöke Tövisi Ödön.
L.Erdély 1941-42
Mezőbergenye gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Elek.
L.Erdély 1941-42
Mezőbikács gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Batucher Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Mezőbodon gazdakör Maros megye
--1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőcsávás gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Simon P.János.
L.Erdély 1941-42
Mezőfény gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Gendele János.
L.Erdély 1941-42
Mezőkeszű gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben a Kolozs megye
Mezőkeszű szócikket.
-az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőkölpény gazdakör Maros megye
- az 1939–40-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 29 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke gr.Kuun Géza.
L.Erdély 1941-42
Mezőmadaras gazdakör Maros megye
-1937-ben ujjá alakult 40 gazdával a gazdakör.Szervezője Anghi Balázs
az E.G.E.megbizásábólL. Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását. Diíazott Orbán Károly Manitóba búzáért.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1939–januárjában
40 hallgatóval itt gazdasági tanfolyam volt
megtartva. Szervezte Orbán Károly földbirtokos. Előadók: Bíró József
földbirtokos, gr. Bethlen Gábor, Hajdó Ödön. A konyhakertészetet Anghi
282

Balázs adta elő. A vizsgán megjelent Máriaffi Lajos marosszentgyörgyi
birtokos E.G.E.alelnök .Ott voltak a „szénástanyai „ gazdák is.Gazdaköri elnök
Fodor Endre. Bíró József javaslatára ,Kabos Éva gyüjtésével 4000 lej gyűlt
össze egy sorvetőgép megvásárlására a falu részére.
L. Erdélyi Gazda 1938 február 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Fodor Endre.
L.Erdély 1941-42
Mezőméhes gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőpagocsa gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőpanit gazdakör Maros megye
-Az 1937-38-as évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 24 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938-ban a gazdakör elnöke Barthos Gábor.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gaál János.
L.Erdély 1941-42
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervezett.A kezdeti 43 halgató 52-re emelkedett.A tanfolyamot merglátogatták
Máriaffy Lajos E.G.E.alelnök, gr.Teleki Ádám a Gazda főszerkesztője ,Mikó
László kerületi felügyelő és Anghi Balázs.A tanfolyam vezertője Szöke Mihály
ny.gazd.isk.igazgatója volt.Előadók Hajdó Ödön,Molnár Ferenc és Seyfried
Ferenc .
L. Erdélyi Gazda 1937 január 1
-A gazdakör 30 éves(1938-ban) évfordulóját augusztus 14-én ünnepelték
meg a tagok.A környékről közel 2000 gazdaköri tag is eljött ünnepelni
Koronkáról, Gernyeszegről, Székelykeresdről,Szentlászlóról, Szentháromságról,
Szentgericéről, Backamadarasról, Szabédról, Mezőzáhról, Medzőmadarasról,
Mezőbándról, Bergenyéről, Feketéről, Tekéről, Vajdaszentlászlóról. Udvarhely
megyéből Fiátfalváról és Székelyszenterzsébetről. Csik megyéből Sajgó József
szárhegyi birtokos vezetésével is jöttek gazdák. A gyülésen részt vett dr.Szász
Pál az E.G.E. elnöke ahol nagyhatású beszédet mondott.A gazdanapot
fejőverseny nyitotta.Első díjat nyert Nagy József Ferenc ,másodikat Vajda
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Dezső(Szentkirály),a harmadikat Gál Sándor.A fejőversenyt állatkiállítás és
verseny követte ahol a paniti gazdák bebizonyitották ,hogy bármely vidékkel fel
vehetik a versenyt.Verseny volt lovak és csikók között 30 drb, tehenek 35 állat,
bikák 60 drb,üszök 52 drb állat és sertések .Istentisztelet.Ezután tekintették
meg a terménykiállítást. Itt meggyőzödhettek az E.G.E sikeres búza és Gül-baba
burgonya vetőmag akciójáról .Ezután gazdasági témájú előadások hangzottak
el. A gazdanap ünnepélyes felvonulással zárult.
L.Erdélyi Gazda 1938 szeptember 1
Mezősámsond gazdakör Maros megye
-Az 1938-39-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 25 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.L.Erdélyi Gazda 1938
július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Zongor Gyula.
L.Erdély 1941-42
Mezőszabolcs gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Malajes Gyula.
L.Erdély 1941-42
Mezőszengyel gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mezőtelegd gazdakör Bihar megye
-A gazdakör elnöke 1941-ben Kovács András
L.Erdély 1941-42
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 32 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
Mezőtelki gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke id. Tóth Lajos.
L.Erdély 1941-42
Mezőterem gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke id Oszáczki István.
L.Erdély 1941-42
Mezőveresegyháza gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1937 augsztusában az itteni gazdakörbe érkezett dr.Szász Pál az
E.G.E.elnöke .Részt vet a gazdaköri gyülésen ahol beszédet mondott.
- a gazdakör tagjainak kitünő búzatermő földjeik vannak .
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Mihály Péter.
L.Erdély 1941-42
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Mezőzáh gazdakör Maros megye
-1938 február 20 és 26 között tartotta meg az E.G.E. vetőmag kiállítását
Kolozsvárott. Dijazottja br.Aczél Endre korai Cinquantino és Fleischmann
kukoricáért, a kettő keresztezésért és Dobrudzsai sárga olaj, Zacharóza
takarmány répamagért –Aranyérem, állami bronz.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Méra gazdakör Kolozs megye-gazdaköri elnök Szabó Géza gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-Gazdanapot tartott a mérai gazdakör.Ezen részt vett dr. Szász Pál E.G.E.
elnök és beszédet mondott, Telegdy László felügyelő, Szász Ferenc felügyelő,
,Szeghő Dénes ,OrbánJúlia női háztartási tanfolyam előadó nő, Demeter Béla
szerkesztő, Seyfiert FVerenc segédtitkár. Gazdaköri tagok vettek részt
Gyaluból, Magyarkapusról, Kiskapusról innen Vince Peti István gazdaköri
elnök vezetésével, Darócról, Lónáról.Istentisztelet. Az E.G.E. elnök beszéde
után gazdasági előadásokat tartottak.
L.Erdélyi Gazda 1938 szeptember 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Horváth György Kondor.
L.Erdély 1941- 42
Mészkő gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Micske gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Jakó Ödön.
L.Erdély 1941-42
Mikefalva gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja a
borbirálat után oklevéllel Eperjessy Béla az 1934-es vegyes boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mikháza Maros megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott frater V. Quirin Fekete szemú bokorbab, sárga
hüvelyü, bőtermő, szálkamentes. Karós bab zöld hüvelyű ,szálkamentes,
bőtermő, Bronzérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
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Miklósfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Antal Ferenc .
L.Erdély 1941-42
Mikola gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Molnár József.
L.Erdély 1941-42
Mikóújfalu gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Mátyás Gyula tanító.
L.Erdély 1941-42
Miklósvár gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Vajda János.
L.Erdély 1941-42
Munár gazdakör Arad megye
Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr .
Mócs gazdakör Kolozs megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január1
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Rossman Samu.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Mocsolya gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Kun László ref. lelkész.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Monó gazdakör Máramaros megye
-1941-ben elnök Magyari Domokos ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Monospetri gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Hajos János .
L.Erdély 1941-42
Nagyadorján gazdakör Maros megye
-1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Biró Sándor Samu.
L.Erdély 1941-42
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Nagyajta gazdakör Kovászna megye
- 1937-ben a gazdakör elnöke Darkó Lajos.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1941- ben a gazdakör elnöke ifj:Darkó Lajos.
L.Erdély 1941-42
Nagybacon gazdakör Kovászna megye
- az 1938-39 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 64 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Nagy József.
L.Erdély 1941-42
Nagybánya gazdakör Máramaros megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Almássy János.
L.Erdély 1941-42
Nagybánya
- Itt a Földművelési Minisztérium gyümölcsészeti felügyelőséget állít
felSzilágy és Szatmárvármegyék területére.
L.Erdély 1941-42
Nagybodófalva gazdakör Temes megyében
- A gazdakör 1908 április 5-én alakult ,felszámolta a kommunista
hatalom 1949-ben.Lásd bővebben Kiss Károly „A bodófalvi gazdakör” c.
monográfiát.
L.Kiss Károly
- Az 1936-37-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 34
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1938-ban a gazdakör elnöke Bakos János.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyborosnyó gazdakör Kovászna megye
- az 1938-39 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 45 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Kovács András.
L.Erdély 1941-42
Nagybun gazdakör Brassó megye
-1938 november 20-án szinvonalas gazdanapot szerveztek , Bun község
magyar gazdái, a gazdakör jubileumi ünnepén.
Az itteni gazdaköri tagokon kivűl ott voltak a szenterzsébeti, fiátfalvi,
héjjasfalvi, újszékelyi gazdakörök is Eljöttek Boros György a kereszturi
gazdasági iskola igazgatója, Gyarmathy Lajos újszékelyi, Ugron István és Pál
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fiátfalvi földbirtokosok,Fejes Dezső héjjasfalvi és Nagy Ákos szenterzsébeti
lelkészek.Szervezték Orosz Károly alkerületi felügyelő Rákosi Bálint gazdaköri
elnök. A gazdanap reggel 9-órakor állatkiállitási ,termények és a háziipari
termékek díjazásával kezdődött.Tehenek csoportjában aranyérem Szász János ,
ezüstérem Nagy Lőrinc ,bronz Buzogány János ,elismerő oklevél Rákosi Géza
tehenének.Üszök csoportjában Szász János, Boros György és Bán Mózes
elismerő oklevelet kaptak.Istentisztelet.Utánna jubileumi gazdaköri gyűlés a
gazdakör 10 éves
fennálásának megünneplésére.Beszédet mondott Mikó
László,.Majd Orosz Károly az állatok oltásának fontosságáról beszélt,Ugron
István a több termelésről tartott előadást Balázs András fehéregyházi ig.tanító
a szövetkezetekről beszélt.Utánna 23 új magyar gazda lépett a gazdakörbe.
L.Erdélyi Gazda 1938 december 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagydoba gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök G.Kovács István ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Nagyenyed gazdakör Fehér megye.
Lásd bővebben Fehér megye
Nagyenyed szócíkket.
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott tulajdonos Betegh Tamás szarvaskerep magjáért
bronz érem.
-Tisztújító közgyülés Nagyenyeden .Elnök Császár Gyula, alelnök
Bartha Márton és Teleki László.titkár Ungváry Kálmán.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyenyedi Gyümölcsészeti Egylet Fehér megye
-Habár Morágyi István, az enyedi vincellériskola igazgatója közvetlenül a
filoxéra pusztítása után a Nagyenyedi Gyümölcsészeti Egylet kétholdas
kertjében már 1891-ben amerikai szőlőiskola létesítését kezdeményezte.L. Vita
Zsigmond
-A Bereczki -Emlékre a Nagy-Enyedi Gyümölcsészeti Egylet: 5
frt.adományt ad az év augusztus; havában.L.Köztelek 1896 szeptember 2
Nagyenyedi Szőlőbirtokosok Pinczegazdasága R.-T
A Szőlőbirtokosok Pinczegazdasága R.-T. Nagyenyeden most tette közzé
második üzleti évéről szóló számadásait, melyből kitűnik, hogy a
részvénytársaság 120,000 K. részvénytőke mellett a tavalyi áthozattal együtt
26,154 K. tiszta nyereségre tett szert. A társaság borkészlete az év végén
209,000 K. értékű volt, mig a felszerelés 30,722 K.-ban szerepel. A m. évi
nyereségből 6000 K.-t (5%) kapnak a részvényesek is, ugyanannyi jutna a
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tartalékalapba. A részvénytársaságnak egyébként Szász József főispán az
elnöke, mig az igazgatóságban és felügyelő-bizottságban számos vezető embere
ül a megyének és városnak.
L.Borászati 1916 február
Nagyernye gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szakács Dénes.
L.Erdély 1941-42
Nagygalambfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben a Hargita
megye Nagygalambfalva címszóban.
-1936 december 28-án alakul meg a gazdakör Szabó Gyula ref .lelkész
vezetésével. Az Udvarhely Megyei Gazdasági Egylet keretében.Elnök Szabó
Gyula,alelnökök Kányádi Gyula és ifj.Pap Zsigmond, jegyző Szíjgyártó
Gergely,pénztáros Szaniszló Dénes.
L.Erdélyi
Gazda 1936 január 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabó Gyula.
L.Erdély 1941-42
Nagyikland gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyiklód Kolozs megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Dijazott az E.G.E nemesitett nagyiklódi
vetőmag
szaporitó telepe, a tulajdonos Bocsánczy Zoltán szilvási birtokán 30 k.h. Odvosi
241-es búzával..
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Nagyiratos gazdakör Arad megye
-A kéthetes gazdasági tanfolyam előadói dr. Kellner György és Bíró
Pál.Az eredményt Takácsy Miklós földbírtokos az aradmegyei egylet alelnöke
értékelte.Megszervezte Benke András kisgazda.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1938 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 31 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagykadács gazdakör.Lásd bővebben a Hargita megye Nagykadács
címszóban.
-1941-ben a gazdakört elnöke Benczédí Ferenc .
L.Erdély 12941-42
Nagykakucs gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Péter Viktor.
L.Erdély 1941-42
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Nagykapus gazdakör Kolozs megye
L.Demeter Béla
-1937 szeptember egyik vasárnapján
gazdanapot szerveztek a
környékbeli gazdák részvételével.A gazdanap célja anak az elhatározása ,hogy a
falu át akart térni a a nyomásos rendszerről
a szabad gazdálkodás
rendszerére.Reggel Istentisztelettel kezdődött. Utána határbejárást szerveztek
majd Szász Ferencel részletesen megvitatták
szabadgazdálkodás
rendszerét.Utána megtekintették nagy érdeklődésssel a kiállítást.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
Nagykároly gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Fábián Ferenc.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Nagykede gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Fekete Kálmán.
L.Erdély 1941-42
Nagykend Maros megye
-A gazdasági tanfolyamot Szász Dezső földbírtokos vezette.Előadók Gál
Péter földbirtokos és Finta Domokos.
Megnyította Dániel Elemér a Küküllő Gazdasági Egylet elnöke.A vizsga
február 12-én volt.
L. Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1938-ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 36 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
Nagykolcs gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Kocsis Albert.
L.Erdély 1941-42
Nagykomlós gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr
Nagymajtény gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke dr.Wieland Pál.
L.Erdély 1941-42
Nagymoha gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagymon gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Papp Márton.
L.Erdély 1941-42
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Nagyölyves gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
Nagypeleske gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Mátyás Endre.
L.Erdély 1941-42
Nagypetri gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Fazekas István.
L.Erdély 1941- 42
Nagysajó gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben elnök ifj.Nagy Pál.
L.Erdély 1941-42
Nagysármás gazdakör Maros megye
-gazdaköri elnök Gergely Károly gazdálkodó pap.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak a gazdakör gazdasági termékei ,vetőbot, mustár
és kendermag..Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervezett. A tanfolyamot báró Atzél Ede vezette ,előadók voltak br. Atzél
Ede, Póka Pál, és Demeter Mózes.
L. Erdélyi Gazda 1937 január 1
- az 1937–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 27 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagysolymos gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Nagysolymos címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Balló Dénes ig.tanitó.
L.Erdély 1941-42
Nagyölyves gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyszalonta gazdakör Bihar megye
-A gazdakört Vermes Mihály gazda szervezte meg 1888-ban .
L .Móczár
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervezett 34 rendes taggal. Vezetője Koppány Rezső.Előadók Konopi
Kálmán,dr.Bikfalvy Ferenc,Corbutiu János Gazdasági Kamarai igazgató és
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Bádescu János dr.járási főállatorvos.Az E.G.E. részéről Telegdy László
felügyelő vett részt.
L. Erdélyi Gazda 1937 január 1
-Balogh József gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkuti 1201,Bánkuti 1205,Odvos 241 és eddig termelt
búzájával.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak az E.G.E nemesitett vetőmag szaporitó nagyszalontai,Bánkuti 1204-es őszi búza,Bánkúti 1201-es őszi búza őszi búza
eredményei.Továbbá K.Balogh Ferenc gazdasága 40 k.h. Bánkúti 1205 és
Bánkúti 1201 búza vetőmaggal és a Kemény testvérek gazdasága 20 holdon
Bánkúti 1014-es és 30 holdon Bánkúti 1201-es búzával.A gazdakör különböző
gazdasági terményekért Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938 június 6-án a nagyszalontai gazdakör megünnepelte fennálásának
50 éves évfordulójét.Részt vettek az E.G.E. központ részéről dr. Szász Pál
E.G.E. elnök ,gróf Teleki Ádám, TelegdyLászló,Demeter Béla, és Koppány
Dezső.báró Atzél Ede. A Bihar Megyei Gazdasági Egylet elnöke dr.Markovits
Kálmán és Markovits Manó földbirtokos.Arad megyéből részt vett Purgly
László,Gyémánt Elek,Gyémánt Ernő ,Bessenyei György és Bessenyei Zoltán
,Bartos Adorján.Az érkező vendégeket a gazdakör székházában fogadták.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
Nagyszántó gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Gáthi István.
L.Erdély 1941-42
Nagyszentmiklós gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
-Itt székelt a kerületi Gazdaköri Takarékpénztár.
L. Wikipedia
Nagyteremi gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke ………….?
L.Erdély 1941-42
Nagyvarjas gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyváradi Borász Egylet
L.Borászati 1878 január
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Nagyváradi Hegyi Választmány
A nagyváradi hegyi választmány ülése. — Január 18. — A nagyváradi
szőlőbirtokosok hegyi választmánya, melyen dr. Szíj József elnök, dr. Sipos
Árpád, Sal Ferencz, Gyöngyössy Lajos, Farkas Imre, Andriska József, Justh
Sándor, dr. Molnár Imre, Csobánczy Lajos, Serdült Bálint, Haán László és
Knapp Ferencz választmányi tagok; Guzman Dénes vándortanár, Márkus János
hegybíró és Bordé Ferencz vál. jegyző vettek részt, tegnap délután a városház
tanácstermében érdekes ülést tartott, mely a következő lefolyású volt.
Dr. Szíj József elnök a választmányi ülést megnyitván, örömének adott
kifejezést, hogy a választmánynak sikerült végre azon megállapodásra jutni,
hogy szemben a fenyegető s szőlőinket végelpusztitással fenyegető filloxera
rohamos terjedésével meghatározni kívánja ama szőlőfajokat, a melyek
tenyésztése s okszerű kezelése által hihetőleg sikerülni fog szőlőink újra
virágzását előidézni.
E czélból több fajú saját termésű borait a választmánynak
összehasonlítás végett bemutatja s felkéri a jelenlevő Guzman Dénes borászati
vándortanárt, hogy bemutatott borfajokra vonatkozólag szakértői
felvilágosítását adja meg. Guzman Dénes borászati vándortanár kiemeli, hogy
szemben a filloxera által támasztott veszélylyel — miután a filloxera
kipusztítására, avagy terjedésének meggátlására eddig feltalált szerek, melyeket
részletesen meg is nevezett, a tapasztalás szerint kellő eredményre nem vezettek
— szőlőink megóvására más módszer nincs, mint szőlőinknek a filloxerának
ellentálló amerkiai alanynyal beültetése s ennek nemesítése. Hogy ezen
nemesítés minő fajokkal történjék, erre nézve előterjeszti, hogy a
talajviszonyoknak megfelelő bakar szőlővel szemben inkább az olasz rizlinget
ajánlhatja, mivel ez utóbbi termésre inkább biztos. Fehér bor termelésre továbbá
ajánlhatja a korán termős csemege-szőlőnek is igen alkalmas Madlen fajokat,
melyek zamatra nézve is vetekednek más borfajokkal, de a fősúlyt mindenesetre
a vörös bor termelésre kívánja fektetni Mert ennek termelésére az itteni
talajviszonyok annyira kedvezők, hogy az itt termelt vörös borok, az egri s
budai vörös borokkal bátran kiállják a versenyt, sőt ezeket határozottan
felülmúlják, mert valóságos burgundi zamattal bírnak s ezen borfaj tömeges
termelése esetén a váradi borok kivitelét biztosítja.
De a bortermelésnél nagy súly fektetendő nemcsak a szüretelésre, hanem
a helyes pinczekezelésre is, mely okszerű szüretelés és czélszerű pinczekezelés
folytán a váradi borok a kellő jelleget meg fogják kapni s ezen útmutatások
adására szolgálatát bárki részére felajánlja. A választmány Guzman Dénes
borászati vándortanár ur előadása után a bemutatott borfajok összehasonlítását
kezdte meg, a bakatort az olasz rizlinggel hasonlitván össze, az olasz rizlinget
simábbnak és zamatosabbnak találta, a Lumel muskotályt a M'adlennal
hasonlitván össze, mindkét fajtermés a váradi talajban kitűnőnek találtatott s
annyival is inkább ajánlható, mivel a Madlen már augusztus elején érett és
szeptember elején már mint asszú szűrhető le s aszújából szűrt bor ízre, zamatra
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a legnemesebb e fajt a borokkal vetekedhetik. A vörös borok közül dr. Szíj
József és Rimanóczy Kálmán 1885. évi termésű vörös borai, továbbá dr. Szíj
József 1886. évi termésű vörös bora kóstoltatott meg s a választmány
meggyőződött arról, hogy a váradi szőlőtalaj veres borok termelésére kiválóan
alkalmas s ily borok a többi hazai borokkal a versenyt bátran kiállják.
L.Borászati 1888 január
Nagyzerind gazdakör Arad megye
-1937júliusában dr. Szász Pál az E.G.E.elnöke meglátogatta a Zerindi
Gazdakört. Fogadta Takácsy Miklós földbirtokos az Arad megyei Gazda
Egylet alelnöke és br. Bornemissza Károly az Egylet titkára.A gazdakör elnöke
Varga Lajos.Aközgyűlés után megtekintették az E.G.E.által juttatott gyönyörű
fajbikát.
- az 193-37 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 49 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nagyzsám gazdakör Temes megye
Nádasdaróc gazdakör Kolozs megye
-gazdaköri elnök Jakab Gazsi János gazda .
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Balázs Bandi István.
L.Erdély 1941- 42
Nádaskórod gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Ötvös János.
L.Erdély 1941- 42
Nántű gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Tyma Frigyes.
L.Erdély 1941-42
Négyfalusi gazdakör Brassó megye
-1948. június 6. Megszűnt a Négyfalusi Gazdakör, államosították az
egyesületi vagyonokat.
L.Hétfalu honlapja 2002 június 28
Németszentpéter gazdakör Arad megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Noszoly gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Czégér Ferenc.
L.Erdély 1941-42
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Nőrincse gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Nyárádgálfalva gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Keresztesi Zsigmond.
L.Erdély 1941-42
Nyárádkarácsony gazdakör Maros megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 36 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Muntyán György.
L.Erdély 1941-42
Nyárádköszvényes gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke id. Török Ferenc
L.Erdély 1941-42
Nyárádmagyaros gazdakör Maros megye
- Az 1939-40-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 32 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Csutak Ferenc lelkész.
L.Erdély 1941-42
Nyárádremete gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Birtok Sándor.
L.Erdély 1941-42
Nyárádselye gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Péterfi László.
L.Erdély 1941-42
Nyárádszentanna gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Molnár Vince.
L.Erdély 1941-42
Nyárádszentbenedek gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Ferenci Gábor.
L.Erdély 1941-42
Nyárádszentimre gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Balogh Gyula.
L.Erdély 1941-42
Nyárádszentlászló gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-Mikó László gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1205 és Odvos 241 búzával.
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-Pataki Istvángazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1201 és eddig termelt búzájával.
L.Erdélyi Gazda 1937 július1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak a gazdakör Bánkúti 1205-ős és Odvos 241-es
búzája.Aranyérem. Mikó László Bánkúti 1205-ős búza. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Mikó László.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Adorjáni Albert.
L.Erdély 1941-42
Nyárádszentmárton gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Vargha Sándor.
L.Erdély 1941-42
Nyárádtő gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kakassy Sámuel.
L.Erdély 1941-42
Nyárszó gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Péntek Ferenc.
L.Erdély 1941- 42
Nyerő gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Nyikómalomfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Nyikómalomfalva címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Barta Péter.
L.Erdély 1941-42
Nyíres (Szásznyires)gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke.
JELENTÉS.
A nyiresi gazdakör 1940. nov. 20-án alakult meg 100 taggal.A
megalakulás hosszú évek munkája, s csak az idegen hatalom terrorja miatt nem
nézhet vissza nagyobb multra.1941-ben volt egy kéthetes gazdasági tanfolyam
28 résztvevővel.A tanfolyam előadóinak (Antal Dániel, Incze Jenő,Incze
Miklós, Váradi Mihály) sok nehézséggel kellett megküzdeniök,mert a hármas
határhoz szokott gazdák nehezen hajlandóak még csak kísérletezésre is. A
tanfolyam mégis eredményes volt. Igazi eredménye azonban csak később fog
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mutatkozni.A tanfolyam óta minden vasárnap összegyűlnek a gazdák egy rövid
időre, megtárgyaljuk az időszaki kérdéseket és kiadjuk a heti parancsot, vagyis
figyelmeztetünk minden gazdát,hogy az eljövendő héten mi a legfontosabb
tennivaló.1940 novemberében volt egy 3 napos gyümölcsészeti tanfolyam is
30—40 hallgatóval. A rossz időjárás azonban a gyakorlati oktatást akadályozta.
Gazdakörünket többször meglátogatták az év folyamán: Antal Dániel
körzetvezető, Voith Miklós megyei felügyelő. Vékás Jenő járási felügyelő,
Nagy Zoltán állatorvos, Váradi Mihály,Incze Jenő, Incze Miklós és Boér
András, előadók. Egyízben meglátogatott és a tanfolyami vizsgán elnökölt
Olajos Gábor, m. kir. g. felügyelő, miniszteri biztos.
Gazdakörünk egy év alatt a következő eszközöket szerezte be: 1 drb.
ezüst szelektor búza- és lóhererostás, 1 drb. vas üst mészkénlé főzéshez, 1 drb.
ollókés, 1 drb. metszőolló, 3 drb. kerti fűrész és 2 drb. kaparó.
Tagjainkat a következő vetőmagszükséglettel láttuk el: búza 12 q, zab 1,5
q,árpa 500 kgr., burgonya 2 q, lóheremag 150 kgr., lucerna 50 kgr., kendermag
300 kgr., gyöngybab 100 kgr. és tengeri 500 kgr.
Két ősz folyamán 5.000 drb. kedvezményes áru distolt osztottunk ki
mételykór megelőzésére.
Gazdakörünk útján a következő tenyészállatokat szereztük be tagjaink
számára: 1 drb. bika, 1 drb. kanca, 2 drb.Akciósüsző, 7 drb. cigálya tenyészkos.
A gazdakör évi bevétele 637 P; kiadása 729 P; a költségtöbbletet fedezte
a még kintlevő tagdíjak és a szelektor vámja.
1942-ben tagdijakra nem számíthattunk, mivel a szelektor vásárlásánál az
1942. évi tagdíjakat is felszedtük. Istenben bízva folytatjuk megkezdett)
munkánkat, és reméljük, munkánk eredményes lesz.
Nyires, 1942. január hó 10-én.
Veress László,
gk. elnök

Szántó István,
ref. lelkész, szervező.

Füleki Pál,
pénztárnok.

L.Erdély 1941-42
-1942 április 19-én Szolnok-Doboka vármegye magyar gazdalársadalma
hatalmas megmozdulása jegyében tartották meg a nyiresi gazdanapot, amelyen
az EMGE elnökségét MáriássyBéla dr. gazd. akadémiai tanár, a központot
pedig Balogh László központi felügyelő képviselte. Az EMGE kirendeltség
részéről Antal Dániel kirendeltségvezető jelent meg.
L.Erdély 1941-42
Nyomát gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Pethő Kálmán.
L.Erdély 1941-42
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Nyújtód gazdakör Kovászna megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazottak a gazdaköri burgonya különböző fajtái :a
Legkorábbi sárga.Május királynője,König Inthal, Deodora Májuskirálynője és
König Inthal keresztezése, Woltmann.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1938-39 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 46 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Kádár István.
L.Erdély 1941-42
Nyüved gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Muriny János.
L.Erdély 1941-42
Óbéba gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Ódellő gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
Odvos Arad megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Dr. Konopi Kálmán Odvos 241-es búza 2 keret 44 búza és bükkönymintával.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Dr. Konopi Kálmán.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
Ócfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye Ócfalva
címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Hodgyai Márton Dénes.
L.Erdély 1941-42
Oklánd gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kelemen Imre.L.Erdély 1941-42
Olasztelek gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bíró István .
L.Erdély 1941-42
Oláhdellő gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Oltszem gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Mihály Albert.
L.Erdély 1941-42
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Oltvölgyi Vizi Társulat
-1901-ben az egyesület elnöke Mikó Bálint förendi ház tag.
Ombód gazdakör Szatmár megy
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január1
-Legsikeresebb tanfolyam.A tanfolyam vizsgája
február 12-én
.Istentisztelet.Avizsgán részt vett gróf Teleki Ádám az Erdélyi Gazda
főszerkesztője és Bikfalvy Ferenc E.G.E-felügyelő aki a vizsgát vezette
le.Előadók Balogh Béla, Tempfly István és Székely Lajos.
L. Erdélyi Gazda 1938 március 1
- Az 1937-38-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 26 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-Itt 800 k.holdas a határ s 1000 embernek ad kenyeret.A várost látják
el.Gazdaköre 100 tagu.1938 októberében nagyszabású gazdanapot
szerveztek,terménykiállítással az egész vidék részvételével.Részt vettek dr.
Szász Pál E.G.E. elnök,Telegdy László közp.felügyelő,Szeghő Dénes
állattenyésztési felügyelő,Demeter Béla az Erdélyi Gazda
szerkesztője
Koppány Rezső bihari alkerületi felügyelő és Bikfalvy Ferenc berendi
földbirtokos az E.G.E. szatmár-szilágy-máramaros alkerület felügyelő aki
egyben a gazdanap szervezője. Az elnököt lovasbandérium fogadta.Az
érkezőket Cs.Károly István a gazdakör elnöke köszöntötte. Ott voltak még a
berendi gazdakör S.Nagy Ferenc titkár , az érmihályfalvi gazdakör Tóth
Zsigmond elnök, a szamoskórodiak Kürthy Dezső titkár,a szatmáriak dr.
Hartsák Géza,a sárköziek
Fórizs József főmérnök gazdaköri elnök,a
szinérváraljaik Mándy Zoltán elnök és Szabó Endre titkár,az apaiak Nagy
Sándor vezetésével. Ott voltak még a kiskolcsi, nagykolcsi,pettyéni,
szamoskrassói, lázári és vetési gazdák valamint dr.Böszörményi Emil
Nagykolcsról,Svájczer
Béla
Aranyosmeggyesről,Kanizsay
Jenő
Lázáriból,dr.Helmeczy József Pettyénből,dr. Südy Tibor, dr. Békésy István,
dr.Tevely
József,Kiss
Bertalan,Sárközy
Lajos,Figuss
Albert,dr.Kiss
Endre,Tabódy György Szatmárról,Bikfalvy Ist –ván Berendről,Visky Ferenc
Egriből, Gácsalji Zsigmond Kiskolcsról,dr. Koronka Pál Adorjánból,Tempfli
István
,Göngyössy
Bálint
Nagykolcsról,Ajtay
Nagy
Gábor
Nagybányáról,Makkay Bertalan Szatmárról stb. Istentisztelet, utánna
gazdagyűlés ahol beszédet mond dr. Szász Pál. Előadás következik Koppány
Rezső részéről a helyes aratásról,Szeghő Dénes válaszol arra a kérdésre,hogy
mit termeljenek a város közelében.
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Cs.Károly István.
L.Erdély 1941-42
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Omor gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Orbaitelek gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke .
L.Erdély 1941-42
Oroszhegy gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Lajos.
L.Erdély 1941-42
Ótelek gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L Berkeszi István dr.
-Az 1937-38-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 38
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Ottomány gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnök K.Kovács Sándor.
L.Erdély 1941-42
Ovári gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke K.Nagy Lajos.
L.Erdély 1941-42

Ozd gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol az ózdi gazdakör rózsás
ágya és ládája vonta magára a figyelmet .
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941Ozsdola gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Gondos Béla.
L.Erdély 1941-42
Ördögkeresztúr gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Köblös István.
L.Erdély 1941- 42
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Ördöngösfüzes( ma Füzes )gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Sallak András.
L.Erdély 1941-42
Örvénd gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Sorbán Mihály.
L.Erdély 1941-42
Őscsanád gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Ötvösd gazdakör Temes megye.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Paptamás gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Sándor .
L.Erdély 1941-42
Parajd gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bodó Sándor .
L.Erdély 1941-42
Parácz gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
Partos gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Pata gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Patakfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Patakfalva címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Nagy Géza.
L.Erdély 1941-42
Patóháza gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kánya György.
L.Erdély 1941-42
Pákégazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Bitai Albert.
L.Erdély 1941-42
-Páké, Barátos és Sepsikörös gazdakörei 1936 december 13-án közösen
úgy határoztak,hogy ezután a kiselejtezendő falubikákat közösen vágják le és
közösen értékesítik.
L.Erdélyi Gazda 1937 január 1.
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Páncélcseh gazdakör Kolozs megye
-gazdakörelnök Nagy Gábor gazdálkodó pap.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Nagy Gábor ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Páva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Finta László.
L.Erdély 1941-42
Pelbárthida gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szoboszlai József.
L.Erdély 1941-42
Pelekeszi gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Varga Károly.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Perjámosgazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Petek Lásd bővebben Hargita megye Petek címszavában.
Pettyén gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Dr. Böszörményi Károly.
L.Erdély 1941-42
Pécska-(magyar)- gazdakör Arad megye.Lásd bővebben Arad megye
Pécska szócikkét.
-1877-es évben Pécskán- Arad megye-szántásverseny volt s megalakult
az ottani gazdasági kör.
L.Gaál Jenő
Pipe gazdakör Maros megye
- az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 24 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Piskolt gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bakos József ref.lelkész.
L.Gaál Jenő
Pócsfalva gazdakör Maros megye
- A gazdaegylet által szeptember 18-án szervezett állatkiállításon díjazott
lett a tehene után bronzéremmel Szász G.Ferenc kisgazda.Birkái után
aranyéremmel Gedő Ferenc.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
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-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Póka gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Cs. Nagy Sándor.
L.Erdély 1941-42
Pókakeresztúr gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Madaras András.
L.Erdély 1941-42
Poklostelek gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke id.Tunyogi Emil .
L.Erdély 1941-42
Pósalaka gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Barcsa Mihály ref. Lelkész.
L.Erdély 1941-42
Pusztadarólc gazdakör Szatmár megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott az E.G.E nemesitett darolci vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos Ember Géza gazdasága 10 k.holdon Odvos 241-es eredeti
mag.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Ember Géza.
L.Erdély 1941-42
Pusztakamarás gazdakör Kolozs megye.Lásd bővebben Kolozs megye
Pusztakamarás szócikket.
-Szász Ferenc gazdaköri tag E.G.E.kezdeményezésre búza vetőmag
kisérletet végzett Bánkúti 1205 és Odvos 241és eddig termelt búzájával.
L.Erdélyi Gazda 1937 július1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott báró Kemény Béla különféle gabonákért, kapás és
takarmánynövény megvakért Aranyérem.Szász Ferenc tavaszi gabona ,kapás és
takarmánynövények vetőmagjáért.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Pusztakeresztúr gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L.Berkeszi István dr.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Pusztaújlak gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bódis Vince.
L.Erdély 1941-42
Pürkerec gazdakör Brassó megye
-Pürkerecen már a tapasztalt néptanító Gazdakört szervez.
L.Hétfalu honlapja 2002 nov. 29
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Radákszinye gazdakör Kolozs megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kerekes Károly.
L.Erdély 1941-42
Radnót gazdakör Maros megye
A Küküllői Gazdasági Egyesület
-1937 október 3-án mezőgazdasági kiállítással egybekötött gazdanapot
szervezett ahol Rusz Géza tavaszi árpájáért ,Trombitás János bánkuti lófogú
kukoricáért könyvjutalomban részesült.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
- az 1936–37-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 19 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Radnótfája gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bakk József ref. lelkész.
L.Erdély 1941-42
Ráton gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Kiss Sándor
L.Erdély 1941-42
Recsenyéd gazdakör Hargita megye .Lásd bővebben a Hargita megye
Recsenyéd címszónál.
-1941-ben a gazdakör elnöke Bede Emil unit.lelkész
L.Erdély 1941-42
Recsenyédi Méhészeti Egyesület
-az 1910 –es években méhészeti nevelő munkát végez a Homoród
mentén.
L.Balaton Petra
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Retteg Beszterce-Naszód megye
- Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti gróf Bethlen László Gazdasága.
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
Rékas gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Réty gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Kovács László.
L.Erdély 1941-42
Rigmány gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Kiss János.
L.Erdély 1941-42
Rónác gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Rugonfalva gazdakör Hargita megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Kossa István ref.tanitó.
L.Erdély 1941-42
Sajómagyaros gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Schlecht János
L.Erdély 1941-42
Sajószentandrás gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Horváth István.
L.Erdély 1941-42
- Búza vetőmag szaporító gazdasága m. kir. földmüvelésügyi minisztériumi
kirendeltség általbeszervezve 1941—1942 évreFejérváry Károly . gazdaságában
Sajószentandráson Bánkuti 1205-ős . búzával.
L.Erdélyi 1941-42
Sajóudvarhely gazdakör Beszterce -Naszód megye
-1940-ben a gazdakör elnöke Vladár Albert.
L.Erdély 1941-42
Az 1941-ben az itt szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 26 hallgatója
volt.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kese Attila.
L. EMGE
Sarmaság gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Dobai Sándor.
L.Erdély 1941-42
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Sándorhomok gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Apostol Péter Pál.
L.Erdély 1941-42
Sándortelke gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Sándortelke címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Demeter Sándor.
L.Erdély 1941-42
Sárköz gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon Fórizs József
főmérnök ,a gazdaköri elnök vezetésével.
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 29 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Forris Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Sáromberke gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállítását.Díjazott az E.G.E nemesitett sáromberki vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos gr.Teleki Károly gazdasága , 40 k.h.-on Odvos 241-es búza
vetőmaggal.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1938 szeptemberében , hatalmas gazdagyűlélst tartott több mint 1000
résztvevővel, az itteni gazdakör.Szervezte gróf Teleki Károly és Rápolthy
Albert a gazdakör elnöke.Ott volt Mikó László kerületi felügyelő és Szeghő
Dénes állattenyésztési felügyelő.Reggel fejőversennyel kezdődőtt, utána
megtekeintették a résztvevők az állat és terménykiállítást,végül a gróf Teleki
Károlyné által szervezett háziipari kiállítást.Istentisztelet. Szeghő Dénes
állategészségügyi előadást tartott.Elmondta,hogy az itteni gróf Teleki Mihály
mintagazdaságának minta ereje van. Mintaerejü az itteni állatbiztosító
társaság.Anghí Balázs gyümölcsészeti előadást tartott. Ezután a kiállítás
dijazottjainak átadták az okleveleket.
-Az itteni 1938 szeptemberi kiállításon aranyérmet kapott teheneiért
Nagy András,az üszök kategoriájában Mózes György 2 drb. üszöért
bronzérem.Bikaborjukért Berekméri András
ezüstérem,Berekméri Vajda
Ferenc bronzérem,bikaborjuért Fülöp György Jánosé
elismerő
oklevél.Sertésekért Ferenc Ferenc york kocáért díszoklevél,Kántor Domokos
yorkkocáért elismerő oklevél.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
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- 1941-ben a gazdakör elnöke Vajda Domokos Frici.
L.Erdély 1941-42
Sárvásár gazdakör Kolozs megye
-gazdaköri elnök Pécs Ferenc gazdálkodó tanitó.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Lakatos János.
L.Erdély 1941- 42

Selénd gazdakör Arad megye
-1938-ban eladó egy üzemképes kéttestű körtárcsás „Oliver” gyártmányú
321 M.D.S.-12 gyári jelzésű traktoreke.Szacsvay Sándor gazdaköri elnök.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Selymesilosva gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Géci Pál.
L.Erdély 1941-42
Sepsibesenyő gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke ifj.Zajzon Béla.
L.Erdély 1941-42
Sepsibükszád gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Kádár Béla.L.Erdély 1941-42
Sepsikálnok gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Rostás Dénes unit. Lelkész.
L.Erdély 1941-42
Sepsiköröspatak gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Téglás József.
L.Erdély 1941-42
Sepsimagyaros gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Jancsó Béla.
L.Erdély 1941-42
Sepsiszentgyörgy gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Izsák Árpád.
-Az elsőtanfolyam.-Séra Istváné, az EMGE sepsiszentgyörgyi
körzetvezetőjéé az érdem, hogy Háromszék (megyében megtörtént az első
lépés.Az EMGE kirendeltség vezetője minden gazdakörbe gazdaköriügyvezető
alelnököt állított be, akiket két csoportban, Kézdivásárhelyreés
Sepsiszentgyörgyre négy napos tanfolyamra hívottössze. Az elsőn 31, a
másodikon pedig 55 gazdaköri vezetővett részt. A tanfolyam tárgyköre az
általános EMGE szervezésiés mozgalmi ismereteken kívül kiterjedt a gazdaköri
ügyiránytanra is. Majd több előadó ismertette a különböző EMGE
mozgalmakcélját, továbbá azok keresztülviteli módját. így példáula silóépítési
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akcióval kapcsolatosan előadás hangzott el, hogymiért kell silót építeni, de
természetesen napirenden szerepelta különöző építkezési munkálatok elvégzése
is. Ugyanúgy beszéltékmeg a többi mozgalmakat is.
L.Erdély 1941-42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Nemes Deák István.
L.Erdély 1941- 42
Háromszék vármegye és környéke ,cséplőgépés traktortulajdonosainak
gazdaköre Sepsiszentgyörgy.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Séra István.
L.Erdély 1941-42
Sepsiszentgyörgyi EMGE központtal. Csik, Háromszék vármegye.
Sepsiszentgyörgy kisállattenyésztök Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Farkas József.
L.Erdély 1941-42
Sepsiszentgyörgy Szemerja városrész gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Csákány Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Sepsiszentkirály gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Gyöngyösi Károly.
L.Erdély 1941-42
Síklód gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye Siklód
címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Szilveszter István.
L.Erdély 1941-42
Siménfalva és vidéke gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita
megye Siménfalva címszavában.
-Új gazdakört alakitottak a siménfalvi és szentmiklósi gazdák 1938
szeptember 25-én.Képviseltették magukat a rugonfalvi és kadácsi gazdák
is.Elnök Marosi Miklós. Alelnök Kibédi Miklós,titkár Páll Dénes. Előadás
hangzott el a vetőmagnemesítésről(LörinczyLászló)Orosz Károly az időszerü
gazdasági munkákat ismertette.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Vári Lázár felső.
L.Erdély 1941-42
Simonyifalva gazdakör Arad megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 32 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
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-1938 februárjában itt Gazdakör működött.
L.Erdélyi gazda 1938 február 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42

Sinfalva gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Sófalva gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1937 augsztusában az itteni gazdák közé érkezett dr.Szász Pál az
E.G.E.elnöke .Részt vet egy gyülésen ahol beszédet mondott.Megtekintették
báró Bethlen Béla gyönyörű gazdaságát ahól a ló,a szarvasmarha,és a
sertéstenyésztés valamint a növénytermesztés a legmagassabb gazdasági nívót
képviselik.Kérték a téli tanfolyam megszervezését.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 25 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben elnök Jakab Imre.
L.Erdély 1941-42
Somkerék gazdakör Beszterce -Naszód megye
-az E.G.E.gazdanapot szervezett a somkeréki gazdakörben ahol a környék
10 magyarlakta falujából vettek részt a gazdák.A gazdakör elnöke Bíró
Péter,részt vettek Szász Ferenc gazdasági felügelő,ifj Veress István csombordi
földmüvesiskolai tanár,gróf Teleki Ádám a Gazda főszerkesztője,Telegdy
László központi felügyelő,Dr. Gr. Bethlen
László a Gazd. és
Hitelszövetkezetek
Szövetségének vezérigazgatója,Dr. Oberding
József
György Szövetségi titkár.Ott voltak Br. Atzél Ede és Biró József előadókSármásról. Résztvevő gazdák falvanként: Sajószentandrás, Sajóudvarhely,
Málom, Magyarberéte, Sajókeresztúr, Kerlézs, Czegőtelke, Magyarnemegye,
Bethlen, Magyardécse.
Előadások hangzottak el a mezőgazdasági munkákról.szervezkedés
fontosságáról, a gyümölcsészetről-kertészetről, határjárásról végül egy
állatkiállítást tekintettek meg.
L.Erdélyi Gazda 1937 július 1
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 35 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Biró Péter.
L.Erdély 1941-42
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Somlyóújlak gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök id.Balázs Sándor.
L.Erdély 1941-42
Sóvárad gazdakör Maros megye-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bíró Géza
L.Erdély 1941-42
Sövényfalva gazdakör Maros megye
- A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a sövényfalvi gazdakör által
kiállított szép szöttesek és abroszok vonták magukra a figyelmet .A kiállitás
díjazottja borjuért –oklevél- Tóth János.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Sükő gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye Sükő
címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Kiss András
L.Erdély 1941-42
Sülelmed gazdakör Szilágy megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Dijazott Bodor Kálmán különböző gyógynövények.Arany
érem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben elnök Bodor Kálmán.
L.Erdély 1941-42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Bodor Kálmán.
L.Erdély 1941- 42
Szabédgazdakör Maros megye
- Az 1938-39-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 57 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke K.Nagy Simon.
L.Erdély 1941-42
Szacsva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Gál Jenő.
L.Erdély 1941-42
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JELENTÉS.
Gazdakörünk 1930. évben alakult, azonban az elnyomás ideje alatt
semmiféle jelentősebb cselekedetet nean mutathatunk fel. Ennek fő oka a
község lakosságának rendkívül nehéz anyagi helyzete volt, de részben a
vezetőség és a tagok közömbössége is közrejátszott.
Az 1940. évben történt felszabadulás gazdakörünk életében is
fordulópontot jelentett. Az év őszén újjáalakított gazdakör élete a bizalom és
munkásság szellemében indult.Gazdakörünk a múlt évben 4 választmányi, 4
rendes és egyrendkívüli közgyűlést tartott. Kisebb összejövetelünk minden
héten van, amelyeket az őszi és téli hónapokban esténként, tavasszal és nyáron
pedig vasárnap délután tartunk. Megbeszéléseink tárgya az addig beérkezett
rendelkezések, felhívások,körlevelek és rendelések ismertetése, összeírása,
kölcsönkönyvtári óra, az egyes szaklapokban közölt és viszonyainkra
alkalmazható cikkek felolvasása és megvitatása.
Gazdasági gépek és felszerelések vásárlására annyi pénzt nem tudtunk
volna összehozni, hogy abból a kiadásokat fedezhessük.
A közgyűlés azonban az elnök indítványára hozzájárult, hogy kél hold földet a
gazdakör dolgozzon meg és a haszonis a gazdaköré legyen. Azonkívül
rendeztünk egy gazdaköri bált és átvettük házi kezelésbe az esztenát is. Ezek
által akkoratökét teremtettünk, amelyből egy darab tenyészkant, két darab kost,
az EMGE segítségével pedig egy darab 12 soros vetőgépel és egy darab
szelektort vásároltunk. A gazdakör vette át a községi bika gondozását is.
Vagyonunk a leltár szerint 1.807 P-t tesz ki és elmondhatjuk, hogy ezt
munkánkkal és az EMGE segítségével hoztuk össze. Fenti vagyon
értékösszegében a bika nincs benne, mivel annak beszerzését a község fedezte.
Gazdakörünk az 1941. évi augusztus 30-án tartott sepsiszentgyörgyi
kiállítás alkalmával aranyérmet nyert. Tagja a Háromszéki Gazdák Gazdasági és
Hitelszövetkezetének egy darab üzletrész erejéig. Elnök beadványára kaptunk
207 darab könyvet a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményének Erdélyi
Osztályától, amelyeket hetenként tartott kölcsönkönyvtári órák által tagjainknak
kiosztunk.
A gazdakör végezte községünkben a vetőmagvak, egérméreg,Distol
beszerzését és szétosztását. 40 tagunk közül 21EMGE tag is. Ezeknek
legnagyobb része — 17-en — az elmúlt évben léptek az EMGE
táborába.Tekintettel arra, hogy a községben nincs fogyasztási szövetkezet, —
amelynek létesítését elsősorban a község kicsinysége(294 lélek) akadályozza —
a közellátási cikkek kiosztását a gazdakör vezetősége végzi.
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Gazdakörünk az EMGE központjától a legtávolabbi végeken is
bizalommal tekint vezetősége felé abban a biztos tudat'ban, hogy ha a
legkisebbek vagyunk is, támogatásuk, amellyel munkánkban, haladásunkban
segítenek a szebb magyar jövőfelé, nem marad el.
Szacsva, 1942 február 22.
Gaál Jenős. k., gk. elnök.
Szakasz gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Winkler Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Szalacs gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Perjesi Ambrus.
L.Erdély 1941-42
Szalárd gazdakör Bihar megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott az E.G.E nemesitett szalárdi vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos Bartsch József 44 k.holdon ,Bánkúti 546 tar őszi búza és
Bánkúti 1014-es őszi búza eredményei és özv.Toperczer Tiborné gazdasága
60 k.h.Odvos 241-es eredeti Odvosról.
-A szalárdi gazdasági tanfolyamot január 20 és február 4 között
tartották meg.Előadók Halpert Lajos és Bartsch Sándor 27 hallgatóval .
-1941-ben a gazdakör elnöke Gy. Molnár István.
L.Erdély 1941-42
Szalontai Vízszabályozó Társulat
–megalakult 1854-ben a Fekete és Sebes Körös szabályozására ,később
több társulattá válnak.
A Fekete és Sebes-Körös völgyében a mozgalmat a vidék egyik legnagyobb
birtokosa, Tisza Lajos cs. és kir. kamarás indította meg. Az első alakuló gyűlést
1854. február 16-án tartották meg Szalontán. - A megalakult 263szalontai
vízszabályozótársulat működése kezdetben kiterjedt úgy a Fekete-Körös, mint a
Sebes-Körös völgyére. Első elnöke, Tisza Lajos azonban buzgólkodásának
eredményét nem érhette meg, mert 1856-ban elhúnyt. Az elnöki állásra 1856-ban
fiát, borosjenői Tisza Kálmánt, a későbbi miniszterelnököt választották meg.
A társulatok szervezete idők folytán rendkívül sok változásnak volt
alávetve. Így 1881-ben a szalontai társulatot a hosszúfoki társulattal egyesítették
"Bihar-békési egyesített vízszab. és árment. társulat" neve alatt. 1885-ben a biharbékési társulat öblözetei külön társulattá alakultak. A fekete-körösi árment. társulat
székhelye Nagy-Szalontán maradt, a Sebes-Körös társulat székhelyévé azonban
Nagyváradot választották, míg a hoszszúfoki társulat székhelye Békés lett. A
Berettyó-társulat székhelye 1868-ig Debreczen volt. E társulat kezdetben a B.Ujfalutól Mezőtúrig és Kis-Újszállásig terjedő területeket foglalta magába, ehhez
csatlakozott - pénzügyi külön állásának fentartásával - 1857-ben a Felső-Berettyó
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osztály B.-Újfalutól Szalárdig terjedő területekkel, 1859-ben pedig az Ér
érdekeltsége lépett be Pocsajtól Szalacsig terjedő területekkel.
A társulat székhelyét 1869-ben Nagyváradra tették át, ez alkalommal a
társulatból kilépett az Ér-osztály. 1871-ben a Berettyó alsó és felső osztálya
pénzügyileg is egyesül. 1879-ben a Berettyó-társulatból kivált az ivánfenéki
érdekeltség és Gyoma székhelylyel külön társulatot alakított. Az 1881-iki árvíz
után szervezték a mezőtúr-mesterszállási öblözetet és úgy ezt, mint az előbb kivált
ivánfenéki öbözetet - pénzügyi önállóságuk fentartásával - Nagyvárad
székhelylyel, egy közös társulatban egyesítették "Berettyó-körösi társulat"
elnevezéssel. A közös szervezet 1886- és 1888-ban végrehajtott változtatásokkal
tartott 1896 januárig, mindőn a miniszterium mind a három osztály kivánságára
megengedte, hogy az egyes osztályok külön társulattá alakuljanak.
L.Borovszky Bihar
Szamosardó gazdakör Máramaros megye
-1941-ben elnök Módy Pál ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szamos-balparti ármentesítő és az ecsedi láp lecsapoló társulat,
-A vízszabályozás ügye az 1894. év nyarán hatalmas lépéssel közeledett a
megvalósúlás felé. Károlyi Tibor gróf 1894 aug. 9-ére értekezletre hívta egybe
az érdekelt birtokosokat a Szamos-balparti rész ármentesítése és az ecsedi láp
lecsapolása érdekében. Ezen az értekezleten megalakult a "Szamos-balparti
ármentesítő és az ecsedi láp lecsapoló társulat," mely körülbelül 190.000
magyar hold terület teljes ármentesítését és mintegy 70.000 hold terméketlen
föld használhatóvá tételét tűzte ki feladatáúl. A társulat elnökévé gróf Károlyi
Tibort, alelnökévé Galgóczy Zsigmondot választotta, s még ebben az évben
megkezdette működését. Miután a szabályozási tervek még 1894-ben
elkészültek s azokat a földmívelésügyi miniszter 1895 jan. 10-én kelt leíratával
jóváhagyta, a társulat hozzálátott a vármegye gazdasági életében korszakalkotó
tervének végrehajtásához. A társulat a felmerűlendő költségek fedezésére 5 1/2
millió frt kölcsön felvételét határozta el, s még 1895. év folyamán hozzáfogtak a
66 km. hosszú Kraszna-főcsatorna ásásához és 1898. év elejére készültek el
vele. 1898 márcz. 20-án nyitották meg Nemeskéri Kiss Pál államtitkár
jelenlétében.
L.Borovszky Szatmár
Szamosdob gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Barra József.
L.Erdély 1941-42
Szamosfalva gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Szilágyi László ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Szamoskórod gazdakör Szatmár megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
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-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon Kürthy Dezső
titkár vezetésével.
L.Erdélyi Gazda 1938 november1
-1941-ben a gazdakör elnöke ifj. Vajda Endre.
L.Erdély 1941-42
Szamosgörbed gazdakör Szatmár megye
L.Demeter Béla
Szamoskrassó gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november1
-1941-ben a gazdakör elnöke Forris Lajos.
L.Erdély 1941-42
Szamos megyei Gazdasági Egylet
-Az egylet alenöke volt László László nagyiklódi földbirtokos. S az
E.G.E-nek alapitóigazgatóválasztmányi tagja .A magyar falu felkarolását
elsőrendü feladatának tekintette.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptemer 1
Szamosújvár gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Fejérváry Jenő.
L.Erdély 1941-42
Szaniszló gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Magyar Bálint.
L.Erdély 1941-42
Szapáryfalva gazdakör Temes megyében
-Az 1938-39-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 27
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szatmárnémeti EMGE központtal. Szatmár, Szilágy,Ugocsa és Máramaros
vármegye részére
Szatmár Megyei Gazdasági Egyesület.
-1844-ben alakul meg.
L. Csávossy Gy
Szatmári Gazdasági egyesület. Szatmár megye Szatmár
-„A vármegye közgazdasági viszonyainak fejlődésére a leghatékonyabb
tényező a vármegyei gazdasági egyesület, az ország hasonló egyesületei között
a legrégiebbek közé tartozik. Alakulása az 1860-ik évre esik, midőn az
elnyomott, hazafias érzelmek kitörését már megakadályozni nem lehetett.
Ebben az időben a vármegye földbirtokos-osztályának közszeretetben álló
főura, báró Vécsey József, a gazdaközönséget, az akkori cs. kir. megye-főnöktől
nyert engedély alapján, egyesülés czéljából összehívta Szatmár-Németibe. A
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nagy számban összejött értelmiség azután a nemes báró ajánlatára
gróf Károlyi Györgyöt választotta meg elnökéül, míg az egyesület alelnökei
báró Vécsey József és gróf Dégenfeld Pál lettek, az egyesület jegyzői
pedig Szerdahelyi Ágoston és Kerekes Gusztáv. Egyszersmind a vármegye
kitünőségeiből megválasztották a 60 tagból álló igazgató-választmányt. ….....
Midőn azonban a politikai hullámok rendes mederbe tértek, az egylet
megalakítója, báró Vécsey József ismét kezébe vette a zászlót és földbirtokostársai támogatásával újból életre hívta az egyesületet, melynek nagy
lelkesedéssel választották meg elnökéül. Az ő erélyes vezetés alatt aztán az
egyesület oly erős fejlődésnek indúlt, hogy az alkotások egész seregével vonta
magára a közfigyelmet. Tagja lett az egyesületnek az egész gazdaközönség.
Mezőgazdasági és állatkiállítások rendezésével és dijazásokkal serkentette a
gazdákat a jobb anyagok beszerzésére. A gépkiállításokkal a gazdasági
eszközök megválasztására szolgáltatott alkalmat. Ebben a munkában a lelkes
elnök mellett a vármegye színe-java csoportosult. Az első években buzgó
munkatársai voltak gróf Teleki Géza és Szerdahelyi Ágoston alelnök, Vállyi Árpád
jegyző és NagyLászló titkár. A 60 tagból álló igazgató-választmány már 1884ben szaklapot szerkesztetett s erre nézve a "Szamos" czímű lappal lépett
egyességre.
Az egyesület fejlődése a 90-es évek végén már szervezetében is
átalakításokat tett kivánatossá s így 1898-ban önálló titkári állást szervezett,
mely állásra az egylet első titkárát, Poszvék Nándort választották meg. Igy az
egyesület ügyei szakemberre bízatván, a rendszeres működés és tervszerű
fejlődés lépett előtérbe, főként a közgazdasági élet terén felmutatott alkotások
következetes sorozatával.
A fejlődés közepett az egyesületet újjáalakító és oly nagy ügyszeretettel
vezető elnöke, báró Vécsey József, a vármegye gazdatársadalmának általános
részvétele mellett, 1902-ben megvált önzetlen munkás életétől és a társadalom
osztatlan mély sajnálata volt jutalma annak a sok alkotásnak, a mit maga után
hagyott.
Az egylet vezetését eddigi alelnöke, Domahidy Sándor0 vette át a
gazdaközönség
bizalmából,
a
ki Nagy László, Szeőke
Barna
és Keresztszeghy Lajos dr. alelnök-társaival halad azon a csapáson, a melyet
előde megvilágított.
A gazdasági egyesület, hivatásához képest, mind az állattenyésztés, mind
az ipar terén hathatósan fejti ki működését. Évenként, az őszi hónapokban,
Szatmáron ló- és csikó-díjazást, tavaszszal bika-kiállítást rendez, állami és
magánjutalmazásokkal. Vándor-kiállításokat és űsző-díjazásokat is rendez a
vidéken. Szalmafonó-gépek beszerzésével segíti a kisbirtokosokat. Rendezi a
téli tanfolyamokon az előadásokat s azokat füzetekbe foglalva, terjeszti a nép
között.
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A titkár külön szaklapot szerkeszt "Gazdák Lapja" czím alatt és ezt a két
korona tagsági díjért megküldi minden egyesületi tagnak. Ebben ismerteti mind
a helyi, mind az országos érdekü mezőgazdasági mozgalmakat és irányítja a
közvéleményt a gazdatársadalom bajainak orvoslására és a korszerű
gazdálkodási módok felkarolására. A lap egyik rovatában nyilvántartja a
gazdáktól bejelentett, eladásra szánt bor-jegyzéket és közvetíti annak eladását.
A téli gazdasági előadásokkal a házi-ipar fokozatos kifejtését segíti elő és már
sok községben megalapította a vessző- és gyékénykosárfonást. Évenként
felváltva gyümölcsészeti, kertészeti, baromfi-kiállítást rendez. Közvetíti a
községeknek a tenyészapa-állatok beszerzését és erre a czélra a külön kezelt
bikaalapból előlegeket ad. A szocziális téren nagy eredményeket mutat fel a
szövetkezetek szervezésével.
A hitelszövetkezetek szervezése után, az ellenőrzés érdekében
megalakította Szatmár székhelylyel, a négy vármegyére terjedő "Éjszakkeleti
vármegyei szövetkezetek szövetségét". Megalkotta a vármegye területére a
"Vármegyei fogyasztási és értékesítő szövetkezetet" Szatmáron, mely
működését nem csupán a nagyobb birtokosok gazdasági szükségleteinek
előnyös beszerzésére irányozza, hanem a falusi fiókszövetkezetek útján, a
köznép napi szükségleteinek olcsó beszerzésére is szolgál.
A gazdasági egyesület a szőlő-kultura tekintetében is megtette a
kötelességét, a mennyiben a Szatmár várostól kapott 18 k. h. területen amerikai
szőlőtelepet rendezett be és abból szakszerű kezelés mellett, a vármegye
területére, a tagoknak
kedvezményes áron évenként több százezerre menő gyökeres és sima vesszőt
szolgáltatott ki.
A lótenyésztés javítása czéljából, az állatdíjazások mellett, megalakította
a szatmári lóversenyeket, miáltal a nemesebb lótenyésztésre ösztönözte a
gazdákat, melynek eredménye olyan magasra emelkedett, hogy az őszi
lóversenyek alkalmával, a vármegye előkelő körein kívül, Szatmáron a
szomszéd vármegyék sportkedvelő urai is tömegesen jelennek meg. Ugyancsak
az állattenyésztés emelése czéljából nagyfontosságú alkotása volt az
egyesületnek a közös legelő-intézmény, mely 150 k. h. bekerített területen adott
legelőt, különösen a kisgazdák csikainak és szűzgulyájának.
Mindezen alkotások előteremtése és fentartása nagy áldozatokat vesz
igénybe, s hogy az akadályok leküzdhetők legyenek, arra a csekély
államsegélyen kívül, a gazdatársadalom áldozatkészsége és a szép összegü
alapítványok szolgálnak biztosítékul.” Az Egyesület nagyszabású amerikai
szőlő alanytelepekkel rendelkezett
L. Borovszky Szatmár
-A Gazdasági Egyesület ülésének határozata a Köztelken építendő
Gyapjuraktárról. 1837
L.Magyar Mezőgazdasági Múzeum
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Szatmármegyei gazdasági egyesület átirata.
-Dr. Szilárd Ferencz előadó felolvassa a szatmármegyei gazdasági
egyesületnek az OMGE.-hez intézett átiratát, melyben kéri az• egyesületet, hogy
pártolja a pénzügyminiszterhez felterjesztett oly értelmű átiratát, melyben
rámutatva a szatmármegyei kataszteri közegeknek a földadó és tisztajövedelem
megállapítása és az osztályozás körül követett szabálytalan és törvényellenes
eljárására, a gazdaközönséggel szemben elkövetett sérelmek orvoslását kéri.
Nevezett egyesület memorandumát másolatban az egyesülethez is megküldötte.
L. Köztelek 1897 május 8
A Szatmármegyei gazdasági egyesület mult hó 20 án igazgatósági, f. hó
21-én közgyűlést tartott, melyeknek fontosabb határozatai voltak a következők:
A vásárügy rendezése czéljából a törvényhatóságokhoz begyűtött adatokat
felülvizsgáló-bizottságokba az egyesület képviseletében 2—2 tag kijelölése.
Vállalkozók által létesítendő kenderfeldolgozó-telep támogatása. A Gazdasági
Egyesületek Országos Szövetségének végrehajtóbizottságába ujabb 3 évre
kiküldettek: báró Vécsey József, Domahidy Sándor és Szentiványi Gyula. A
községi faiskolák szervezetének szabályozása érdekében és a kezdetleges
selyemtenyésztés
felkarolása
érdekében
tétettek
intézkedések.
A
földmivelésügyi miniszter úrhoz teendő felterjesztés a gabona fedezetlen
határidőüzlet megszüntetése végett. Megállapíttatott az 1901. évi működési
tervezet és az 1901. évi költség-előirányzat. Az egyesület szőlötelepén képzett
szőlőmunkástanonczok, a ker. szőlőszeti és borászati felügyelő előtt mult hó 15én délelőtt tettek vizsgát gyakorlati és elméleti ismereteikről, amiről a
tanonczok bizonyítványt is kaptak. A gazdasági egyesület a szőlőmunkás
képzést, tekintve a szőlősgazdák érdekeit, továbbra is fentartja s ezáltal oly
állandómunkásokat nyernek a szőlőmivelés körében, akik a helyes kezelés,
ojtás, metszés,telepítés körül megkívánandó szakképzettséggel bírnak.
L.Köztelek 1900 december 8
A Szatmárvármegyei gazdasági egyesület február hó 27-én tartott
igazgatóválasztmányi ülést Domahidy Sándor alelnök elnöklete alatt. Az ülés
megnyitása után Poszvéh Nándor egyesületi titkár előterjeszti a Gérsen
berendezendő mintagazdaság tervezetét, melyet a választmány helyben hagyott.
Elhatározta a választmány, hogy a gazdasági munkás- és segélypénztár részére
alapító tagok gyűjtésére felhívja a vármegyei gazdaközönséget, és 50 korona
béfizetéssel maga az egyesület is belép a pénztár alapító tagjául. Határozatba
ment továbbá az is, hogy az egyesület a téli előadások alkalmával minél több
helyen fogja a pénztár működését a gazdaközönséggelmegismertetni.
Tárgyaltatott az „OMGE" átirata a dohánybeváltási szabályzatok
átalakítása s a beváltási árak megállapítása tárgyában, mely ügygyei
kapcsolatban határozatba ment, hogy a tavasz folyamán építendő két uj
dohányraktár egyikének dohánybeváltó hivatallal kapcsolatban Szatmáron való
elhelyezése kérelmeztessék.
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A „G. E. 0. Sz." azon átiratát, melyben felszólítja az egyesületet, hogy a
„Gazdák Biztositó Szövetkezet "-ét támogassa, a választmány azon határozattal
vette tudomásul, hogy mig az I. Magyar Általános Biztositó Társasággal kötött
szerződése érvényben áll,legnagyobb sajnálatára a Gazdák Biztositó
Szövetkezetével összeköttetésbe nem léphet,és mindaddig a biztositó
szövetkezet képviseltetését el sem vállalhatja
L.Köztelek 1901 március 13.
Szatmárhegy gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Magosfalvi Magos Árpád ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szatmárnémeti gazdakör Szatmár megye
-1937 júliusában egy körút alkalmával Szatmárnémetibe látogat dr. Szász
Pál az E.G.E elnöke.Itt részt vesznek
a szatmárnémeti gazdakör
közgyülésén.Elnök Harcsár Géza, a gazdakör 350 aktiv taggal.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1938 január 16-án zárult itt a két hetes gazdasági tanfolyam.Részt vett
Kölcsey Ferenc domahidi földbirtokos,Harcsár Géza elnök,Békefi Lipot alelnök
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
- Az 1937-38-as tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 36 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Ember Géza Bánkúti G tavasz búzáért és Csanádi
88-as zabért .Aranyérem. Dr Werner Jenő csicseri borsójáért –készlet- 25 q,
Ezüstérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Szamosontúli Király Lajos.
L.Erdély 1941-42
Szatmárudvari gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Barzsi József.
L.Erdély 1941-42
Szárazajta gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Kolumbán Géza.
L.Erdély 1941-42
Szárazberek gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Király Anta.
L.Erdély 1941-42
Szárhegygazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye
Gyergyószárhegy címszónál.
-Az 1936-37-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 45 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Anghi István .
.
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- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Halmágyi Ernő.
L.Erdély 1941- 42
Szászbonyha gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a bonyhai gazdakör által
kiállított
szép szöttesek és abroszok vonták magukra
a figyelmet.
Gabonabirálatnál II.díjat nyert Dézsi Ferenc Bánkuti 1205 búzájáért. - A
kiállitás díjazottja a borbirálat után oklevéllel gróf Bethlen Ádám az 1935-ös
vegyes boráért. A szőlőbirálat alapján I. osztályú oklevelet kapott Scheitz Endre
Afuz A. boráért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szászcsávás gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a kiállitás díjazottja üszökért
bronz Dali Gyula.Borjukért II .díj Papp István.Bikáért III.díjat Dali Gyula.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
- A gazdaegylet által szeptember 18-án szervezett állatkiállításon díjazott
lett a tehene után oklevéllel Dali Gyula kisgazda.Üszöjéért bronz éremmel Dali
Gyula ref.lelkész.Birkái után Ozsváth Imre ezüstéremmel és Erdős János
oklevéllel.
L.Erdélyi Gazda 1938
október 1
-az 1938–39-ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 25 hallgatója
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szászfenes gazdakör Kolozs megye,-Lásd bővebben Kolozs megye
Szászfenes szócikket.
-gazdaköri elnök Pál Dénes gazdálkodó pap.
L . K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941- ben a gazdakör elnöke Székely János Kondor.
L.Erdély 1941- 42
Szászrégen Maros megye
-1937 október 14-én gazdanapot szervezett az E.G.E. mezőgazdasági és
ipari kiállítással egybekötve.Jelen voltak az E.G. E. részéről Máriaffy Lajos
alelnök, Mikó László és Szász Ferenc E.G.E. felügyelők, és Anghi Balázs
E.G.E. igazgató.Szakelőadást tartott a búzatermesztésről Szász Ferenc,Elekes
Béla a tejtermelésről,Anghi Balázs a gyümölcskertészetről.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1.
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- Az 1938-39-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 30 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
Szentandrás gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
Szentábrahám.Lásd bővebben Hargita megye Szentábrahám címszavában.
Szentdemeter gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Molnár Sz.János.
L.Erdély 1941-42
Szentgerice gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Bartha Ábel gazdasági termelésért Bronzérem.
Butkó Ábel Bánkúti 1201-es,Stephani 77-es tavaszi búzáért és gazdasági
tavasz búzáért.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Csupor Jenő.
L.Erdély 1941-42
Szentegyházasfalu gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Szentegyháza címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Márton István.
L.Erdély 1941-42
Szentháromság gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Berecki Tibor.
L.Erdély 1941-42
Szentivánlaborfalva
gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Pál Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Szentjobb gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Ozsváth József.
L.Erdély 1941-42
Szentkatolna gazdakör Kovászna megye Lásd bővebben a Kovászna
megye Szentkatolna cimszót.
-1941- ben a gazdakör elnöke Hamar Endre.
L.Erdély 1941-42
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Szentlászló gazdakör Kolozs megye,
-gazdaköri elnök Pál Dénes gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozata.
Szentmargita gazdakör Kolozs megye
-1941-bena gazdakör elnöke Nagy Ádám.
L.Erdély 1941-42
Szentmáté gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben agazdaköri elnök Móricz Márton.
L.Erdély 1941-42
Szelecske gazdakör Kolozs megye
-1941-ben agazdaköri elnök Boros János lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szék gazdakör Kolozs megye.Lásd bővebben Kolozs megye Szék szócikkét.
-1937 augusztus 25-én dr .Szász Pál az E.G.E.elnöke, kisérve Szász
Ferenc felügyelő és Demeter Béla Gazda szerkesztőkkel Szék faluba érkezett
Szamos megyei körútján.A gazdaköri gyülésen dr Szász Pál beszédet
mondott.A gyűlés után megtekintették Filep J.Mihály tenyészbikáját.
L.Erdélyi Gazda 1937 szeptember 1
- Az 1936-37-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 41 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
1941-ben agazdaköri elnök Mihály Károly ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Székelybethlenfalva gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bokor Árpád.
L.Erdély 1941-42
Székelybós gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szövérfi Márton.
L.Erdély 1941-42
Székelybő gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Szabó József.
L.Erdély 1941-42
Székelydája gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szabados József ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Székelyderzs gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke ?
L.Erdély 1941-42
Székely Földműves Szövetség
SzékelyGazdaszövetség
- Orbán Balázs a S z é k e ly G a z d a s z ö v e t s é g igazgatója
Marosvásárhelyen, sz. 1873-han Mezőpagocsán. Jogot végzett, s Marostorda
321

megyében aljegyző,szolgabíró,később főjegyző lett. Impériumváltozás óta a
Székely Gazdaszövetség igazgatója………… A vezetése alatt álló
Gazdaszövetség hivatalos lapjának, az „ E r d é l yi B a r á z d á"- nak
szerkesztője
L. Erdélyi Lexikon
Székelyföldi Szövetség
- Az 1943. évi államsegély elszámolása (Székelyföldi Szövetség)-1944L.M.O.L.
Székelyföldi Állattenyésztő Egyesület Szövetségének költségvetési
előirányzata az 1944. évre és a számvizsgálói értekezlet jegyzőkönyve.-1944- Székelyföldi Állattenyésztő Egyesület Szövetségének kimutatása a választott
vezetőség és tisztviselő karáról.-1944- Székelyföldi Állattenyésztő Egyesületek Szövetségéhez juh és sertés
tenyésztési felügyelő beosztása.-1944- Székelyföldi Állattenyésztő Egyesületek kimutatása vezetőiről és
tisztviselőiről.-1944L.M.O.L.
Székelyhid gazdakör Bihar megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott gróf Stubenberg József uradalma tavaszi búzája –
készlet- 3 vagon,Csanádi 75-ös árpa –készlet- 60 q,Csanádi 88 zab-készlet- 3
vagon,köles -készlet- 2 vagon,dughagyma-készlet- 10q, Egyiptomi kopasz
árpa – készlet- 30q,.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Kalló Imre.
L.Erdély 1941-42
Székelyhodos gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Lakó János plébános.
L.Erdély 1941-42
Székelykakasd gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Tövisi Antal.
L.Erdély 1941-42
Székelykál gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Illyés Sándor.
L.Erdély 1941-42
Székelykeresztúr gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke dr.Fazekas Miklós .
L.Erdély 1941-42
Székelykocsárd gazdakör Fehér megye.
Lásd bővebben a Fehér
megye Székelykocsárd szócikket.
-Az 1939-40-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 43
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
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-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Székelykövesd gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke ugron Albert ref tanitó.
L.Erdély 1941-42
Székelymagyaros gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Székelymagyaros címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Balázsi Albert.
L.Erdély 1941-42
Székelypálfalva gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita megye
Székelypálfalva címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Illés Orbán Balázs.
L.Erdély 1941-42
Székelypetőfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Haraly Ferenc .
L.Erdély 1941-42
Székelysárd gazdakör Maros megye
-1938 november 20-án a buni gazdaköri kiállításon Balázs András tehene
bronzérmet kapott.
L.Erdélyi Gazda december 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Illés Sándor.
L.Erdély 1941-42
Székelyszáldobos gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kolumbán Domokos .
L.Erdély 1941-42
Székelyszállás gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Molnár Károly.
L.Erdély 1941-42
Székelyszenterzsébet gazdakör Hargita megye.Lásd bővebben Hargita
megye Székelyszenterzsébet címszavában.
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Székelyszentimre gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Geréb Péter.
L.Erdély 1941-42
Székelyszentistván gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke ifj.Barabás Sándor.
L.Erdély 1941-42
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Székelyszentlélek gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye
Székelyszentlélek címszavában.
-1941-ben a gazdakör elnöke Geréb Péter
L.Erdély 1941-42
Székelyszentmiklós gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita
megye Székelyszentmiklós címszavában
Székelyszenttamás gazdakör Hargita megye. . Lásd bővebben Hargita
megye Székelyszenttamás címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Menyhért György .
L.Erdély 1941-42
Székelytamásfalva gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Benedek Lajos.
L.Erdély 1941-42
Székelytompa gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Simon Gábor ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Székelyudvarhely gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye
Székelyudvarhely címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Sándor Miklós.
L.Erdély 1941-42
-Itt EMGE zöldmezögazdasági tanfolyam volt tartva 1941 szept 2 -9
között Zalányi Tibor és Lukács Béla 26hallgatóval.
L.Erdély 1941-42
Székelyvaja gazdakör Maros megye
-Az 1938-39-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 30 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Csatlós Mihály.
L.Erdély 1941-42
Székelyvarság gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bakó Vendel.
L.Erdély 1941-42
Székelyvécke gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Csíszér G.András.
L.Erdély 1941-42
Székelyzsombor gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Polgár András .
L.Erdély 1941-42
Székes gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Simon Lajos.
L.Erdély 1941-42
324

Székeskut gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Székudvar gazdakör Arad megye
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 28 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42

Szér gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Kun László ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szénáságy gazdakör Maros megye
-1937-ben megalakul itt a gazdakör, elnöke Orbán Károly birtokos,
alelnökök Nagy József és Dónáth Benedek
L.Erdélyi gazda 1937 július 1
Szépkenyerüszentmárton gazdakör Kolozs megye
- Az 1936-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 22 gazda
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben agazdaköri elnök Varga György.
L.Erdély 1941-42
Széplak gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szészárma gazdakör Beszterce –Naszód megye
-Itt 1943-ban szórvány gazdakör működött s 1943 májusában gazdanapot
szerveztek.
L. Erdélyi gazda 1943 május 1
Szigetfalu gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szilágyvármegyei EMGE kirendeltség
Szilágybagos gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Kincses József.
L.Erdély 1941-42
Szilágyballa gazdakör Szilágy megye,
-gazdaköri elnök Bene M. Márton gazda .
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941-ben elnök Demjén Gergely.
L.Erdély 1941-42
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-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szilágyborzás gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Nagy Ferenc .
L.Erdély 1941-42
Szilágycseh gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Dr.Újhelyi Sándor.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szilágyfőkeresztúr gazdakör Szilágy megye,
-gazdaköri elnök Dénes György gazda .
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941-ben elnök Mentő István.
L.Erdély 1941-42
Szilágygörcsön gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Vass Lajos ref. lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szilágylompért gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Gombos Sándor.
L.Erdély 1941-42

Szilágynagyfalú gazdakör Szilágy megye
-gazdaköri elnök Szabó D. István gazda.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1937 január 11-23 között az E.G.E .itt kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervezett.Több mint 50 –résztvevővel. Tanfolyam vezető Székely Lajos.
Előadók Biró Pál és Tunyoghy Emil.Segitett báró Bánffy János.
L.Erdélyi gazda 1937 február 1
-1937 júliusában egy körút alkalmával Szilágynagyfaluba látogat dr.
Szász Pál az E.G.E elnöke.Szabó D.Bálint gazdaköri elnök fogadta.a báró
Bánffy János udvarában összegyűlt helyi gazdaköri tagok valamint
Ippról,Kárásztelekről, Szilágyborzásról , és Szilágybagosról egy közös gyülésen
mondták el gondjaikat.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1941-ben elnök ifj.Bulyovszky Mihály.
Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szilágypanit gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Ardai Béni.
L.Erdély 1941-42
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Szilágyperecsen Szilágy megye
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szilágypér gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Kilin György.
L.Erdély 1941-42
- 1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szilágysámsond gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Pálur Miklós ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Szilágysomlyó gazdakör Szilágy megye
-1937 júliusában egy körút alkalmával Szilágysomlyóra látogat dr. Szász
Pál az E.G.E elnöke. Itt tárgyal Brandt József gazdaköri elnökkel, Dr. Udvary
Józseffel és Köblös Tibor tiszteletessel.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1941-ben elnök Brandt József földbirtokos .
L.Erdély 1941-42

Szilágy-Somlyó vidéki gazdasági egylet
A IX . vagyis a boros egyéb szeszes italok csoportjában: Kiállítási nagy
éremmel lett kitüntetve: Szilágy-Somlyó vidéki gazdasági egylet gyűjteményes
kiállítása. Résztvevők: Ajtay Albert bortermelő, Szilágy-Somlyó, jó 1880-iki
fehér asztali boráért. Báró Bántfy Dániel, jeles fehér olasz rizling boráért.
Bartha Iván bortermelő, Szilágy-Somlyó, jó fehér asztali boráért. Bölöni Sándor
bortermelő, Szilágy-Somlyó, jeles fehér asztali boráért. Farkas Ferencz
bortermelő, Szilágy-Somlyó, jó 1883-iki fehér asztali boráért és jó minőségű
szilvoriumért. Páskuj István, Sz.-Somlyó, jó fehér asztali boráért. Páskuj József,
Sz.-Somlyó, jó fehér pecsenye-boráért. Rosmann Izsák, Sz.-Somlyó, jeles fehér
pecsenye-boráért, Szathmáry D. Sz.-Somlyó, jó 1884-iki fehér rizlingboráért.
Tamkó Bert. bortermelő, Sz.-Somlyó, jófehér asztali boráért. Telegdy Márton
bortermelő, Sz.-Somlyó, jó fehér olasz rizling boráért. Veress Lajos, Ipp, jeles
fehér bakar- és pecsenye-boraiért.
L.Borászati 1885 december
Szilágy-Somlyó vidékének gazd. egyesülete
-Borászati és szölőszeti kiállítás az 1885. évi budapesti országos
kiállitáson.
Szilágy-Somlyó vidékének gazd. egyesülete kollektív állított ki —
melyben a következők vettek részt; Ajtai Albert 1880-iki fehér asztali borával:
báró Bánffy Dániel 1882-ik olasz rizlingjével, Bertha István 1884-ik könnyebb
asztali borral; Bölöni Sándor 1870. és 1879-iki asztali, valamint 1884-iki bakar
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borával; Farkas Ferencz 1883-iki asztali fehér borával; Páskuj István 1883. évi
asztali és 1880-iki pecsenyeborával; Páskuj József 1880-iki madarasi pecsenyeés ugyanaz évi asztali borával; Ruszka István asztali borával; Tamkó Bertalan
1880-iki és 1882-iki nehéz pecsenyeborával; Telegdy Márton 1880-iki asztali és
Veress Lajos 1873 — 1883-iki asztali fehér boraival.
L.Borászati 1888 szeptember
Szilágyszeg gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Benkő Elek.
L.Erdély 1941-42
Szilágyszentkirály gazdakör Szilágy megye
-1941-ben elnök Viski Péter.
L.Erdély 1941-42
Szilágy vármegye gazdasági egyesülete.
A gazdasági fejlődés terjesztésére van e megyének gazdasági
egyesűlete;….
L. Osztrák-Magyar
- A Szilágyvármegyei gazdasági egyesület február hó ll-én tartotta
igazgató-választmányiülését dr! Kaitzler György egyleti . alelnök elnöklete
alatt. Az ülés megnyitása után a választmány mindenekelőtt a gazdasági
munkássegélypénztár ügyét tárgyalta s az egyesületnek a pénztárba tagúi való
belépése iránt a közgyűlésen ' előterjesztést fog tenni. .Ezután a választmány
tárgyalás alávette az „OMGE."nek husértékesitési szövetkezet létesítése
tárgyában kelt átiratát.A vándorválasztmányiülések tartását a választmány
határozatilag kimondotta,az ezzel kapcsolatos további teendőkkel az elnökséget
bízta meg.
Végre
Szilágy
vármegye
juhtenyésztésének
emelése'
és
gyapjutermelésének egyöntetűvé tehetéseczéljából a földmivelésügyi
miniszterhezolyanértelmü felirat intézését határozták el,hogy ennek
következtében a juhtenyésztési főfelügyelő a, juhok megszemlélése és ennek
alapján a tenyészarányra vonatkozó javaslatának megtehetése végett a járási
székhelyekre kirándulhasson
L.Köztelek 1901március 13
- 1911-ben a Szilágy megyei gazdasági egyesület 800 K segélyt kapott a
gyümölcsaszalók kibővítésére.
L. Balaton Petra
-1937 júliusában a Szilágymegyei Gazdasági Egylet vezetőivel dr.Bölöni
Zoltán elnökkel és dr.Gazda Endrével találkozik dr.Szász Pál E.G.E.- elnök.Szilágymegyei munkatervL.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
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Szilágy vármegyei pincze-egylet
A szilágymegyei pincze-egylet eszméje egy lépéssel közelebb haladt a
valósulás felé. A napokban az egylet létrejötte iránt érdeklődők részvéte mellett,
Szikszai Lajos elnöklete alatt, egy szűkebb körű értekezlet tartott, mely
értekezleten a már 1875. év tavaszán összeállított pinczeegyleti alapszabály
felolvasása után egy részletes terv készítése elhatároztatott, s ezen terv
összeállításával Éltető Elek, Dr. Kiss Endre és Bikfalvi István megbízattak.
Az emlitett bizottság tervezetet készített, mely szerint a bor kiérlelése és
elárusithatására szükséges legkisebb két évi időtartamra osztván fel a borüzletet,
egy oly pincze helyiség építendő, melyben 64,000 veder, illetőleg 32,000 veder
must kezelhető, mérnöki kiszámítás mellett az építkezés, felszerelés,
pinczehelyiség megvásárlása 24 ,00 0 forint, körülbelül 20,000 forintot lehet az
első, és ugyan annyit a második évben must beszerzésére fordítani. Számítás
szerint szükséges lenne öszszesen 70,000 forint, melylyel a pincze-egylet
annyira sikerrel létrehozható lenne, hogy egy veder must beszerzését 60 krban, s
a már kikészített, eladásra alkalmas bort 1 frt 20 krban számítva vedrenként —
mindenféle költség levonás után 13% tiszta jövedelemet biztositana. Készpénz
befizetés csak is háromhetedrészben igényeltetik, ugy, hogy ha elfogadtatik az
1000 db, egyenkint 70 frtos részvény mellett leendő megalapítás,
részvényenkint csak 30 forint lesz befizetendő, a | fennmaradó 40 frt pedig a
részvényesek által mustúl fizethető be. (Jobb lesz ott csináljanak szövetkezetet,
ne bocsátkozzanak részvények, s nagy mérvű pénzkiadásokba. Pincze
helyiséget béreljenek — ha egy helyen nem kapni kellő nagysáságút, hát több
helyen. Szerk.)
L.Borászati 1879 február
A „Szilágysági Pincze egylet" alakítására a felhívás kiadatott.
A vállalat részvénytársaság lesz. Czélja: első sorban a részvényesektől
mustot vagy bort vásárolni, azt saját helyiségeiben piaczra képessé tenni s
nyereséggel eladván,a részvényeseknek hasznot adni; s egyidejűleg ezen uton a
szilágysági bor kelendőségét emelni. Alaptőke: 100,000 o. é. forint 1000 darab
100 forintos részvényekben. Az aláírás zárideje: 1879. év május hó 31-ik
napjának délutáni 6 órája. Az aláírók lehetőleg junius hó folytán alakuló
közgyűlésre hivatnak össze azon esetre, ha legalább 800 részvény aláíratott,
ellenkező esetben az aláíróknak pénzük hiány nélkül visszafizettetik, melyért az
alapítók egyetemlegesen jót állanak.
Befizetési módozatok: a) Aláíráskor minden egyes részvény után 10%, azaz 10
o. é. forint készpénzben, b) Az aláiró részvényes fizet továbbá 1879-ik év julius
1-től deczember 15-ig havonként 2 frtos részletekben a már megalakult társulat
pénztárába 12 o. é. forintot,
c) 1879 ik év oktober 25-től november 15-ig beszállítandó a társulat
pinczéjébe 340 liter must 24 o. é. frtba számítva, minőségre nézve olyan, a
milyent a társulat kiküldött bírálói elfogadnak. Ezen részletfizetés must helyett
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pénzzel is teljesíthető ugy, hogy ezen szándék szept. 30-ig a társulat
igazgatóságánál bejelentendő s a pénzbeli fizetés oktober 15-ig teljesítendő,
d) Az 1880-ik évben minden hónapban 1 frtos részletekben 12 o. é. forint
lesz egy-egy részvény után befizetendő. Ugyan ezen évben a must vagy borrali
részletfizetés hasonló mennyiségben és ugy történik, miként az a c) alatti
pontban szabályozva van.
e) Az 1881-ik évnek első 10 hónapjában havonkénti 1 frtos részletekben
egy-egy részvény után befizetendő 10°|o azaz 10 frt.
A felhívást kibocsátó alapitók: báró Wesselényi Ferencz és Miklós, báró
Jósika Leó, Szikszai Lajos, Dull László megyei alispán, Czell Benő, Viski
Zsigmond, Éltető Elek, Kiss Lajos, Kiss Ernő, Molnár Lajos, Hatfaludi Albert,
Lázár Ferencz, Bikfalvi István, Péntek Farkas, Baranyai Pál, Weiss Móricz,
Kerekes Sándor, Unger Gusztáv, Dózsa Elek, Dr. Zóványi József, Rátz Károly,
Orbán Károly, Ábrahám Gábor.
L.Borászati 1879 május

Szilágyzovány gazdakör Szilágy megye ,
-gazdaköri elnök Dr. Somogyi Kálmán gazda jegyző.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
- 1937 júliusában egy körút alkalmával Zoványra látogat dr. Szász Pál az
E.G.E elnöke. Itt tárgyal a gazdákkal az idei búzában megjelent nagy rozsda
támadásról.Visky János földbirtokos nagy megértéssel vállalja a gazdák
megsegítését.Télire gazdasági tanfolyam szervezését kérik ide.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
- Az 1937-38-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 46 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
- itt 1942-ben "Aranykalászos " gazdatanfolyam indult.
L .Wikipedia
-1941-ben elnök Bulyovszky Gyula.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Szinérváralja gazdakör Máramaros megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon Mándy Zoltán
és Szabó Endre titkár vezetésével.
L.Erdélyi Gazda 1938 november1
-1941-ben a gazdakör elnöke Mándi Zoltán.
L.Erdély 1941-42
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Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszódvármegye Dési EMGE központtal.1940-44
Szolnok –Dobokavármegyei Gazdasági Egylet
-Dézsen alakítja meg báró Bánffy Dezső 1877 május 8-án 102 taggal a
Szolnok-Dobokavármegyei Gazdasági Egylet.1884-ben titkári állással és 1890ben szakosztályokkal. Kb 1897- ben indítja a z Egyleti Értesítőt Szemmáry
József titkár aki 1885-ben egy füzetet ad ki a következő cimmel. A
parasztbirtok állapota Szolnok-Doboka megyében
L. Kádár József: SzolnokSzolnok-Dobokai Gazdasági Egylet.
- Kezdeményezője és létrehozója br Bánffy Dezső:1876-ban összehívott
értekezleten határozták el megvalósítását. S 1877 május 8-án alakult meg 102
taggal1884-ben titkári állást szervezett.1890-ben szakosztályokat létesített tagjai
közt.
-1878-ban Deésnek Szamosújvár felől való végén majdnem 4 k..hold
mintakertet létesített,díszes kertészlakkal ,gyümölcsfaiskola, konyhakerttel,
csemegeszőlő s amerikai szőlőteleppel, honnan a megye közönségét gyümölcsoltványokkal,ingyenes oltógalyakkal, stb látta el,1879-ben 1720 drb oltványt
adott el.
-1880-ban a kisbirtokosok szövetkezetével szerződéses viszonyba lépett s
150 ezer jelzálogkölcsönt közvetített.
- 1885-ben három teremből álló hivatalos helységet bérelt ki s azóta
folyton fenntartja.1886-ótaa Magyar-Francia biztosító részvénytársasággal
lépett szövetségbe,hogy jutányosabb biztosítási díjakat eszközölhessen ki tagjai
számára.
- 1887-ben” Egyleti Értesítő” czimen a titkár
szerkesztése alatt havi
szaklapot létesített ,mely ma 5-600 példányban jelenik meg az egylet tagjai
közt.1891-ben irodájával kapcsolatosan heremagvizsgáló és tisztító állomást s
raktárhelyiséget rendezett be .S ugyanez évben mintaméhest állított fel.
- 1893-ban Rettegen s később Oroszmezőn 1897-ig csikólegelőt bérelt ki
s tartott fenn,melyben átlag 40megyei tenyésztő 100-120 csikót legeltetett.
Ugyanez évben az egylet kertjében 94 cserényes Casanile aszalót állított fel.
- 1885.évtől kezdve szakmunkákra pályadíjakat tűzött és tűz ki s ezeken
kívül számos népszerű olvasmányt oszt ki díjtalan a kisgazdák közt. Rendezett
szántóversenyt, kísérletezett többféle műtrágyával s növénytermeléssel,
rendezett gyümölcskiállítást s oltási tanfolyamot. Évenként üsző és bikaborjú
díjazásokat,
bika
kiállitásokat
s
vásárokat,rendez
juh,sertés,méh,
baromfitenyésztés emelése mellett cselédeket jutalmaz.
-1878-ban Deésen termény,1879-ben országos jellegű gazdasági,ipar és
állatkiállítást rendezett 708 kiállítóval,mely 1005 frt. Jövedelmet
hozott.1885.évi budapesti országos kiállításon is részt vett.
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-1887-ben Deésen szintén termény,állat és iparkiállítást rendezett 802
kiállítóval.1890-ben gyümölcs,szőlő és konyhakerti veteményekből rendezett
kiállítást.
-1887-től 1895-ig évenként ügetőversenyt tartott.1882 óta nagyobb
gazdasági uradalmakba kirándulásokat tesz.
-Tagok száma 1894-ben 522,ebből 1 tiszteleti,73 alapító,348 rendes,91
pártoló és 9 levelező. Bevétele 1894-ben 6618 frt.
-Alapítványok: báró Bánffy Dezső kanczacsikózási alap 347 frt 8 kr .Ezt
az egylet tagjai adták össze Bánffy elismeréséül s 1890-ben tiszteleti tagjává
választották .Fejérváry Károly ügetőverseny alap 1618 frt 48 kr.
- Elnöke kezdet óta göncz-ruszkai gróf Kornis Victor.
Titkára Bovánkovics Gyula után 1884 óta Szemmáry József egyleti
szaklap és számos népszerű olvasmány szerkesztője .
L .Kádár József Szolnok.
A szolnok-dobokamegyei gazdasági egyesület díszközgyűlése. -1897-A szolnok-doboka megyei gazdasági egyesület e hó 10-án
gróf Kornis Viktor elnökletének s egyszersmind az egylet életének
20-ik évfordulóját díszközgyűléssel ünnepelte' meg.
-Vöröss Sándor az erdélyi gazd. Egylet kiküldöttje üdvözölte az elnököt
és még sokan azon intézmények képviseletében s amelyeknek az Ünnepelt
elnök vezetői közé tartozik,
Göncz-Ruszkai Kornis Viktor gróf 1840-ben ápril 30-án a Nagy-Szeben
melletti határőrvidék Orláth nevü helységében született, hol atya, Kornis Gábor
gróf, belső-szolnok megyei nagy-birtokos, azon időben mint százados
állomásozott.
Azon vágya, hogy önálló gazdává lehessen, csak 1865-ben teljesült be, a
midőn, minden beruházás, felszerelés és épületek nélkül a szásznyiresi határban
200 hold tagositatlan szántóföldet és 450 hold erdőt kapott az atyjától, hol a
felszerelés hiánya miatt nehéz körülmények között ugyan, de alkalma nyilt
megmutatni, hogy bir mindazon egyéni tulajdonokkal, melyek a sikeres
gazdálkodás
alapfeltételeit
képezik.
Elgondolhatjuk,
hogy
mily
megpróbáltatással jártak az önálló gazdálkodása első évei, de ő el nem
csüggedt. Mindjárt az első évben, a falusiak által megmunkáltatott földeken
kitűnően beütött a repczetermés, részben értékesített az erdő fájából is és
megkezdette az úgynevezett kölesmezői határrészben az építkezést, sőt 1868ban 10 koczával megvetette alapját a mai jóhirnevü sertéstenyészetnek. A
igáserő beállítása azonban csak 1869-ben veszi kezdetét, a midőn is 2 pár
jármosbivaly képezte az első igás felszerelést. A siker sohsem téveszti el
hatását és ez történt az ifjú gróffal is; mert a midőn az édes atyja látta a kemény
meg-próbáltatásnak kitett fia sikereit, 1867-ben megbízta a szentbenedeki
gazdaságának vezetésével. '
-A kezdet nehézségei erős, elhatározott gazdává edzették az ifjút, a ki
éles megfigyelő tehetségével, szakértelemmel párosult helyesen tőbb mint 100
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év előt elődei által szétdarabolt, különben jelentékeny 3060 holdnyi szásznyiresi
és szentbenedeki birtokokat visszavásárlások rendjén egyesitte, a mennyiben
1881-ben Kornis Gáspár-féle szentbenedeki és szásznyiresi részjószágokat is.
-Bár saját gazdaságának közvetlen intézése is sok idejét vette igénybe,
szüleinek elhalálozása után 1878-ben elvállalta a nővérei részét képező
somkereki birtok gondozását is, sőt 1881-ben az általa bérben birt baczai
gazdaság viszonyainak előmozdítása érdekében Betegh Imre üzlettárssal
Rettegen szeszgyárat alapított.
-gróf Kornis Viktor a szolnok- doboka vármegyei gazdasági egyletnek
1877 május hó 8-án tartott alakuló közgyűlésében Bánffy Dezső báró
indítványára az egylet elnökévé választatott meg,…….
L.Köztelek 1897 június 2
-A szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet mult hó 13-án tartott évi
rendes közgyűlésében határozatilag kimondta, miszerint Deésen folyó 1879. év
októberében „ipar-, gazdasági- és állatkiállítást" rendezend, mely alkalommal az
állam által évente kiosztatni szokott lótenyésztési dijak kiosztása is
eszközöltetni fog, s a kiállítás érdekét emelendő a közreműködésre a lovaregylet s megyénk lótenyésztői is fel fognak kéretni. Azt hisszük nem csekély
hatással leend iparunk, gazdászatunk és állattenyésztésünk érdekében eme ujabb
kiállításunk rendezése, egyletünk czélja lévén a fenn érintett szakokbani
haladási mozzanatokra a figyelmet felhívni, bizton számítunk a gazdaközönség
szíves közreműködésére. A kiállításra vonatkozó egyébb teendők és tervezetek
iránt legközelebb és esetről-esetre tudósítással fogunk szolgálni.
A szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet, Gr. Kornis Viktor, e. elnök,
Bovánkovics Gyula, e. titkár.
L.Borászati 1879 február
A. szolnok-dobokamegyei gazdagági egylet által 1870-iki októberében
rendezendö: „ipar-, gazdasági és állatkiállitás" szabályzata.
1. A szolnok-dobokamegyei gazdasági egytet 1879. októberében
rendezendő: „ipar-, gazdasági és állatkiállitás" Szolnok-Dobokamegye Deés
város területén rendeztetik.
2. A kiállitás minden részére vonatkozó levelezések, kérdések és a
kiállitaudó tárgyak: „Bovánkovics Gyula kiállítási titkár " cziméhez intézendők.
3. A kiállitás Deés város területén, a polgári iskola termeiben, a
csizmadia-ipartársulat nagytermében — mely egymaga 1100 □ méter — s ez
épületek körüli szabad téreken rendeztetik. A szükséghez képest fedett
helyiségek is fognak építtetni.
4. A kiállitás 1879. év október hó 18-án nyittatik meg s bezáratik
ugyanezen év és hó 26-án; a megnyitás és bezárás kellő ünnepélyességgel fog
megtörténni.
5. Kiállíthatok az osztrák-magyar monarchiának a kiállításra méltó:
műtermény-, szépművészeti tárgyai, tanszerei, gép- és gazdasági eszközei és
minden néven nevezendő iparczikkei és állatai.
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6. A bejelentések 1879. év. április hó 1-től egész 1879. év. szeptember hó
l-ig fogadtatnak el; ezen határidőn túli bejelentések is elfogadtatnak ugyan, de a
rendező-bizottság által szavatolás sem az előnyös elhelyezés iránt nem
válaltatik, sem pedig arról nem kezeskedtetik, hogy a határidőn túl bejelentett
tárgyak a tárgysorozatba beiktattatnak.
7. A kellő időben bejelentett tárgyak 1879. évi október hó l-ig (kivéve
gazdasági termény czikkek, ezek 1879. évi október hó 15-ig) okvetetlen ide
szállitandók, iparczikkek, gépek és minden olyan bejelentett tárgyak, melyek
romlásnak kitéve nincsenek, 1879. évi szeptember hó 1-től már elfogadtatnak és
gondoztatnak.
8. A kiállitás tiszta jövedelme a szolnokdobokamegyei gazdasági egylet
javára fordittatik, az elfoglalandó fedett és szabad térekért — a kedvezményi
téreket kivéve, melyek 1 □ méterje nem gazdasági egyleti tagoknak 1 o. é. frtért
számittatnak, — mely összeg a bejelentés alkalmával egyidejűleg beküldendő
— dij nem fizettetik; köszönettel fogadtatik azonban minden olyan kiállított
tárgy, mely a kiállítás befejeztével az egylet javára adományoztatik.
Ezen adományozás a bejelentési ivre világosan bevezetendő. A szives
adományozók neve hírlapok utjánj közhírre tétetik, ugyanily uton történen az
egylet részéről a köszönetnyilvánítás is. Oly tárgyak azonban, melyek
visszakivántatnak, miről a kiállítási titkár a bejelentés alkalmával egyidejűleg
értesítendő — a legpontosabban és gondosan becsomagoltatnak s a kitűzött
helyre továbbitatnak. A kiállítók tartoznak tárgyaik elszállíttatása iránt minden
körülmények között a kiállítás befejezte utáni naptól számított 8 nap alatt
rendelkezni, ellen esetben ily tárgyak a kiállító költségére beraktároztatnak, ha
azok iránt azonban a kiállítás bezártától számított 30 nap alatt sem történend
intézkedés, ily tárgyak mint az egyletnek ajándékozottak tekintetnek s az egylet
javára szintén elárvereztetnek. Gazdasági termény, kertészeti növény és
gyümölcsök pedig 3 nap alatt viendők el, különben mint ajándé- kozott tárgyak
tekintetnek.
9. A szokásos bejelentési ivek felszólításra mindenkinek készséggel
megküldetnek.
10. A kiállítóknak joguk van személyesen vagy megbizottuk által
magukat képviseltetni, ezen képviselettel a rendező-bizottság megbízható. A
kiállítandó tárgyak árai — ha azok eladásra is szánvák — a kiállítási titkárral
közlendők, ki eladás esetén a beszedett összeget a kiállítás befejezte után a
kiállítónak 2%fárdij levonása után pontosan megküldi. Az eladott tárgy csak a
kiállítás befejezte után vitethető el.
11. A szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet által rendezendő: ,,ipar-,
gazdasági és állatkiállítás^ rendező-bizottsága a „SZOLNOK-DOBOKA" czimü
lapot választotta hivatalos közlönyéül, mely a kiállítás minden mozzanatáról
naponta fog tudósítással szolgálni.
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12. Kiállítási jutalmul a kitüntetendő tárgy tulajdonosa nagy ezüst,
bronzérmet és diszokmányt fog nyerni. Az állatkiállitásnál pénzbeli jutalom is
fog kiosztatni.
13.) A látogató közönség részére személyenkint 10 kros bemeneti és 20
kros napi jegyek adatnak ki. Ezen kívül a kiállítás egész folyamára 1 o. é. frtos
állandó jegyek is szolgáltatnak ki személyenkint. Iskolai növendékek tanáraik
vezetése alatt a kiállítás folyama alatti szerda és péntek délutánján 4 órától a
bezárásig a kiállítást dijmentesen megtekinthetik, e látogatás azonban a
kiállítási titkárnál előlegesen bejelentendő.
14. A kiállítási jutalmai nagy ezüst és bronz- érmek és diszokmányok,
valamint egyéb pénzbeli jutalmak a jury működésének befejeztével a
jegyzőkönyv felolvasása közben a bezárás alkalmával fognak kiosztatni.
15. A kiállítás 3. főosztályra oszlik:
1. Terménykiállitás.
2. Iparkiálitás.
3.Állatkiállitás. Következő csoportozással:
Terménykiállítás:
a) gyümölcsészet és haszonkertészet,
b) mezőgazdasági termények,
c) erdő- termények és faipar,
d) malom-ipar,
e) élelmi czikkek, finomított italok és czukros gyümölcsök,
f) szesz, nyers termelés és borok.
Iparkiállitás:
a) bánya-termékek, üveg., kő- és vas-ipar, ásványok és ásványvizek és
érczipar,
b) fonó-, szövő-ipar, ruházati tárgyak és női munkák,
c) lábbeli-készítmények és bőripar,
d) különböző iparczikkek, háztartási, szépművészeti, asztalos-,
esztergályos-, kárpitos-munkák, tanszerek és minden néven nevezendő
iparczikkek, rajzok, olaj és porczellánfestmények,
e) gazdasági gépek és eszközök viz- és lóerőre és iparos-szerszámok.
Állatkiállitás: (1879. évi. október 25. és 26-án.)
1. Szarvas marhák,
a) bikák (csak magyar faj) 1—3 évig,
b) tehén-üsző (csak magyar faj) 1 — 3 évig,
c) kis bornyas fejős tehén 6 éves koráig (különös tekintettel a minőség és
tejelésre,
d) hizott marha. —
2. Lovak. A kiállítási jutalmak kiosztását az állam vállalta magára,
melyek a szokott módon a gazdasági egylet közbenjöttével 1879. évi október
25-én fognak kiadatni. Ezen alkalommal azaz 1879. évi október 25-én az
eladásra kötelezett nagyobb számú lovak vezettetnek elő. —
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3. Juhok:
a) tenyész berb;
b) tenyészjuh. 3 éven alóliak;
c) hizott ürü és juh. —
4) Sertések:
a) tenyészkan ;
b) tenyész. eme, 3 éven alól;
c) hizott sertés. —
5. Baromfiak.
16. A terménykiállitási a) b) c) d) e) f) pont alatt érintett czikkek — a
finomitott italok és czukros gyümölcsök kivételével — úgyszintén az
állatkiállitás nem megyebeliek részéről diszokmányokkal fognak kitüntettetai.
17. A kiállítandó állatok által elfoglalandó minden □ méter térért 20 kr. dij
fizetendő.
A kiállító állatait a saját felelőssége és gondozása alatt állítja ki. A
kiállítási helyiségben gondoskodva lesz, hogy a kiállítók, állataik részére élelmi
czikkeket jutányos árban kaphassanak.
18. Az állatkiállitás 1879. október 25. én 26-án fog eszközöltetni,
szükséges tehát, hogy a kiállítandó állatok már október 24-én délután a kiállítási
helyiségbe elhelyeztessenek.
19. A kiállitótt tárgyak a legnagyobb figyelemmel gondoztatnak és
folytonos felügyelet alatt állanak.
Deésen, 1879. márczius hó 19-én. A rendező-bizottság elnöksége: Br.
Bánffy Dezső, Szolnok-Dobokamegye főispánja mint kiállítási elnök.
Bovánkovics Gyula, kiállítási titkár. Gróf Komis Viktor, a szolnokdobokamegyei lótenyésztő-bizottság elnöke, mint az állatkiállitás elnöke, Voitli
János, Róth Pál, alelnökök. Demeter Béla, pénztárnok.
L.Borászati 1879 május
-a Szolnok-Dobokamegyei Gazdasági Egylet által 1887. évben rendezett
termény-, állat-és iparkiállítás emlékére. Szerk. Kádár József és Szemmáry
József. Deésen 1887
L. Valentiny-W’Kovács András
Szolokma gazdakör Hargita megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Jakab Ferenc .
L.Erdély 1941-42
Szováta gazdakör Maros megye
- Az 1939-40-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 52 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke Török Mihály plébános.
L.Erdély 1941-42
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Szotyor gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Csíszér Viktor.
L.Erdély 1941-42
Szökefalva gazdakör Maros megye
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a szökefalvi gazdakör által
kiállított szép szöttesek és abroszok vonták magukra a figyelmet .A kiállitás
díjazottja üszöért bronz –Végh Ferenc,Ferenc István. Bikáért-ezüst Mátyus
Gergelynek. Oklevelet kapott Salamon Lajos.Kiállított tehenéért III.díjat Ferenc
István.Setéséért oklevelet kapott Mózes Albert.Gabonabirálatban:I.díjat kapott
Arany László Bánkúti 1205 búzafajtáért.Ferenczy János konopi búzájáért
könyvjutalomban részesült.Borbirálatban I.díjat nyert báró Horváth Arthur az
1936-os Leányka boráért.Könyvjutalomban részesült Szász János Mihály az
1936 –os Leányka boráért és László János Sovignon 1928-as boráért.
L.Erdélyi gazda 1937 november 1
-A gazdaegylet által 1938 szeptember 18-án szervezett állatkiállításon
díjazott lett a birkái után Salamon Lajos oklevéllel.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
-Szökefalvi gazdakör kifizette a tagsági díjat.
L.Erdélyi gazda 1937 december 1
Szörcse gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Szász Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Szövérd gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazdakör 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Császár Dénes
L.Erdély 1941-42
Sztána gazdakör Kolozs megye
-1938 január 3-án indult itt meg a kéthetes gazdasági tanfolyam Kós
Károly és Bene István szervezésével.Előadók a szárazvámvölgyi Bitay Endre,a
kályáni Gál Péter földbirtokosok és Gyerkes Mihály.Az E.G.E.-t Bene István
képviselte.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-az 1938–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1941- ben a gazdakör elnöke Mátyás Ferenc Dani
L.Erdély 1941- 42
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Sztancsafalva gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Szucság gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben Kolozs megye Szucság
szócikket.
-gazdaköri elnök Újvárí Samu gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék
363/1926 határozat
-1941- ben a gazdakör elnöke Mátyás ferenc Dani..
L.Erdély 1941- 42
Tacs gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január1
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 30 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben elnök Székely Mihály.
L.Erdély 1941-42
Tamásfalva Kovászna megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Dijazott Hollaky József földbirtokos Stockerau lencse
.Eladó készlet 12q .Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Tancs gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke gróf Teleki Artur .
L.Erdély 1941-42
Tarcsafalva. Lásd bővebben Hargita megye Tarcsafalva címszavában
Tasnád gazdakör Szatmár megye
-Az
1938-39-es évben itt megszervezett gazdatanfolyamnak 63
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben elnök Dr.Oswald Pál .
L.Erdély 1941-42
Tasnádszarvad gazdakör Szatmár megye
-1941-ben elnök Balogh Endre.
L.Erdély 1941-42
Tasnádszántó gazdakör Szatmár megye
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott az E.G.E nemesitettT.szántói vetőmag szaporitó
telepe, tulajdonos Kendel Farkas 10 k.holdon: ,Bánkuti 546 tar őszi búza.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
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-1941-ben elnök Sárközi Endre.
L.Erdély 1941-42
Tatrang gazdakör Brassó megyet
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Teke gazdakör Maros megye
- Az 1937-38-as évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 33 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg. Elnök Adorján Antal
ref.lelkész.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
-A tekei tanfolyamon a magyarzselyki gazdák is részt vettek.Előadók
Benedek Pál,Anghi Balázs és Horváth Gábor.
A vizsgát február 13-án tartották,részt vett Mikó László kerületi
felügyelő.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Adorján Antal ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Tekerőpatak gazdakör Hargita megye . Lásd bővebben Hargita megye
Tekerőpatak címszavában
- 1941-ben a gazdakör elnöke Benedek Lajos
L.Erdély 1941-42
Telekfalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye
Telekfalva címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Andrási Lajos.
L.Erdély 1941-42
Temes-Begavölgyi Vizszabályozási Társulat, megalakult 1872-ben
L. Borovszky Temes
-a Temes-Begavölgyet ismétlődően elöntő árvizek ellen megalakították a
Temes-Begavölgyi Vízszabályozási Társulatot. 1878. V. 20: L. Katolikus
lexikon
Temesfüves gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Temesfűzes gazdakörTemes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L . Berkeszi István dr.
Temesmegyei Gazdasági Egylet (1875)
Temesvár gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Temesvármegyi Gazdasági Egyesület Temesvár
-„A Temesvármegyei
Gazdasági
Egyesületet báró Ambrózy Béla
alapította és 1902-ben történt újjászervezéséig viselte annak elnöki tisztét.
Kicsiny hatáskörben is eredményes működést fejtve ki, meghonosította a
Délvidéken a lóherét, nagy lendületet adott a méhészetnek és a szőlők
rekonstruálásában tevékeny részt vett. Működése alatt tekintélyes vagyont is
szerzett az Egyesületnek.
-Az újjászervezés után az Egyesület kilépett a szűkebb keretek közül és
teljes erővel szervezte a községi gazdaköröket, különösen a kisgazdák és
zsellérek közül toborozván híveit; elősegítette a hitel- és tejszövetkezetek
alakulását; elvállalta a Gazdák Biztosító Szövetkezetének vezérképviseletét;
előadásokat, háziipari tanfolyamokat rendezett; a gazdasági termések
értékesítésére és szükségletek beszerzésére szövetkezeti központot teremtett a
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének temesvári fiókja útján, mely később
önálló igazgatósággal Délmagyarországi Mezőgazdák Szövetkezete czímén függetlenítette
magát a központtól. Az Egyesület kebelében körülbelül 70 gazdakör alakult
mintegy ötezer taggal, kik minden gazdasági irányú kérdésben támogatást
találtak az Egyesület vezetősége részéről.
-Az Egyesület kísérleti telepén búza- és kukoricza nemesítést vezetett be
az Egyesület titkára, kiváló eredményeket érve el. A szarvasmarha tenyésztés
terén az állatdíjazásokkal és megfelelő tenyészanyag bevásárlásával az
állattenyésztés szinvonalát nagyban emelte. A lótenyésztés emelésére a
lótenyésztési bizottsággal karöltve meghonosította a bérménrendszert és az
osztályozott kanczák után való tervszerű tenyésztés mellett a törzskönyvezett új
generáczióban kitünő egyedeket találunk.
-Az Egyesület működése kiterjed a gazdasággal kapcsolatos és a gazdák
érdekeit érintő ágazatok összességére. Az Egyesület kebelében alakult meg a
válságos munkásviszonyok idején a Munkaadók Szövetsége s ugyancsak ott
alakult meg az első Temesmegyei Gőzekeszövetkezet, melynek Temesremetén
elhelyezett Fowler-ekéi folyton munkában vannak. A gazdák és a kereskedők
között felmerülő vitás kérdések elintézésére alapszabályszerűleg résztvesz
delegáltjai útján az Egyesület a Temesvári Lloyd tőzsdebíróságában és e czélra
állandóan hat tagot küld ki.
-Háziipari fejlesztés.-1901 január-A délvidéki földmivelök gazdasági
egyesülete Temesvárotte napokban22 fiókegyesületébe füzvessző, káka,
zsupszalmaés sás anyagának háziipari czélokravaló feldolgozása czéljából 22
mestert küldött ki,a kiknek, ugy mint a mult évben is az a feladata,hogy az
egyesületi tagokat illetve hozzátartozóikateme hasznos iparban oktassa; miáltal
a földmives osztályban hasznos téli foglalkozáshonosittatik meg
L.Köztelek 1901 január 9

340

L. Erdélyi gazda 1944 február 1
- 4 9 . sz. 1 9 0 1 . Temes vármegye gazdasági egyesülettől,
Pályázati hirdetmény.
A temes vármegyei gazdasági egyesületisegédtitkári állásrapályázhatnak,
a kik a magyar-óvári gazgasági szakiskolát jó sikerrel végezték és egypár, évig
gyakorlatilag is működtek,a magyar és német nyelvet Írásban is birják s a román
nyelvet valamennyire beszélik; évi fizetés 2000 korona, lakbér 400 korona. A
pályázat 1902. évi január hó 31 napjával jár le; pályázók oklevéllel és egyébb
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványukat az egyesület igazgatóválasztmányához nyújtsák be.
Temesvárott, 1901. évi november hó 30-án.
Nagy György királyi tanácsos megyei mezőgazdasági tanácsos
L.Köztelek 1901 december 25
Tenke gazdakör Bihar megye
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 41 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Teremiujfalu gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Iszlai Lajos.
L.Erdély 1941-42
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Tibód gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye Tibód
címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Kovács Albert
L.Erdély 1941-42
Tiszahosszúmező gazdakör Máramaros megye
-gazdakör elnökKósa Imre birtokos.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
Tóhát Beszterce –Naszód megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott Csontos Miklós Eckendorfi tak.répa mag eladó 120
q.Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
Torboszló gazdakör Maros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Gálfi Mihály.
L.Erdély 1941-42
Torda gazdakör Kolozs megye. Lásd bővebben Kolozs megye Torda
szócikket.
-1937 május 9-én tartotta a gazdakör évi közgyülését Velits György
elnökletével,meghívott Atzél Ede báró.Titkár László Ákos aki elmondja,hogy a
gazdakörnek 117 rendes tagja és 6 alapító tagja van.
L.Erdélyi Gazda 1937 június1
-A tordai gazdakör vérfrissitésre ajánl Rhod és Plymuth kakasokat.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1.
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását.Dijazott
a gazdaköri tagok csoportos kiállítása.
Aranyérem.Finta Andor gazdasági terményeiért állami bronz. Keresztesről
Lázár Simon
első utántermésű Fleischmann kukoricáért ,pattogtatott
kukoricáért, Bánkút G és Sieger tavaszbúzáért ,sárga Eckendorfi és Zacharoza
takarmányrépa magért, Hatvani zászlós zabért. Aranyérem.
-A téli gazdasági tanfolyamon 63 gazda vett részt .Előadók Bíró
József,dr.Eöry István,Szeghő Dénes,Finta Andor,gróf Bethlen Gábor és Finta
Domokos. Vizsga február 12-én.Ejött dr. Szász Pál E.G.E. elnök aki beszédet
mondott.
Elnök Velits György .Hozzászóltak Szöke Miklós bágyoni
kisgazda,Gönczy Miklós szindi birtokos, Csép József bágyoni kisgazda.
L.Erdélyi Gazda 1938 március1.
-Az 1937-38-ban és az 1938-39-es években itt megszervezett gazda
tanfolyamoknak 50-63 résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-A tordai gazdakör június 26-án Finta Andor alkerületi felügyelő
vezetésével 53 taggal tanulmányi kirándulást szervezett Mezőzáhra báró Atzél
Ede birtokára. Köztük voltak szép számban mészkői, szentmihályfalvi és
egerbegyi gazdák is.Itt megtekintették Erdély egyik legjobb gazdaságát és
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Tóháton Csontos János és Csontos Miklós gazdaságát is Csodával nézték a
szép gabonavetéseket.
L.Erdélyi Gazda 1938 augusztus 1.
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
A Torda-Aranyos vármegyei gazdasági egylet.
-Ezt – miként emlitém – boldog emlékű néhai Nagy Ferencz tanár
ügybuzgalma hozta létre 1871. szeptember 10-én saz ő elnöksége alatt és buzgó
tevékenysége folytán vidéki gazdasági egyleteink közt – rövid időn – első
helyet vívott ki. Székhelye Torda, tagjai közzé számitja e város és a vármegye
legtekintélyesebb birtokosait és polgárait. Alapszabályilag megjelölt czélja: a
mezőgazdaság minden ágának kifejtésére, gyarapitására társasági úton, közös
erővel törekedni. A kitűzött czél főleg a gyümölcsészet és szőlészet terén
foganatosittatott, a Torda város közönsége által ajándékozott 4 1/4 holdnyi
területen, oly igazán mintaszerű gyümölcsfa-telepet és szőlőiskolát rendeztek
be, a melynek alig van párja az erdélyi részekben s melynek országszerte nagy
keresetnek örvendő terményei nem kis lendületet adtak a gyümölcstermelés és
szőlészet örvendetes haladásának úgy a város, mint a vármegye egész területén.
Az egylet elnöke gr. Bethlen Géza, gazdája Wolff Gábor, buzgó titkára dr.
Wolff Gyula.
Ez egylet buzgó hivatalnokai nemcsak díjtalanul töltik be tisztüket,
hanem még áldozatokat is hoznak az egylet érdekében. Ezen önzetlen
takarékosságnak lehet köszönni, hogy szerény bevételei daczára, az egylet
alaptőkéje 8,000 frtot tesz, a mi által nemcsak működésének sikere, de jövőben
való fejlődése is biztosítva van.
L . Orbán Balázs
A torda-aranyosi gazd. egylet tárlata.
E kiállítás általános volt, de mi e téren csupán a szőlészeket és
borászokat érdeklő részleteiről közlünk tudósítást, örömünket fejezve ki
egyszersmind a felett, hogy e kiállítás is mind jobban igazolja, miszerint a
szőlőszet és borászat és annak ügye az őt megillető nagyobb figyelemben
részesül, és hogy e szerint ez iparág is egyre hálásabban fogja a gazdát gondja,
tőkéje és fáradalmaiért megjutalmazni. A tárlat megnyitása folyó évi oct. hó 13án nagyszámú közönség jelenlétében ment végbe, és igen szépnek és csinosan
berendezettnek volt mondható. Legnagyobb mértékben a szőlő volt képviselve,
igen sok külföldi és hazai fajokból kiállítva. És daczára a gyümölcstelen
esztendőnek, alma és körtegyüjtemény szintén tekintélyes csoportot alkotott.
Borkiállításunkon nagyon is meglátszott, hogy rég nem volt jó bortermés, mert
igen kevesen állítottak ki borokat a régebbi kiállításokhoz képest. A tárlati
programm értelmében ebéd után a Mézesmál nevű szőlőhegybe rándult ki a
társaság, hol három vagy négy gazdának kitünőleg mivelt szőlőjében szebbnél
szebb és édesebbnél édesebb szőlőfajokat kóstolgatott. Lengyel Ádám, Wolff
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Gábor, Osztián testvérek, Szentpéteri Antal és orvos Bláha József versenyeztek
e hajdanában megénekelt szőlőhegyben. Az idén Wolff Gábornak volt
legnagyobb termése. A ki e szőlőt szemlélte, csak annak lehetett fogalma a nagy
termésről, mi ott volt. Rakva sem lehetne többet rakni a szőlővesszőre. A
kirándulásból visszaérkezve a borbiráló bizottság oldotta meg nehéz feladatát.
A borok között kitűnő a borok királya, valóságos nectár volt Fosztó
Czeczilia 1866-beli székely-kocsárdi Croquant asszu bora. Ilyen lehet a valódi
tokaji bor, melyből magyar ember iszik legkevesebbet. Az elsőség tehát
mindenesetre ezt illeti, sőt ez a többieket messze túlszárnyalta. Minthogy
azonban a tárlati programmban határozottan ki volt mondva az, hogy az első
jutalom a legjelesebb borcsoportnak, a második jutalom pedig a kiállított borok
legjelesbbikének adasék; ennélfogva a bíráló bizottság az első jutalmat, az
állami aranyérmet, Lengyel Ádámnak itélte, mint a kinek jeles borcsoportjában
kitűnő pecsenye-borok jó kezelésről tanúskodnak, — a másodikat pedig, az
állami ezüstérmet Fosztó Czeczilia úrhölgynek a kiállított borok legjelesbikéért.
2 darab aranyat nyert Szentpéteri Antal 1862. évi egerbegyi szinbora.
Bronzérmet Miksa Elek hadrévi 1868-beli olasz riesling bora és Veres Dénes
1841- beli tordai asszubora.
Dicsérő oklevelet nyertek:
1. Fosztó Czeczilia úrhölgy 63-beli sz.-kocsárdi finom rieslingje,
2. Tisza László 68-beli csáni traminer bora és Szentpéteri Antal 1866beli egerbegyi asszubora.
Jutalmat nyertek a szőlőkért: Wolff Gábor és fia 74 külföldi és 40 hazai
szőlő- fajokból álló gyűjteményéért, melyhez igen érdekes és tanulságos
szőlőlevél gyűjtemény volt csatolva, állami aranyérmet. Aranyospolyáni
birtokos Fekete János 36 fajból álló szőlőcsoportjáért állami ezüstérmet. Osztián
Gerő 42 válogatott asztali- és borszőlő fajaiért szintén állami ezüstérmet.
Debreczeni József 23 hazai fajt tartalmazó szógyűjteményért 2 darab aranyat,
Szabó János 1 db. aranyat. Dicsérő oklevelet nyertek: Tisza László, Magyari Pál
és ügyvéd Balogh János. Két szőlőmunkásnak, kik a torda-aranyosi gazdasági
egylet területén saját szőlőjüket legczélszerübben mivelik — ki volt tűzve két
arany. Ezeket nyerték Tordáról Szabó Ferencz, Felvinczről Belényesi Pál.
Ezeken kivül Tordáról Kapros Samu és Szász Sándor — Felvinczről Bartha
István — mint értelmes és szorgalmas szőlőmunkások egy-egy tallérral
jutalmaztattak. A tárlat második napján u. m. oct. 14-én vándortanár Fekete Pál
előadást tartott a szőlőmetszésből, délelőtt a Mézesmál, délután a Martalja nevű
szőlőhegyben.
Szép volt látni azt a rendkivüli könnyűséget s gyorsaságot, melyet a tanár
ur a szőlőmetszésnél tanusitott. Egy két mester vágást teszen — mint huszár a
csatában — s előttünk áll a szépen megmetszett szőlőtő. Egy pár
szőlőmunkással vizsgát is tartott és pedig igen jó sikerrel. A tanitványok
munkája a tanárnak becsületére vált. Vajha sikerülne a tanár ur fáradozásainak
az itteni makacs előítéletet megtörve, városunk szőlőtelepeiben a czélszerübb,
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sikerre vezetőbb szőlőmivelést meghonosltni! Ekkor Tordának talán nem átka,
hanem áldása lenne a véghetlen sok szőlőtelep. Tárlatunk fontosságát emelte
még az a körülmény, miszerint Tordamegye főispánja b. Kemény György ez
alkalommal egy szőlőszeti műre 10 arany pályadijat tözött ki. (Kelet.)
L.Borászati 1872 november
-Pályázat egy szőlészeti kérdés érdkében . Tiz arany jutalmat tűzök ki,
azon lehetőleg legérthetőbben kellő rövidséggel irt népszerű és alaposon
indokolt értekezés szerzőjének, a ki ki fogja mutatni, hogy egyfelől a tordai,
polyáni, egerbegyi, gyéres-szt.- királyi, lónai, gerendi, hadrévi s keczei, —
másfelől felvinczi, földvári, kocsárdi szőlőhegyekben asztali bor termelésre,
tekintettel a szőlőhegyek talajára, fekvésérej égaljára és termékenységére és
borok jóságára; melyik
1. a sok közül az a három fehér bort adó szőlőválfaj, melynek termelése a
most keverve vagy elkülönitve termelt válfajok közt, általános elterjesztése, a
többi válfaj felhagyásával kivánatos sőt gazdasági tekintetben szükséges, és
2. melyik azon két vörös bort adó szőlőfaj, melynek termelése az 1. sz.
alatt emlitett okokból szintén mások felett óhajtandó ? Szerző köteles idegen
kézzel leiratni értekezését, s nevének lepecsétlése mellett 1873-ik évi febr. hó
20-áig a torda-aranyosi gazd. egylet titkárához beadni. Birálókul felkérem tanár
Nagy Ferencz, m. Paget János, Szentpáli Ignácz, Wolf Grábor és Lengyel Ádám
urakat. A legjobbnak itélt értekezés szerzőjének a jutalom dij mart. hó elején
mulhatlanul ki fog adatni. A jutalmazott értekezés a torda-aranyosi gazdasági
egylet tulajdona lesz, s arról legjobb belátása szerint rendelkezik.
Báró Kemény György.
L.Borászati 1872 november
Erdélyi boraink legújabb diadala.
Folyó év nyarán Francziaországban Lyon városában nagy nemzetközi
kiállitás rendeztetett, mely május 1-től october 31-éig tartott. A nmlgu?
földmivelés , ipar- és kereskedelmi m. kir, ministerium még 13924/1871 s z. –
a. - felhívta az „erdélyi gazdasági egylet" figyelmét e tárlatra s kivált gabona- és
lisztfélék, valamint borok beküldését tartá kívánatosnak. Erdély néhány ismert
bortermelője, valamint az erdélyi pincze-egylet is a magas felszólításnak eleget
teendők, a következő borfajokkal gazdagiták a lyoni kiállítást u. m.:
1)
Az erdélyi pincze-egylet küldött :
1865-beli Tasnádi bakator
1866-beli Som
1862
“““
1866 „ Traminer
1866
“““
1866 Alex. Muscát
1866
Furmint
1862 Törökhegyi
1862
Küküllőmenti
1862 Rozsamál
1848
“ ““
1848 Traminer
1834
“““
1867 Riesling
1862
“ “ “ sajtolás
1868 Riesling
1868
Riesling „
1866 Aszú
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2)
Paget János:
1868-beli Szőkefalvi asztali bor.
1866-beli Szőkefalvi "leányka
1866 „ „ máslás
1866 „ alexandr. „
1868 „ „ sauvignon
1866 „ croquant „
1868 „ welsch riesling
1868 „ Gyéresi cabernet
3)
Gr. Mikó Imre :
1811-beli Preszákai szinbor
1848-beli Tasnádi szin.
1827 „ Magy. Herepei „
1862 Marokbázi
1834 „ Oláh-szilvási „
1866 Preszákai aszu
1846
„„„
1866 Oláh Szilvási
1848 Tasnádi bakator
1866 Tasnádi bakator
4)
Báró Bornemisza János :
1868-beli Mácsói Riesling
1868 beli Algyógyi welsch
1868 „ Keresztúri „ riesling
A kellő óvatossággal csomagolt — részben pasteurisált — borok még
f. évi martius hóban útnak indittattak, rendeltetésük helyére szerencsésen el is
jutottak és kiállíttattak, de további sorsukról mindeddig mit sem hallottunk. De
fárad hatatlan bortermelőink megérdemlet jutalma ha késett is, azért nem maradt
el, mint az alábbi levél, — melyet a t. czimzett ur szívességéből egész
terjedelmében közlünk — bizonyítja :
Lyon, 1872. november hó 12-én. Kedves Paget ur!
Kiváló örömemre és szerencsémre szolgál önnel tudatni, bogy a lyoni
kiállításon társulatának szép borgyüjteménye a legnagyobb kitüntetést — első
rendű dicsérő oklevelet — nyerte. A boroknak minősége s kifogástalan állapota
egyaránt bizonyította ugy a jeles pinczekezelést, mint a palaczkrahuzás gondos
kezelését és méltán leköté a kóstoló bizottság figyelmét. A bordeauxi szőlők
borából küldött mustra is nagyon figyelemre méltó volt: minősége kitűnő,
bouquet-je nagyon jó. Fogadja azért, kedves uram, — ugy saját személyét
illetőleg, valamint társaival együttesen is, kikkel ezt közölni kérem — őszinte
szerencsekivánataimat ezen ép oly szép, mint méltán megérdemlett sikerre
nézve; — fogadja végre legszivesebb és legtiszteletteljesebb érzelmeim
kifejezését.
E. Terrel des Chenes. s. k. Borbiráló bizottsági elnök a lyoni kiállitáson
1872
L. Borászati 1872 december
-— A Torda megyei gazdasági egylet mult havi ülésében titkár bemutatja
tordamegyei főispán báró Kemény György által kitűzött és 10 arany pályadíjjal
jutalmazandó ezen kérdésre: „Melyik azon fehér bort adó három és veres bort
adó két szőlő faj, melyeknél egyfelől az Aranyos mentében fekvő tordai,
aranyos polyáni, egebegyi, gyérési, sz.-királyi, lónai, hadrévi, gerendi és keczei,
másfelöl a Maros mentében fekvő felvinczi, földvári és kocsárdi szőlő
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hegyekben, — asztali borok kitűnő jóságára tokintettel — a mostan termelt
kevert fajokkal szemben, — általános elterjesztése és termelése kívánatos, sőt
gazdasági tekintetben szükséges?" kellő időben beadott pályamű bírálatáról az
1874. szeptember 20-ki gyűlés 101. sz. határozatával kiküldött biráló bizottság
által szerkesztett bírálatok, mely szerint nevezett pályamű teljesen kitűnőnek
ismerteit el és a pályadíj elnyerésére érdemesnek ajánltatott, — a biráló
bizottság véleményét a választmányt elfogadta, s e szerző nevének megtudása
végett, az „Itt az írás forgassátok, érett észszel, józanon" jeligével ellátott levél
felbontása hatá- roztatok, mi megtörténvén éljenzések közt a pályamü
szerzőjéül egyleti elnök Nagy Ferencznek — a gazdaság és különösen a
gyümölcsészet és szőlőszet terén már több érdemekkel koszorúzott — neve
olvastatott. — A pályadíj 10 arany kiadása utalványoztatok és annak egy érdem
elismerő irat kíséretében leendő átadása, úgyszintén pályadíjt kitűző méltóságos
báró Kemény György ur értesittetése és a pályaműnek mint egyleti julajdonnak
kinyomatása határoztatott.
L.Borászati 1874 december
- Szőlészeti ügyek Erdélyben.
A tordaaranyosvármegyei gazdák egyesületének utolsó igazgatósági
ülésén dr. Betegh Miklós elnöklete alatt elhatározta továbbá a választmány —
hogy a több oldalról nyilvánított óhajnak engedve — érdeklődni fog tagjainál az
eladó ujborkészletek mennyisége és fajtája iránt és amennyiben 1—2000 hl.
eladó készletet jelentenének be, márczius hó első felében egy ujborvásárt
rendez, E czélból az őszi vásárt rendező bizottság újból kiküldetett. Titkár
ugyanakkor jelentette, hogy az elnökség a tagok folyó évi rézgálicz és
raffiaszükségletét összeírta, a jelentkezések még mindig érkeznek. A
jelentkezések alapján az egyesület a szükséges rézgálicz- és raffiaszükséglet
idejében való kielégítéséről fog gondoskodni.
L.Borászati 1916 január
Torda Vidéki Szőlő és Bornemesitő Társulat-Kolozs megye Torda
- E társulat meghatározza meg , az itt legjobban bevált fajtákat..
L.Csávossy Gy
A tordavidéki szölő- és bornemesitö társulat alapszabályai
1,A társulat közvetlen czélja:
A társulat czélja a szőlő- és boripart eddigi pangó és nyomott helyzetéből
kiemelni s minél több oldalú gyökeres reform alapján oda hatni, hogy Torda
városa és borvidéke területén jó, értékes és keresett bor állittassék elé.
2, A társulat működési iránya A társulat a gyökeres reformot választván
jelszavul, működését akkép irányozza: a) Constatirozza azon szőlőfajokat,
melyek az égalji s talaji viszonyokhoz képest kitűnő borszőlőknek ismertetnek
el, s csakis ezeket, vegyitetlenűl, s fajszerint beosztva termeli. b) A vegyitett
szőlő-termeléssel, mennyiben a fajok nagy része különben is értéketlen bort ad,
merőbe szakitván, a faj ültetéseket inditja meg, s az egyes tagok tehetségükhöz
képest, nemcsak uj ültetéseknél szorosan ahoz tartják magukat, hanem
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lassanként régi ültetvényüket is rendre a fajmegválasztás elve szerint
rigolirozott talajba rendezik be. c) A szőlőmivelés fogásai közül legczélszerűbb
s jutányosabb módozatot állit meg s együttesen és egyénileg oda hat, hogy azt
nemcsak a társulat tagjai, hanem a működési körébe levő más szőló'mivelők is
elfogadják. d) A szüretelésbe okszerű rendet behozni, s azt minél átalánosabb
érvényre emelni igyekszik. e) Czélszerű szüretelési eszközöket szerez be,
ismertet és terjeszt el borvidéke körében. f) A társulat költségén jó szőlőszeti s
borászati szaklapokat s szakmunkákat hozat meg. g) Tanulmányozza a
pinczekezelést s a társulat vagyoni s erkölcsi ereje növekedésével arra törekszik,
hogy a társulat által termelt borok egységes terv szerint kezeltessenek.
A társulat a gyökeres reformot választván jelszavul, működését akkép
irányozza: a) Constatirozza azon szőlőfajokat, melyek az égalji s talaji
viszonyokhoz képest kitűnő borszőlőknek ismertetnek el, s csakis ezeket,
vegyitetlenűl, s fajszerint beosztva termeli. b) A vegyitett szőlő-termeléssel,
mennyiben a fajok nagy része különben is értéketlen bort ad, merőbe szakitván,
a faj ültetéseket inditja meg, s az egyes tagok tehetségükhöz képest, nemcsak uj
ültetéseknél szorosan ahoz tartják magukat, hanem lassanként régi ültetvényüket
is rendre a fajmegválasztás elve szerint rigolirozott talajba rendezik be. c) A
szőlőmivelés fogásai közül legczélszerűbb s jutányosabb módozatot állit meg s
együttesen és egyénileg oda hat, hogy azt nemcsak a társulat tagjai, hanem a
működési körébe levő más szőló'mivelők is elfogadják. d) A szüretelésbe
okszerű rendet behozni, s azt minél átalánosabb érvényre emelni igyekszik. e)
Czélszerű szüretelési eszközöket szerez be, ismertet és terjeszt el borvidéke
körében. f) A társulat költségén jó szőlőszeti s borászati szaklapokat s
szakmunkákat hozat meg. g) Tanulmányozza a pinczekezelést s a társulat
vagyoni s erkölcsi ereje növekedésével arra törekszik, hogy a társulat által
termelt borok egységes terv szerint kezeltessenek.
3. Csemegeszőlők termelése . Különös gondot fordít a társaság értékes
csemegefajok beszerzésére s elterjesztésére, ugy az elárusitás mint a téli
szükséglet tekintetéből is. E részben a társulat minden tagja kötelezi magát,
hogy az elfogadott csemeteszőlőkből, egy vagy két fajt nagyban szaporít, s azt a
társulat több tagjai által termeltekkel vagy kicseréli, vagy jutányos feltétel
mellett áruba bocsátja
4. Részvénydij . A társulat költségeinek fedezése végett a tagok évenkint
mindig előre 5 o. é. frt. részvénydijt fizetnek két részletben, felét szt.-György,
másik felét szt.-Mihály napkor. A részvény magasabbra nem emeltethetik, de a
társulat tagjai szaporodásával, alább szállittathatik
5. A társulat tagja ki lehet ? Tagja lehet a társulatnak a város és borvidék
minden szőlőtermelője vagy borkezelője,aki az 1. és 2. §-ban kifejtett
feltételeket elfogadja, s átalában a társulat szabályainak kötelezését magára
nézve elismeri.
6. A rendes és nem rendes tagok. Rendes tagok csak a részvényes tagok,
azonban tiszteletbeli tagokat is van joga a társulatnak választani, de csakis a
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szőlőszet s borászat terén magukat kellően kitüntetett egyénekből. —
Tiszteletbeli tagok a társulat gyűlésein csak tanácskozó szózattal birnak.
7. A társulat kormányzata . A társulat ügyesbajos dolgainak vezetésére
elnököt, egy alelnököt, jegyzőt, pénztárnokot és 6 tagból álló választmányt állit
be; hivataloskodási idejök 3 évig tart s akkor uj választás következik be.
8. A társulat ügyvezetése . A társulat évenkint — szüret körül — egy
közgyűlést, a közgyűlés által választott választmány havonkint, minden hó első
vasárnapján választmányi üléseket tart. A gyűléseket az elnök vagy alelnök
hívja össze, s tanácskozásainak eredményét mindannyiszor közzé téteti a szak-,
vagy politikai lapok utján.
9. A közgyűlés teendői . A választmány által kitűzött napon évenkint
egyszer közgyűlés tartatik; a közgyűlés jogai közé tartozik a tisztviselők és
választmányi tagok megválasztása, az évi költségvetés s a lefolyt évi
számadások megvizsgálása, s átalában a társulat ügyeiről való intézkedés,
melyek a választmány hatáskörét felülmúlják.
10. A választmány teendői . A választmány feladatai közé tartozik a város
és borvidéke körében a szőlészet és borászat ügyét, annak fejlődését vagy
maradását, s mindenikre beható okokat őrszemmel kisérni, s arról gondoskodni,
hogy a kitűzött czélra vezető eszközök felismertessenek, s ugy az ügy, mint a
társulat irányában minél nagyobb részvét s érdekeltség keltessék.
11. A választmány kiváló gondjai . A választmány kiváló gondjai közé
tartozik még a város és vidék borászati statistikájára vonatkozó adatokat
egybegyűjteni, évenkint szőlő- és borkiállításokat rendezni, a társulat tagjainak
pinczekezelése felett koronkint szemlét tartani, s mindenik felett kimondandó
beható s részrehajlatlan ítélete által oda hatni, hogy ezen iparág hitele
megalapittassék; végre arra törekedni, hogy ugy a szőlőtermelésnél mint a
borkezelésnél a város és vidék borai megérdemlett helyet foglaljanak el Erdély
jelesebb borai közt
12. A társulat czime és székhelye . A társulat „To r d a vidéki szőlő és bor
nemesitő társulat Tordán " nevet veszen fel, állandó székhelye Torda városa, hol
rendesen tartja üléseit s kiállításait is; azonban a vidéki tagok kívánságához
képest a gyűlések s kiállítások a borvidék egyik vagy másik központiasabb
helyiségén is megtarthatók. –
13. A társulatnak a leendő megyei gazdasági egylethez való viszonya .
Azon esetre, ha a Tordamegye és Aranyos-szék bizottmányai által elvben
elfogadott s általuk létesíteni tervezett gazdasági egylet létre jön, ezen társulat
kifejezi előlegesen abbeli óhajtását, hogy abba, mint annak egy külön osztálya,
testületileg belépend.
14. A tagok szaporítása . Minden a társulatba belépett tag kötelezi magát
mennyiben lehetséges, maga mellé még egy tagot nyerni meg.
L.Borászati 1870 január II.1
tordai Szőlő- és Bortermesztő Társaság
L.Korunk 2008 szeptember
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Tordaszentlászló gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Tordatúr gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Tordátfalva gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye
Tordátfalva címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke KissAlbert.
L.Erdély 1941-42
Torja gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Csobot Géza .
L.Erdély 1941-42
Torockó gazdakör Fehér megye
- az 1936-37 –ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 22 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Torockószentgyörgy gazdakör Fehér megye
-A gazdasági tanfolyam vizsgáját január 30-án tartották meg ,200 főnyi
hallgatóság elött.Előadók Csontos János és lándori
Szász Ferenc
földbírtokosok, Szeghő Dénes az E.G.E. állattenyésztési felügyelője.A vizsgát
báró Rudnyánszky Lajos a gazdakör elnöke nyitotta meg.A vizsgát Szeghő
Dénes vezette le.
L.Erdélyi Gazda 1938 március
- az 1937-38 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 32 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-A téli gazdasági tanfolyam hallgatói június 26-án lándori Szász Ferenc
tanfolyamvezető Gaál Gyula unit lelkész és Csíky Viktor ref.levita lelkész
vezetésével kirándulást szerveztek a csombordi gazdasági iskolába, az enyedi
Ambrosi-Fischer faiskola telepére és dr. Szász Pál E.G.E elnök gáltői
gazdaságába.Szakmai felvilágosítást Nagy Endre a gazd isk.igazgatója,Szeghő
Dénes állattenyésztői felügyelő és Debitzky Béla gazdasági intéző adtak.A
látogatáson ott voltak a gazdák feleségei is.
L.Erdélyi Gazda 1938 augusztus 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Torontálkeresztes gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Tóti gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Mészáros Lajos.
Tusnád gazdakör Hargita megye Lásd bővebben a Hargita megye Tusnád
címszónál.
- 1941-ben a gazdakör elnöke Élthes Pál .
L.Erdély 1941-42
Tuson gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Türe gazdakör Kolozs megye,
-gazdaköri elnök Szász Ferenc gazdálkodó pap.
L. K-vári Törv-szék 363/1926 határozat
-1941- ben a gazdakör elnöke Szabó Ferenc Deritei.
L.Erdély 1941- 42
Türkös gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Udvarfalva gazdakör Maros megye
- Az 1939-40-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 30 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
- 1941-ben a gazdakör elnöke dr.Rozsnyói György.
L.Erdély 194142
Udvarhely vármegyei EMGE kirendeltség, Székelyudvarhely.
Udvarhely Megyei Gazdasági Egyesület- lásd bővebben a Hargita megyei
szócikknél
-az Egyesület 1937 június 15-én tartotta rendes évi közgyülését .Szakács
Péter a szervezet elnöke beszédet mondott.-nagy segítség dr. Szász Pál gáldtői
földbirtokosnak az E.G.E.elnökké való választása,gr.Teleki Ádám a Gazda
főszerkesztőjének való kinevezése.Nagy segítséget kapnak Mikó László
nyárádszentlászlói földbirtokosának fáradhatatlan munkájának révén.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-Tisztújító közgyülést tartottaz Udvarhely Megyei Gazdasági Egylet-1938
februárjában Sz. Szakács Péter elnökletével aki 10 éve elnöke a szervezetnek.
Megvitatott kérdések-egy udvarhelyi gazdasági iskola felállítása,a keresztúri
állatvásárok rendezése-.Új elnök Sz.Szakács Péter,alelnökök Ugron Pál és Incze
Pál,titkár Lakatos Tivadar.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
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-1904. márczius havában tartott közgyűlésén Hlatky Miklós titkár…….
L. Barabás Endre
Udvarhely Megyei Méhészegyesület ,megalakult 1909 februárjában 50 taggal.
L.Balaton Petra
- A volt Udvarhely vármegyei Méhész Egyesület vagyona-1944L.M.O.L
Udvarhely vármegyei Állattenyésztők Egyesületének 1942/43. évi jelentése.
L.M.O.L
Újbálinc gazdakör Temes megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újdellő gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január1
Ujős gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben agazdaköri elnök vitéz Gyenge Sándor.
L.Erdély 1941-42
Újpalota gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Drozsdovszky Géza.
L.Erdély 1941-42
Újkisoda gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újkisoda –Bessenyei telep-gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újmosnica gazdakör Temes megye
- 1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Dijazott a gazdakör különböző termékei. Aranyérem.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újszentes gazdakör Temes megye
-1919-ben a gazdakör elnöke Mágori József .
L.családi feljegyzés
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újszékely gazdakör Hargita megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Újtorda gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Újtusnád gazdakör Hargita megye . Lásd bővebben Hargita megye
Újtusnád címszavában
- 1941-ben a gazdakör elnöke Élthes Elek .
L.Erdély 1941-42
Újvár gazdakör Temes megye
-A hatalomváltásig itt működött a Magyarországi Földművesek Országos
Szövetségének csoportja .
L . Berkeszi István dr.
Úzdiszentpéter gazdakör Maros megye
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Uzon gazdakör Kovászna megye
-1937-ben a gazdaköri elnök Bodoli F. Mihály.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
- A kéthetes gazdasági tanfolyamot 80 gazdával, szervezték Kuthí János
gazdaköri elnök és Temesvári János földbirtokos.Vezette báró Atzél Ede
mezőzáhi földbirtokos.Előadók Szőke Mihály és Riebert Ferenc.Részt vettek a
szomszédos községek gazdái is.Meglátogatta Mikó László E.G.E.felügyelő.
Vizsga február 12-én , amelyen dr. Szent-Iványi Gábor a Háromszék Megyei
Gazda egylet elnöke elnökölt
L. Erdélyi Gazda 1938 március 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Bucsi Ignác.
L.Erdély 1941-42
Ülke gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye Ülke
címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Szász M.Károly .
L.Erdély 1941-42
Ürmös gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Vacsárcsi gazdakör Hargita megye . Lásd bővebben Hargita megye
Vacsárcsi címszavában
- 1941-ben a gazdakör elnöke id. Bíró András
L.Erdély 1941-42
Vadad gazdakör Maros megye
- 1938- ban itt új E.G.E. gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
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- 1941-ben a gazdakör elnöke Dániel Zsigmond tanító.
L.Erdély 1941-42
Vadászi gazdakör Arad megye
-A kéthetes gazdasági tanfolyam január 17 és 29 között zajlott.Előadói
Zalányi Tibor, Koppány Rezső, báró Bornemissza Károly, Hönigesz Nándor,
Went László,Steiner Ferenc dr.Szervezte Berecz Sándor malomtulajdonos,
gazdaköri elnök.Vizsga január 29-én .Ezen megjelent dr. Konopi Kálmán a
megyei gazdasági egylet elnöke,Takácsy Miklós alelnök és dr.Olosz Lajos
kisjenői ügyvéd.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
- az 1938 –ban szervezett gazdasági tanfolyamnak 30 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Vaja gazdakör Maros megye
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
Vajasd gazdakör Fehér megye
-1940-ben Dél-Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Vajdakamarás gazdakör Kolozs megye .Lásd bővebben a Kolozs megye
Vajdakamarás szócikket.
-1941- ben a gazdakör elnöke Jankó József Gergely.
L.Erdély 1941- 42
Vajdaszentiván gazdakör Maros megye
- Az 1939-40-es évben megszervezett gazdasági tanfolyamon 30 gazda
vett részt.
L.Demeter Béla
-1938- ban itt E.G.E gazdaköri fiók alakult meg.
L.Erdélyi Gazda 1938 július 1
- 1941-ben a gazdakör elnöke Bod Sándor.
L.Erdély 1941-42
Valkány gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt
L.Erdély 1941-42
Vargyas gazdakör Kovászna megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kádár Lajos unit.lelkész
L.Erdély 1941-42
Varsolc gazdakör Szilágy megye
-1937 júliusában egy körút alkalmával Varsolcra látogat dr. Szász Pál az
E.G.E elnöke.
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-Itt találkozik Anderlich Dénes földbirtokossal aki a gazdamozgalom
támogatását vállalja.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Dénes Jakab.
L.Erdély 1941-42
Vasláb gazdakör Hargita megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Erőss Lajos.
L.Erdély 1941-42
Válaszút gazdakör Kolozs megye .Lásd bővebben a Kolozs megye
Válaszút szócikket.
-1941- ben a gazdakör elnöke Fülöp Lajos.
L.Erdély 1941- 42
Vámfalu gazdakör Szatmár megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Frond Menyhért.
L.Erdély 1941-42
Vámosgálfalva gazdakör Maros megye
-1937 január 11 és 23 között az E.G.E-itt kéthetes gazdasági tanfolyamot
szervezett 21 hallgatóval .A tanfolyamot
Dániel Elemér földbírtokos a
Nagyküküllőmenti Gazdasági Egylet alelnöke vezette.Az előadásokat László
János,Molnár Ferenc,és Bibert Ferenc tartották. Az előadásokat meglátogatta
Máriaffí Lajos E.G.E. alelnök és Pekry Géza .
L.Erdélyi gazda 1937 február 1
-A Küküllői Gazdasági Egyesület 1937 október 3-án mezőgazdasági
kiállítással egybekötött gazdanapot szervezett ahol a vámosgálfalvi Szász Berta
féle áttört mintás föggönyök vonták magukra a figyelmet .A kiállitás díjazottja
üszökért - arany-Szász Ferenc,oklevél Dániel Elemér.Borjukért oklevél Keszeg
Pál Béla. A kiállított csikóért I.díjat kapott Dániel Elemér.Gabonabirálatban
II.díjat kapott Dániel Elemér 8 soros pensylvánia kukoricáért. Vajda Béláné
alcsuti nyári kukoricájáért és Gyalai Gyula fehér csemege kukoricájáért ,Hidi
Imre búzájáért könyvjutalomban részesült. A szőlőbirálat alapján II. osztályú
oklevelet kapott Dániel Elemér
az általános szőlő gyüjteményéért,
kihangsúlyozva Szürkebarát és Chasselár szőlőiért.
L.Erdélyi Gazda 1937 november 1
-Az E.G. E. peronoszpora előrejelző állomást hozott létre itt, ahol a
védekezéshez is adnak tanácsot. Vezeti Dániel Elemér
L.Erdélyi Gazda 1938 június 1
-A gazdaegylet által 1938 szeptember 18-án szervezett állatkiállításon
díjazott lett a tehene után oklevéllel László József kisgazda.Sertése után
oklevéllel ifj.Hidi Imre kisgazda.
L.Erdélyi Gazda 1938 október 1
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Vámosudvarhely gazdakör Maros megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Váralmás gazdakör Kolozs megye
-1938 január 3-án itt is megnyílt a két hetes gazdasági tanfolyam.A
vizsgán megjelent dr. Szász Pál E.G.E. elnök,Telegdy László és Albrecht
Dezső.Előadók Várady Mihály, Paull Kamill, és Gyerkes Mihály.A gazdakör
elnöke Farkas Ferenc.A vizsgán ott volt a falu minden gazdája és asszonya.
L.Erdélyi Gazda 1938 február 1
-az 1938–ben szervezett gazdasági tanfolyamnak 31 hallgatója volt.
L.Demeter Béla
-1937 második felében alakult meg mint E.G.E.fiók.
L.Erdélyi Gazda 1938 január 1
-1941- ben a gazdakör elnöke Sinka József ref.lelkész.
L.Erdély 1941- 42
Váradles gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Öttiker Henrik.
L.Erdély 1941-42
Váradszölős gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szlafkai Mihály.
L.Erdély 1941-42
Várfalva gazdakör Kolozs megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Váradvelence gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Kosztelni István.
L.Erdély 1941-42
Várkudu gazdakör Beszterce –Naszód megye
-Az 1941-ben az itt
szervezett mezőgazdasági tanfolyamnak 30
hallgatója volt. A kéthetes EMGE tanfolyam február 17én nyílt meg.
L. EMGE
-1941-ben agazdaköri elnök Szilágyi Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Városfalva gazdakör Hargita megye(Homoródvárosfalva) . Lásd bővebben
Hargita megye Vámosfalva címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Balogh Lajos
L.Erdély 1941-42
Vásáros gazdakör Temes megyében
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
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Vedresábrány gazdakör Bihar megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Bárcsa Sándor .
L.Erdély 1941-42
Vetés gazdakör Szatmár megye
-1938- októberében részt vesznek az ombodi gazdanapon .
L.Erdélyi Gazda 1938 november 1
-1941-ben a gazdakör elnöke Dr. Koronka Pál..
L.Erdély 1941-42
Végvár gazdakör Temes megye
-A kéthetes gazdasági tanfolyam február 3-án zárult.Előadók Dadányi
György, Lukács Jenő, Koppány Rezső, Binder Albert, és Becsky István.A
tanfolyamot az egész falu a legélénkebb figyelemmel követte.Elnök Ungor
István.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az 1937-38-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 30
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Vérvölgy gazdakör Szilágy megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Szücs János ref.lelkész.
L.Erdély 1941-42
Völcsök gazdakör Szilágy megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Pávelka Rudolf.
L.Erdély 1941-42
Vice gazdakör Beszterce –Naszód megye
-1941-ben agazdaköri elnök Takács János.
L.Erdély 1941-42
Visa gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Dupárdi György k.bíró.
L.Erdély 1941- 42
Visk gazdakör Máramaros megye
- 1941-ben a gazdakör elnöke Jörös Pál.
L.Erdély 1941-42
Vízakna gazdakör Szeben megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Vízszilvás gazdakör Kolozs megye
-1941-ben agazdaköri elnök Lukács Endre.
L.Erdély 1941-42
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Zabola gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Pozsony Ferenc.
L.Erdély 1941-42
Zajzon gazdakör Brassó megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Zalán gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Eördögh Dezső.
L.Erdély 1941-42
Zágon gazdakör Kovászna megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Szombathi Gyula.
L.Erdély 1941-42
Zentelke gazdakör Kolozs megye
-1941- ben a gazdakör elnöke Csáki János.
L.Erdély 1941- 42
Zetelaka gazdakör Hargita megye. Lásd bővebben Hargita megye Zetelaka
címszavában
-1941-ben a gazdakör elnöke Sebestyén István.
L.Erdély 1941-42
Zilah gazdakör Szilágy megye
-1941-ben a gazdakör elnöke Dózsa Miklós.
L.Erdély 1941-42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
L.Erdély 1941-42
Zilah
-Itt székel a Szilágyvármegyei Gazdasági Egyesület.
L.PetriMór Szilágy
Zimándújfalu gazdakör Arad megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Zoltán gazdakör Kovászna megye
L.Demeter Béla
Zsebely -Józsefszállás gazdakör Temes megye
-1940-ben Dél –Erdélyben maradt.
L.Erdély 1941-42
Zsejk gazdakör Beszterce-Naszód megye
L.Demeter Béla
- 1939-ben a zselyki gazdakör kérésére egy Nónius mént hozott be az
EMGE.
L.Erdélyi gazda 1940 október 1.
Zsibó gazdakör Szilágy megye
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-1937 júliusábanaz E.G.E.vezetőségének körútja alkalmávalide látogat
dr.Szász Pál elnök, gr.Teleki Ádám, a gazda főszerkesztője, és Telegdy László
központi felügyelő ahol eszmecserét folytattak Paál János elnökkeltehénszindikátus-két apaállat.
L.Erdélyi Gazda 1937 augusztus 1
-1938 február 20-és 26 között az E.G.E.Kolozsvárott megszervezte a
vetőmag kiállitását. Díjazott gróf Teleki Béla sárga Eckendorfi takarmányrépa
magért-készlete- 30 q.Aranyérem, állami ezüst.
L.Erdélyi Gazda 1938 március 1
-Az 1938-39-es évben itt megszervezett gazda tanfolyamnak 63
résztvevője volt.
L.Demeter Béla
-1941-ben a gazdakör elnöke Paál János.
L.Erdély 1941-42
- Az EMGE által a gyógynövénygyűjtés és értékesítés megszervezésével
volt megbizva Molnár János.
L.Erdély 1941- 42
-1942-nyarán itt új peronoszpora jelző állomást nyitott az EMGE.
.Erdély 1941-42
Zsobok gazdakör Szilágy megye,
-gazdaköri elnök Muzi István gazdálkodó pap.
L.K-vári Törv-szék 363/1926 határozata
-1941- ben a gazdakör elnöke Muzsi István.
L.Erdély 1941- 42
Zsögöd gazdakör Hargita megye
L.Demeter Béla
Temes megyei gazdakörök
Az elcsatolt területek termelő és értékesítő szövetkezetei.:-Brestye
gazdakör, Dézsánfalva gazdakör,Denta Földműves Egylet ,Gilád gazdakör,
Gizellafalva gazdakör, Klopodia gazdakör, Majláth gazdakör, Munár gazdakör,
Németszentpéter gazdakör, Omor gazdakör, Parácz gazdakör, Szentandrás
gazdakör, Temesfűzes gazdakör, Gyertyámos gazdakör, Kisjécsa gazdakör,
Lovrin gazdakör, Magyarszentmárton gazdakör, Nagykomlós gazdakör,Ótelek
gazdakör,Őscsanád gazdakör, ,Pusztakeresztúrgazdakör, Torontálkeresztes
gazdakör,
Újvár
Magyarországi
Földművesek
Országos
Szövetségénekcsoportja, Vizesd gazdakör, Zsombolya gazdakör.
Zselyk gazdakör Beszterce –Naszód megye
- Az 1938-39-es tanévben itt szervezett gazdatanfolyamnak 26 gazda
résztvevője volt.
L. Demeter Béla
-1941-ben elnök Kerekes Mihály.
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L.Erdély 1941-42
Zsombolya gazdakör Temes megye
-Hatalomváltásig itt gazdakör működött.
L. Berkeszi István dr.
A Dél-Erdélyi gazdakörök 1940-44 között
1940. szeptember 22.
Szász Pál, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) elnöke
megkezdi az Egyesület Dél-Erdélyben maradt részének újjászervezését

1940. november 12.
Nagyenyeden szervezi meg központi irodáját az EMGE elnöke, Szász
Pál. Hat kerületet szervez, amelyek élére gazdasági felügyelőket nevez ki.

1940. december 10.
A nagyenyedi rendőrség házkutatást tart az EMGÉ-nél.

1940. december 20.
Az EMGE értekezlete alkalmával Nagyenyeden összegyűlt gazdasági
felügyelőket és Szász Pál elnököt előállítják a rendőrségen, s "tiltott gyűlés"
címén eljárást indítanak ellenük.

1940 december 29.
Letartóztatják Szász Pált, az EMGE elnökét és Bitay Endrét, az egyesület
központi felügyelőjét, majd a nagyszebeni hadbírósághoz kísérik őket.

1940. december 31.
A nagyszebeni hadbíróság szabadlábra helyezi Szász Pált és Bitay Endrét.

1941. folyamán
Az 1941. évi gépakciók keretében az EMGE összesen 223
mezőgazdasági gépet juttat ingyen vagy kedvezményes áron a magyar
kisbirtokosoknak. Ezenkívül 67 tonna gabonát, 34 tonna vetőmagot és több mint
1700 facsemetét oszt ki, a rászorulóknak pedig kölcsönt, illetve gyorssegélyt
nyújt.
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1941. január 3.
Szász Pál kihallgatáson jelenik meg a belügyminisztériumban és ismerteti
az EMGE munkáját és célkitűzéseit.

1941. február 20.
A katonai hatóságok lefoglalják az EMGE nagyenyedi központi
irodahelyiségeit.

1941. március 26.
Gyárfás Elemér és Szász Pál kihallgatáson jelennek meg Ion Antonescu
tábornoknál. Visszautasítják Antonescu vádjait a dél-erdélyi magyarság
állítólagos államellenes mozgalmairól, majd előadják kéréseiket. Szász Pál
átnyújtja az EMGE működésének biztosítása érdekében összeállított
emlékiratát, Gyárfás pedig az ellenőrző biztosok, illetve a Romániai Magyar
Népközösség ügyét hozza szóba.

1941. április 29.
Román-magyar megállapodás születik a kettős birtokosság ügyében.

1941. július 28.
Szász Pál terjedelmes, a magyar kormánynak szánt feljegyzése a délerdélyi magyarság helyzetéről és a "népcsere" kérdéséről. Szász határozottan
elutasítja a magyar-román lakosságcsere gondolatát, mivel az szerinte nem
oldaná meg a problémákat, és senki sem lenne hajlandó önként elhagyni
szülőföldjét.

1941. szeptember 12.
A Magyarországon tartózkodó gr. Haller István megállapodást ír alá az
észak-erdélyi román szövetkezeti vezetőkkel. A megállapodást a magyar és a
román kormány is elfogadja. Az egyezmény lehetővé teszi az összes dél-erdélyi
magyar szövetkezetet tömörítő, nagyenyedi székhelyű Hangya Szövetkezeti
Szövetség megalakítását.
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1941. október 1.
Az EMGE-tagok száma a kezdeti 5820-ról több mint 12 600-ra nő.

1942. folyamán
Ez évben az EMGE összesen 126 mezőgazdasági gépet, jelentős
mennyiségű vetőmagot és 20 tonna műtrágyát oszt szét a magyar gazdák között.
A nyári gabonaelkobzások alkalmából 110 község magyarságát részesíti
segélyben. Hozzájárul a csombordi mezőgazdasági iskola felszerelésének
bővítéséhez és mozgalmat indít a silógazdálkodás fejlesztése érdekében.

1942. február 17.
A tordai magyar tejárusító gazdákat, retorzióként az észak-erdélyi
románokkal szembeni magyar bánásmódért, eltiltják a tejárusítástól.

1942. február 23.
A katonai hatóságok ismét lefoglalják az EMGE nagyenyedi központi
irodahelyiségeit.

1942. március 1.
Müller Jenő, a Romániai Magyar Népközösség titkára jelenti, hogy a
Torda környéki falvakban a magyarok számára a tordaihoz hasonló tejforgalmi
korlátozásokat rendeltek el. Tordatúron például kidobolták, hogy tejet,
tejterméket, tojást magyar nem adhat el, és nem is vehet.

1942. április 2.
Megjelenik a határ menti, katonai zónákra vonatkozó 1938. december 16i törvény módosítása. Ennek értelmében az érintett körzetekben az
ingatlanforgalmat még örökösödés esetén is a katonai hatóságok
jóváhagyásához kötik, s ez igen hátrányosan érinti a magyar ingatlantulajdonosokat is.

1942. április 9.
A Hangya Szövetkezeti Szövetség közgyűlést tart Nagyenyeden.
Elhangzik, hogy a Szövetség közel négymillió lejes haszonnal zárta az 1941.
évet. A hiteligények ellátása céljából 30 millió lejes hitel felvételéről döntenek.
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1942. május 13.
Mihai Antonescu egy zártkörű tanácskozáson kijelenti: ha nem szűnik
meg az észak-erdélyi románok üldöztetése, akkor az "utolsó szem kukoricáig,
búzáig vagy élelemig mindent elrekvirálunk, és hagyni fogjuk, hogy a nálunk
lévő magyar falvak éhen haljanak." Ahol ez a radikális megoldás nem
alkalmazható, ott a román menekülteket beültetik a magyar gazdaságokba és
lefoglalják a magyar tulajdonban lévő házakat. Ha pedig lázadás törne ki:
"géppuska, röviden és egyszerűen".

1942. május 31.
Id. Szász Ferenc EMGE-felügyelőt "kémkedés" vádjával letartóztatják

1942. június 7.
A román közellátási minisztérium bizalmas rendeletet ad ki, amelynek
alapján a magyar nemzetiségű személyektől az egész ország területén
elkobozzák az összes gabona- és lisztkészletet.

1942. június 9-25.
A hadkiegészítő parancsnokságok kiküldöttei a csendőrség, illetve a
rendőrség segítségével, házról házra járva, nem csak a gabonát s a lisztet
rekvirálják el a magyar lakosságtól - termelőktől és fogyasztóktól egyaránt -,
hanem sok helyen minden élelmiszert (zsírt, cukrot stb.) elkoboznak .

1942. június 15.
Gyárfás Elemér, dr. Nagy Miklós jogtanácsos jelenlétében, megbeszélést
folytat Valeriu Poppal a gabonarekvirálások ügyében. Elmondja: "álmunkban
sem sejtettük, hogy olyan rendszabályok szakadjanak valaha is reánk, minők
alatt népünk már napok óta nyög, s még ma sem tudjuk, hogy voltaképpen miért
is kell ezeket a megpróbáltatásokat elszenvednünk."

1942. június 16.
Iuliu Maniu a Gyárfás Elemérrel való beszélgetése során határozottan
elítéli a gabonarekvirálások során a román hatóságok által elkövetett "súlyos és
brutális" visszaéléseket. Gyárfás véleménye szerint Maniunak jelentős része
lehetett abban, hogy az erdélyi románság sok helyen segítségére sietett a
kenyerüktől megfosztott magyaroknak.
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1942. június 23.
Törvényrendelet jelenik meg, amely lehetővé teszi a határ menti magyar
birtokok kisajátítását és "etnikai románoknak" való átadását.

1942. június 23.
A román kormány elrendeli a magyaroktól elkobzott gabona részbeni
visszaszolgáltatását. Az intézkedést lassan és következetlenül hajtják végre.

1942. július 10.
Megérkezik Romániába Hencke német és Roggeri olasz különmegbízott,
akiket a magyar kormány közbenjárására a tengelyhatalmak küldtek DélErdélybe a gabonaelkobzásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására.

1942. július 18.
A tövisi kémelhárítás letartóztatja Bitay Endrét, az EMGE központi
felügyelőjét, és elveszi a nála található, összegyűjtött sérelmi anyagot.

1943. január 13.
Megalakul a brassói Hangya Fogyasztási Szövetkezet. Kezdő tőkéje
hárommillió lej. Csatlakozik a nagyenyedi székhelyű Hangya Szövetkezeti
Szövetséghez

1943. február 28.
Közgyűlést tart a csombordi Hangya Fogyasztási Szövetkezet.

1943. április 11.
A nagyenyedi székhelyű Hangya Szövetkezeti Szövetség éves
közgyűlése. Jelen van gr. Haller István elnök mellett Márton Áron, Nagy Ferenc
és Szász Pál is. Felszólalásában Szász kiemeli: az EMGE "testvéregyesülete a
Hangyának", továbbá "gazdának és szövetkezetnek kéz a kézben kell
dolgoznia".
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1943. június 6.
Dr. Litsek Zoltán vezetésével, Lugoson megtartja alakuló közgyűlését a
"Fraternitas" hitelszövetkezet. Az alapító okiratot 114 személy írta alá, akik
1051 üzletrészt jegyeztek, 1 051 000 lej értékben.

1943. június 8.
Nagyszentmiklóson ünnepélyesen megnyitják a Hangya Szövetkezeti
Szövetség helyi üzletét.

1943. június 13.
A nagyenyedi Bethlen-kollégium mintegy 100 növendéke a rektor,
Elekes Viktor vezetésével, meglátogatja a Hangya Szövetkezeti Szövetség
központját. Tövissy Géza vezérigazgató fogadja az érkezőket.

1943. november.
Állatrekvirálási akciót indítanak a román hatóságok a dél-erdélyi
magyarok ellen. Szarvasmarhákat, lovakat, sertéseket rekvirálnak,
diszkriminatív alapon, kizárólag magyaroktól. Az állatokért cserében igen
alacsony árat fizetnek a gazdáknak.

1943. november 12.
Dr. Parecz György népközösségi főtitkár feljegyzése szerint a dél-erdélyi
magyaroktól eddig mintegy 1890 szarvasmarhát és 110 lovat rekviráltak el a
román hatóságok.

1944. március.
Gr. Haller István, a Hangya Szövetkezeti Szövetség elnöke - Tövissy
Géza vezérigazgató és Fekete György, az iskolai szövetkezeti munka központi
irányítója kíséretében - meglátogatja Aradon, Temesváron és Brassóban az
iskolai szövetkezeteket.

1944. március 9.
A Déli Hírlap közli Szász Pál felhívását, amely a szegényebb falusi
lakosság vászonnal való ellátását szorgalmazza. "Segítsünk magunkon!" - írja.
Kender- és lenvetésre, ill. -feldolgozásra buzdítja a gazdaköröket.
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1944. március 19.
Gr. Haller István a Déli Hírlapnak elmondja: a Hangya Szövetkezeti
Szövetséghez 181 szövetkezet tartozik. Ezek megoszlása: 87 fogyasztási-, 76
hitel-, 12 tej- és 6 vegyes szövetkezet. A fentiek összességükben - 44 137
szövetkező család erkölcsi ereje mellett - 85 millió lej értékű szövetkezeti
üzletrésztőkét és tartalékalapot jelentenek.

1944. március 23.
A Déli Hírlap beszámol a temesvári "Vitamin" paprikamalomszövetkezet és az aradi "Önsegély" hitelszövetkezet éves rendes közgyűléseiről.
Az "Önsegély" közgyűlése felhívással fordult Arad magyarságához, hogy
tekintse kötelességének a szövetkezet támogatását.

1944. március 26.
A temesvári Hangya Szövetkezet megtartja éves közgyűlését. Bejelentik,
hogy a szövetkezet 3%-os osztalékot fizet.

1944. március 27.
A lugosi Hangya Szövetkezet éves közgyűlést tart.

1944. április 4.
A Hangya Szövetkezeti Szövetség éves közgyűlése Nagyenyeden,
amelyen részt vesz Márton Áron, Nagy Ferenc, Gál Miklós és Szász Pál is.
Beszédében Szász Pál kiemeli: "ha a humánumért való szolgálatunkat
gúnykacajjal is fogadják, akkor is szolgálnunk kell, ez a sorsunk, ez az életünk".

1944. április 16.
A temesvári "Corvin" Hitelszövetkezet éves közgyűlését tartja. Cseh
Mihály elnök kiemeli, hogy a "Corvin" 1943-ban az ország első
hitelszövetkezetévé lett: a tagok száma 1197-tel nőtt, akik 13 480 üzletrészt
jegyeztek

1944. május.
A Hangya Szövetkezeti Szövetség "Szövetkezet" c. hivatalos lapja
fölhívást tesz közzé a tagszövetkezetek felé, hogy azok - a vasúti áruszállítások
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korlátozása miatt -saját hatáskörükben sürgősen szervezzék meg a szekérrel
való szállítást.

1944. június 13.
A Gyárfás Elemérnek írt levélben Gál Miklós, Szász Pál és gr. Haller
István bejelentik, hogy teljes szolidaritást vállalnak Márton Áron püspökkel.
L. Balogh Béni Dél-Erdélyi magyarság 1940-1944
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AZ EMGE KOLOZSVÁRI KÖZPONTJA
Az EMGE irányitása a II. Világháboruig.
Elnökség:
Elnökség. Gróf Teleki Béla, elnöki teendőkkel megbízott vezető alelnök;
Kádár István és Cs, Károly István alelnökök és Telegdy László ügyvezető
alelnök.
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I .főosztály. ELNÖKI I R O D A és a külső személyzet ügyei: Szász
István okl. gazdamérnök, EMGE-igazgató.
Az elnökség közvetlen felügyelete alá rendelt osztályok.
a) STATISZTIKAI ÉS BIRTOKPOLITIKÁI ÜGYOSZTÁLY.
Ügyosztályvezető: Vita Sándor és dr, Venczd József egyetemi, intézeti tanár.
b) ZÖLDMEZŐ ÜGYOSZTÁLY. Ügyosztály-vezető Döry Lajos okl.
gazda, m. kir. Gazdasági Akadémiai ny. r.tanár. Titkár: Zalányi Tibor okl.
gazdamérnök.
Az alábbi ügyosztályok az, ügy- és személyzeti beosztás szempontjából
az előírt szabályok szerint kezeltetnek:
c) KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÖZPONTI SZÁMVITEILI ÜGYOSZTÁLY.
Ügyosztályvezető: Szász István oki. gazdamérnök. Titkár: Kardos Zoltán törv.
hit. könyvelő. Főkönyvelő:Kabdebó László, Pénztáros: Szatmáry Ilona,
d) ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÜGYOSZTÁLY. Az Ügyosztály teendőit
ellátja: Szeghő Dénes oki. állatorvos, ny.állategészségügyi felügyelő és Nagy
Miklós okl.gazdamérnök,EMGE-titkár.
Továbbá.
1. ÜZEMTANI ÉS SZÁMVITELI SZAKOSZTÁLY.
Elnök: Farkas Árpád okl. gazdamérnök, m. kir. Gazdasági Akadémiai ny. r.
tanár.
2.GYÓGYNÖVÉNYTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÖ SZAKOSZTÁLY.
Elnök: Gidófalvy István oki. gazda. Előadó:
Bodor
Kálmán
okl.
gazdamérnök.
EMGE KÖZPONTI KAMARAI KIRENDELTSÉG.
Kőzvetlenül az elnökség felügyelete allatt. Igazgató: Szász István okl.
gazdamérnök. Titkár: Kardos Zoltán,
II. f ő o s z t á l y :
KÖZPONTI IRODA és a központi személyzet ügyei. . főigazgató:Török
Bálint okl. gazda, EMGE-igazgató.
Az elnökség közvetlen felügyelete alá rendelt osztályok.
a) SAJTÓ- ÉS SZAKIRODALMI ÜGYOSZTÁLY ÉS AZ „ERDÉIYI
GAZDA Ügyosztályvezető: Demeter Bélafőszerkesztő. Fogalmazó: Kós Balázs,
b) ÁLLATÉRTÉKESÍTÉST MEGSZERVEZŐ ÜGYOSZTÁLY.
Ügyosztályvezető: Sigmond Ákos,
Az alábbi ügyosztályok az. ügy- és személyzeti beosztás szempontjából
az előírt szabályok szerint kezeltetnek:
c) ÁLTALÁNOS NYILVÁNTARTÁS, KARTOTÉKOSZTÁLY.
Ügyosztlályvezető: Török Bálint okl. gazda.Fogalmazó: Szakács Dóra,
d) SZAKOKTATÁS ÉS MOZGALMI ÜGYOSZTÁLY.
Ügyosztályvezető: Seyfried Ferenc okl. gazdamérnök, EMGE titkár.Fogalmazó:
Molnár Ferenc okl. tejgazdasági szakértő.

369

e)NÖVÉNYTERMESZTÉSI,
MEZŐGAZDASÁGI
GÉPTANI
ÜGYOSZTÁLY. Ügyosztályvezetó: Balogh László okl. gazda, központi
felügyelő. Titkár. Paull Kamil okl. gazda.
Továbbá:
1.GYÜMÖLCSTERMELÉSI SZAKOSZTÁLY. Elnök: Korponay
Kornél földbirtokos, felsőházi tag. Előadó: TörökBálint okl. gazda, EMGEigazgató.
2. SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI SZAKOSZTÁLY.
Elnök: dr. Eöry István ügyvéd. Előadó: Seyfried Ferenc okl. gazdamérnök,
EMGE-titkár.
EMGE KÖZPONTI FELÜGYELŐSÉG. Közvetlenül az elnökség
felügyelete alatt. Központi felügyelő: BaloghLászló okl. gazda. Titkár. Paull
Kamil okl, gazda.
A MEZŐGAZDASÁGI SZAKIRODALOM támogatására
az EMGE egyfelől folytatta az egylet könyvkiadó-vállalatának sorozatát,
másfelöl megalapította a Gazdaköri Könyvtárcímű sorozatát. Az előbbiben a
román megszállás alattújból kiadta Réti János: A trágyáról, a trágyázásról és a
trágyakezelésröl szükséges tudnivalók, Jakab László: Útmutató az állati ragadós
betegségek elleni védekezésben, Matc Ferenc: A kosárfűz termelése, Gáspár
József: A méhtenyésztésről és Jakab László: Útmutató háziállataink
egészségének gondozására című műveket, valamint megjelentette
Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának 60. füzeteként Dr,
Szentkirályi Ákos: Erdély juhai és juhtenyésztése,6l. füzeteként Dr. Páter Béla:
A gyógynövények termesztése, 62. füzeteként Dr, Páter Béla: A
gyümölcsfák betegségei és ellenségei, valamint a gyümölcsfák
terméketlenségének okai, 63. füzeteként Dr, Nagy Endre: A gazdakörök
szervezéséről és vezetéséről, 64.füzeteként Dr,Asztalos Sándor: A
nieKÖgazdaság szervezéséröl szóló törvény és végrehajtási utasítás, 66.
füzeteként Török Bálint: A gyümölcsfák kártevői, 67. füzeteként Szeghő Dénes:
Okszerű takarmányozás, 68. füzeteként Bodor Kálmán: Vadontermő
gyógynövények gyűjtése és értékesítése című füzeteket.
Az utóbbi három kiadvány már Az Erdélyi Gazda Könyvtár, illetve Az E,
M, G, E. Gazdaköri Könyvtára című új sorozatban, mint annak 1—3. füzete
jelent meg. Az elmúlt egyleti esztendőben a kiadványsorozat két füzettel
gyarapodott, még pedig Az E, M, G. E, Gazdaköri Könyvtára 4. füzeteként
Farkas Árpád: Erdélyi kisgazdaságok tőkeviszonyai az E. M. G. E.1938—39.
évi adatgyűjtése alapján, és 5. füzeteként Seyfried Ferenc: Kétszerezzük meg a
kukorica termését. Útmutató az Erdélyi kukoricaverseny résztvevőinek c.
füzetekkel.L.Erdély 1941-42
Zöld Mező Szövetség.(a négy év alatt)
a Hargita tetőn levő legelőgazdaság ahol kísérleteket végeznek.
L. MAÉ
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-A Népközösség keretei között a magyar gazdák érdekeit védő önálló
szervezetként működött az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) DélErdélyben maradt része. Szász Pál elnök Nagyenyeden állította föl az új
központot, egyben hat kerületet szervezett, melyek élére gazdasági felügyelőket
nevezett ki. A tagság létszáma két év alatt, 1942 derekáig 5800-ról mintegy 16
000-re, míg a gazdakörök száma 163-ról több mint 260-ra duzzadt föl.
Az EMGE tevékenysége eredményesnek bizonyult. Az ún. gépakciók
során 1941-ben 223, 1942-ben több mint 120 mezőgazdasági géphez juttatta
ingyen vagy kedvezményes áron a magyar kisbirtokosokat. Viszonylag nagy
mennyiségű – 1941-ben 67 tonna – gabonát, vetőmagot (1941-ben 34 tonnát),
tenyészállatot és műtrágyát (1942-ben 20 tonnát) osztott ki, a rászorulóknak
kölcsönöket és gyorssegélyt is nyújtott.11 A helyszíni oktató- és
szervezőmunkát, valamint a gazdakörök életét azonban ellehetetlenítették a
különböző csendőrségi tilalmak. Ráadásul az EMGE vezetői a hatóságok
állandó zaklatásának voltak kitéve, az egyesület központi irodáját a katonaság
többször lefoglalta, és lapját, az Erdélyi Gazda című folyóiratot ismételten
betiltották
-A gróf. Haller István által irányított magyar szövetkezeti mozgalom is
erős volt. Igaz, a nagyenyedi székhelyű Hangyának a 7-ből mindössze 2 raktára,
valamint 80 fogyasztási tagszövetkezete maradt Romániában 14 000 taggal, 18
millió lej értékű üzletrésszel és tartalékkal. Az észak-erdélyi román és a délerdélyi magyar szövetkezetek között 1941. szeptember 12-én létrejött, a két
ország kormánya által is elfogadott egyezmény lehetővé tette az összes magyar
szövetkezetet tömörítő Hangya Szövetkezeti Szövetség megalakítását; ez
magába olvasztotta a kolozsvári központjától elszakított volt Alianţa
(Szövetség) Romániábanmaradt hitel-, tej- és egyéb szövetkezeteinek többségét
is. Az új szervezet közel 4 millió lejes haszonnal zárta az 1940. évet,
tagszövetkezeteinek száma 1942-ben elérte a 180-at
A magyar gazdákat a sorozatos termény- és állatrekvirálásokkal próbálták
meg tönkretenni. A legsúlyosabb intézkedést a román közellátási államtitkár
1942. június 7-i bizalmas körrendelete jelentette, melynek alapján a magyarok
összes búza- és kukoricakészletét el kellett kobozni.17 Budapest közbenjárására
a tengelyhatalmak Hencke német és Roggeri olasz különmegbízottat küldték ki
a dél-erdélyi magyarok és az észak-erdélyi románok panaszainak kivizsgálására,
s ennek eredményeként az elkobzott termények egy részét a román hatóságok
visszaszolgáltatták
L. Balogh Béni
“Az EMGE téli háromhetes tanfolyami előadói valóban
mindenköszönetet megérdemelnek. Alább közöljük neveiket s hinni akarjuk. ,
hogy ezt a szép nemzetszolgálatot a jövőben is folytatni fogják:
Kellner György, Szabó József, Székely Lajos, Gerzovics József, Osztoics
Ernő, Havadtői Imre, Rákosi Pál, Deák Jenő, BenedekPál, Szombathy Gyula,
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Gyöngyössy Károly, Szakács János,Magyarosi Károly, Teleki Nagy Ferenc,
Szeghő Dénes, Fikker Sándor, Nagy Tamás, Gergely Lajos, Tomcsányi József,
Albrecht Elek, Finta Domokos, Seyfried Ferenc, Csomóss János, Vajda
Domokos, Zajzon Gyula, Gaáll Elek, Anghi Balázs, Virágh Ferenc,Veres József,
Anghi Béla, Botha László, Sigmond Károly, Csontos Miklós, Márk Samu, K.
Nagy Simon, Kacsó József, Endrödi Károly, Márk Károly, Szakács György,
Váradi Mihály, Bodor Lajos, Zászlóffy Ottó, Kupás Deák József, Szilasi Jenő,
Borbáth István,Tempfly István, Makkai Bertalan, Fodor György, Paull Kamil,
Lőte Zoltán és Balogh László.”
L.Erdély 1941-42
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Az erdélyi magyar néprajzi tájházak, gyűjtemények, múzeumok általam
összegyűjtött örökségi adatai.
Ezen gyűjtemény azokat a falusi tájmúzeumokat,falumúzeumokat
tartalmazza amelyek kutató munkám során kerültek előtérbe,nem teljes, de az
olvasó képet tud alkotni az összegyűjtött erdélyi magyar falusi emberek
évszázados alkotó, gyűjtő munkájáról. Itt vannak a gyűjtésben a székelyföldi és
más olyan erdélyi kisvárosok
múzeumai is amelyek erdélyi magyar
gyűjteménnyel rendelkeznek. Sok nagyvárosi néprajzi múzeum nem állít ki
magyar néprajzi emlékeket pl. a kolozsvári,nagyváradi, aradi temesvári stb.
Ady Endre Emlékmúzeum-valamikor Érdmindszent.
Ady Endre szülőháza Szatmár m.
Az egykoron Érmindszentnek, ma Ady Endrének
nevezett településen két épületet is emlékmúzeumként
rendeztek be. Valamikor mindkettő az Ady család
birtokában állott. Ady Endre szülőháza a kisebbik, nádfedeles, háromosztatú
parasztház. Utcára néző homlokzatát a költőóriást ábrázoló féldombormű
díszíti, míg bejárata mellett emléktábla figyelmeztet a hely különlegességére. A
szülőház pontos építési időpontját nem ismerjük, valamikor a XIX. század
második felében készülhetett, annyi azonban bizonyos, hogy Ady Endre
édesanyja, Pásztor Mária örökölte, rajta keresztül jutott az Ady család birtokába.
Ady Endre édesapja, Lőrinc bővítette az épületet, így nyerte el mai formáját. A
szülőházban számos, eredetileg is a család birtokában lévő tárgyat tekinthetünk
meg, amelyek mint néprajzi értékek is megragadják a figyelmünket. Rajtuk
kívül az Ady magánéltéhez kötődő kordokumentumokon illetve fényképeken
keresztül is bővíthetjük ismereteinket. A másik ingatlan később, 1907-ben épült
fel, négy látogatható terme szintén számos, régen a család vagyonát képező,
eredeti állapotban megőrzött tárgyat tár elénk. A két épület között húzódó
udvaron még megtekinthető a család gémes kútja, illetve Ady Endre bronz
mellszobra. A szülőház 1953-ban leégett, de restaurálták, visszaállítva eredeti
állapotát, azonban ekkor még nem alakították át múzeummá. Az emlékmúzeum
megnyitására - Popp Aurél festőművész közbenjárásának köszönhetően - 1957ben került sor. Napjainkban az Ady Endre emlékmúzeum a Szatmár Megyei
Múzeum fennhatósága alá tartozik
L.Partiumi Múzeumok
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Alsósófalvi falumúzeum. Hargita m.
Andrássy telepi Múzeum Maros m.
-Néprajzi múzeuma 2011-ben nyílt meg Kali Tünde
magyartanár, néprajzkutató, református lelkipásztor vezetésével
és Kali Anna közreműködésével.
L Wikipedia
Árkosi Tájmúzeum -Falumúzeum Kovászna m.
L.Demeter
-……..Bálinth Zoltán jóféle árkosi szalonnával és szalámival
kínálja látogatóit, miközben lelkesen mesél gyűjteményének olyan
ritka darabjáról, mint a gyerekete tő, s megjegyzi: ilyen tárgy még a
Székely
Nemzeti
Múzeum
gyűjteményében
sincs.
S hogy mi mindenre volt szükség annó a konyhában, azt a
kiállított tárgyak sokasága is jelzi: a szőtteseken késfe nő acél, a
tálaló polcán nyírfakéregből készült sótartó, fakupák sorakoznak, s
alattuk még egy ötletes légyfogó is látható. A kiállítást gazdagítja a
18. század elejéről fennmaradt olajlámpa, egy kávépörkölő és
máktörő
is,
valamint
a
néhai drótos
tótok
munkáját,
leleményességét dicsérő, fémhálóba erősített por celántál. Ha
tehetik, térjenek be a múzeumkertbe egy rövid időuta zásra elődeink
konyhájában.
L.Háromszék 2015 május 13
Backamadarasi Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
-Backamadarason megcsodálható egy óriási értékkel felérő néprajzi
gyűjtemény. Ide belépve betekintést nyerhetünk őseink mindennapi életébe,
megismerhetjük benti és kinti használati tárgyaikat, illetve szokásaikat,
találkozhatunk szőttesekkel, varrottasokkal, a borászat nélkülözhetetlen
eszközeivel, régi fényképekkel, tanszerekkel, háborúkból visszamaradt
tárgyakkal és sok más helyi specialitással is. Ezt a gyűjteményt Albert-Búzási
József backamadarasi tanárnak köszönhetjük, aki fáradságos munkájával
egyedit alkotott a környéken
L.Makkai
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Balavásári múzeum Maros m.
Baróti Múzeum Kovászna m.
-Az első baróti múzeumot Kászoni Gáspár (1896. Barót – 1989. Barót)
helytörténész, magángyűjtő hozta létre ……… Hat év szibériai fogság után
Japánon át tér haza, Erdélybe. Baróton alapít családot, órásmesterként dolgozik,
részt vesz a baróti közéletben, a brassói "Encián" Turista Egylet alapító tagja.
Helytörténeti kutatásokkal kezd foglalkozni. Több évtizedes gyűjtéssel jelentős
magángyűjteményt hoz létre, melyet Barót városnak adományoz, létrehozva
ezáltal az első baróti közgyűjteményt, mely 1979-ben Baróti Tájmúzeum néven
a baróti Császár-féle házban a Kovászna Megyei Múzeum (ma újra Székely
Nemzeti Múzeum) részlegeként nyer intézményi keretet. A tájmúzeumot 1984ben zárják be, végül 1990-ben baróti felszólításra a Székely Nemzeti Múzeum
szállítja raktáraiba a pusztulásnak induló anyagot…………..
-A baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2000-ben karolta fel a
múzeum újraindításának ügyét. 2002-ben az egyesület az Illyés
Közalapítványtól nyert összegből megvásárolta a Baróti Szabó Dávid szülőháza
helyén álló épületet, Kovászna Megye Tanácsa pedig megvásárolta a telket a
Székely Nemzeti Múzeum számára. Az ingatlan teljes vételárát az
adománygyűjtés során begyűlt összegből fizették ki. 2002-ben hármas
szerződés jött létre a Székely Nemzeti Múzeum, Barót Város Önkormányzata és
a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület között annak érdekében, hogy a felek
létrehozzák és fenntartsák az Erdővidék Múzeuma néven létrejövő regionális
intézményt. A múzeum vállalta, hogy beszerzi a szükséges engedélyeket, fizeti
a személyzetet és szakmai segítséget nyújt a részlegeként létrejövő Erdővidék
Múzeumának.
L. Acta Siculica
Bánffyhunyad Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka írónő Emlékháza Kolozs
m.
- a Győzelem téren Bánffyhunyadon.
L.Wikipedia
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Bereck Gábor Áron-emlékház állandó kiállítással, Bem-Petőfi-ház
Múzeum.Kovászna m
L.Wikipedia
-A település híres szülötte Gábor Áron. A forradalmár szülőházának
helyén álló házon (a főút mellett a 103-as számú ház) emléktábla található.
Szintén a főút mellett található a Gábor Áron-emlékház (89-es szám), ahol
állandó kiállítás keretében ismerhető meg a tüzérőrnagy életútja és a forradalom
legfontosabb emlékei.
L.Erdélyi Turizmus
Borospatak Hargita m.
- Itt található a gyimesi csángók skanzenje tizenegy, eredeti állapotában
felépített és korhűen berendezett parasztházzal.
L.Wilipedia
Borsi Tájház. Bihar m.
Régész, virágkertész vagy könyvtáros szeretett volna lenni az a kisszántói
régiséggyűjtő, aki a Nagyváradhoz közeli falvak elpolgárosodott lakosságának
használati tárgyait válogatta össze. Szűcs Ilona borsi tájháza a századfordulón
élt bihari magyar falvak képét őrzi.
Mellékhelyiségnek használták, gabonát tároltak, csirkéket tartottak benne.
A háromosztatú öreg parasztház most különös magánmúzeum otthona. Ez a
kisszántói könyvelő ugyanis a régiségek szerelmese. Kisgyerek kora óta gyűjti
az öreg tárgyakat, s végül egy múzeumra való lett belőlük. Ennek immár tíz
éve. Szűcs Ilona,gyűjtő, Kisszántó
„Például ott van az a guzsaly, az anyósomnak a guzsalya volt, valamikor
fiatal korukban jártak a fonóba, vagy jártak a faluba, amikor még nem volt tévé,
szomszédoltak, rokonokhoz mentek. Én még emlékszem, hogy
gyermekkoromban mentek egyik szomszédból a másikba, vagy egyik rokontól a
másikba, nagyon szerettem menni, mert hallgattam a meséit, hogy mesélnek,
hogy volt rég.”
Szántón már alig maradt nyoma a hagyományos parasztgazdaságnak, a
60-as években a legtöbb vályogházat lebontották. A Szűcséké valahogy ezt
megúszta, így adta magát, hogy tájjellegű múzeumot hozzanak benne létre.
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Horváth Juliánna 1899-ből való címeres széket például a faluból szerezte és
máig féltett kincse a gyűjteménynek.
L.Erdélyi Tv 2014 november 10
Bögöz néprajzi gyűjteménye Hargita m.
-Lukács Márta agyagfalvi születésű, és gyermekkorától kedvelte a
régiségeket, a gyűjteményében lévő tárgyak közül több a nagyanyjától
maradt rá: könyvek, abrosz, csészék, törülköző, derékaljhuzat stb. –
Életemben szerettem a régiséget. Ha el kell váljak tőlük, az lesz az utolsó,
amitől elválok – fogalmazta meg a tárgyakhoz való kötődését.
1990 után gondolkodott azon, hogy gyűjteményt, illetve tájházat
hozzon létre, korábban erre nem is volt lehetőség. 2001-ben megvásárolták
a kertjükkel szomszédos, a főút mellett fekvő régi házat, a következő
évben nyitotta meg a tájházat, amit csupán egy szerény tábla jelzett a
bejáratnál. Később a család úgy döntött, eladják a régi házat, ezért a
gyűjteményt lakóházukban helyezték el. – Jórészt bögözi tárgyakat
láthatunk itt. Kardalus János néprajzostól kértem tanácsot, annak alapján
gyűjtöttem Bögözben, úgymond az átlagnép eszközeit. A beindítást nem
kérdeztem senkitől…
L.Örökségünk 2008 4 sz.
Bölöni Falumúzeum Kovászna m.
-A községi könyvtár épületében falumúzeum látható, amely 2001-ben
alakult.
L.

Falu honlapján.

Csernakeresztúri Tájház Hunyad m.
-A számos, néprajzi jelentőségű tárgyat magába rejtő Tájház a bukovinai
székelyek egyetlen etnográfiai múzeuma.
L.Nyugati Jelen 2003 október 26
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Csernátoni Haszmann Pál Múzeum Kovászna m.L.Erdély ma 2015 május 6
-„…… kiállítás
Felső-Háromszék
népművészetéről, szabadtéri néprajzi múzeum
székelykapukkal, népi lakóházakkal, malmokkal,
faragott
fejfa-gyűjtemény,
mezőgazdasági
szerszám- és gépkiállítás.
L.Wikipedia
- A csernátoni falumúzeumot alapítójáról,
Haszmann Pálról nevezték el. A múzeum a község
felszegi falurészében, a Damokos Gyula-féle
kúriában és annak parkjában, illetve kertjében kapott helyet. A kúria az 1950–
1970-es években teljesen elhanyagolva, állagában leromolva, „gazdátlanul”
végnapjait élte, amikor művelődési intézmény, múzeumlétesítés céljára az
akkori állami és helyi vezetők kijelölték és átadták. A kúria a XVII–XIX.
században épült, neoklasszicista külsejét 1831-ben nyerte el. A több mint két
hektáros terület és a többszobás kúria lehetőséget teremtett skanzen és múzeum
létrehozására. Az intézmény 1973. február 25-én nyitotta meg kapuját.
L.Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
Csíkkozmási falumúzeum.Hargita m.
- Maga a ház, még akkor is, ha nem tipikus székely parasztház, nagy
értékkel bír, hiszen az egyik legrégebbi a faluban. Adataink szerint 1882 ből való. Tulajdonosa a falu akkori tanítója, akinek egyik gyermeke,
Kovács Dénes a csíkszeredai múzeum alapítója volt. Ma a család egyetlen
élő gyermeke, Kovács Ferenc Koppenhágában lakik.
-A gyűjtés még az 1970-es 1980-as években kezdődött, az iskolában.
Aztán abbamaradt. Végül 2007 nyarán a Bojzás és Bojzácska tánccsoport
tagjai, illetve Simon Edit óvónő gyűjtötték össze a falumúzeumban
kiállításra
került
tárgyakat.
A
múzeumot
a Csíkkozmási
falunapok rendezvénysorozat keretében avatták fel augusztus 1-jén Bodó
Dávid jelenlegi polgármester vezetésével.
L.Örökségünk 2008 1 sz.
Csíkmadarasi Malom Fogadó Hargita m.
L.Erdély ma 2015 május 6
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Csíkmenasági gyűjtemény Hargita m.
-Károly Veronika, a menasági néprajzi gyűjtemény gondozója kalauzolt
végig minket a helyi tájház termein. 2003-ban kezdett el régiségeket gyűjteni a
faluban a gyerekek segítségével. A ház, amelyben helyet kapott a gyűjtemény,
1940-ben épült községházának. „Amikor Csíkszentgyörgyhöz csatolták
Menaságot, megszűnt az önálló közigazgatás, utána TSZ-iroda is, majd sokáig
iskola volt, én magam is ide jártam. 2000-ben költöztették át az iskolát a
felújított épületbe, ez itt üresen állt, így tudtuk ezeket a néprajzi dolgokat
berakni. Foglalkozások a gyűjtemény kapcsán nem igazán vannak, inkább csak
látogatás” – magyarázta.A menasági gyűjteménynek nagyon gazdag képi
anyaga van. Egy részük a régi menasági mindennapokat mutatja be, a faluba
érkezett fényképészekkel a családok szívesen örökíttették meg magukat.
Vannak stúdióban készült felvételek is, mivel a leányok sokat jártak Budapestre,
Brassóba és Bukarestbe szolgálni. Egy külön kiállítási felületen mintegy ötven
katonakép tekinthető meg. Ahány kép, annyi történet.
L.Székelyhon 2014 november 16
Csíkszereda Csíki Székely Múzeum a Mikó várban Hargita m.
A csíki múzeumügy szándékáról és
előzményeiről írott források tanúskodnak. Korábbi
igényt kielégítve, 1876. január 9-én, Tivai Nagy Imre
elnökletével megalakult a Csíki Székely Múzeum
Egyesület, de intézményalapításra nem került sor.
Egy névtelen szerző a Csíki Lapok 1898. évi 44.
számában újra felvetette a megyei-múzeum szükségességét. Panaszolta, hogy "a
megyei múzeumért eddig a kisujját sem mozdította senki, pedig kevés költséggel
létre lehetne hozni azt". 1902-ben ugyancsak a Csíki Lapokban írt Herrmann
Antal néprajztudós, egyetemi tanár a csíki múzeum létrehozásának
fontosságáról, ám konkrét lépések nem történtek az ügyben.
Domokos Pál Péter tanár, Nagy Imre zsögödi festőművész és Vámszer
Géza tanár gyakorlati irányításával, Gál Ferenc tanító és mások segédletével
végre elkészült a hasonló nevet viselő egyesület által alapított Csíki Székely
Múzeum első kiállítása Csíksomlyón. Tulajdonképpen a több mint 140 egyházés képzőművészeti, valamint néprajzi tárgy kiállítása révén született meg az
intézmény. Venczel József mutatott rá arra, hogy a csíksomlyói egyház- és
székely népművészeti kiállítással nagy székely tervek nyernek pilléreket, köztük
a Csíki Székely Múzeum is. Fokozatosan megindult a múzeumi tárgyak
gyűjtése a Csíki Székely Múzeum javára. Törzslap beosztású első
leltárkönyvébe, mely a csíkszeredai Vákár-nyomdában készült, 310 tételt
jegyeztek be.
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A múzeumalapítás kapcsán Domokos Pál Péter a következőt nyilatkozta:
"mindent, ami jellemző volt Csíkra, azokat megmutattam." Vámszer Géza a
következőképpen emlékezik: "E kiállításnak sajátos vonása volt, hogy a holt
tárgyak mellett több esetben, egy-egy hozzáértő ember bemutatta a készülő
munka menetét is".
1937-ben a Csíki Lapok még említi a székely múzeum gyűjteményét,
mely akkor Somlyón volt, a későbbiekben a római-katolikus gimnázium
különböző termeiben, és a padláson hányódott a gyűjtemény, a múzeumi
tevékenység szünetelt. 1946-ban állott Kovács Dénes festőművész-rajztanár
a "múzsák önkéntes szolgálatába", és hozzákezdett a kallódó alapgyűjtemény
újraleltározásához, az intézmény újraalapításához, majd hivatalos
bejegyzéséhez.
A Csíkszeredai Múzeumot, mint önálló intézményt 1950-ben hozták létre,
örökölte a Csíki Székely Múzeum harmincas évekből meglévő anyagát és a
katolikus gimnázium muzeális jellegű gyűjteményét.
Az első évek fő feladata Kovács Dénes igazgató számára egy megfelelő
székhely szerzése volt. 1954-ben a múzeum 17 helyiséget és 954 muzeális
tárgyat tudhatott magáénak. A gyűjtemény erőteljesen gyarapodott, az ötvenes
évek második felében múzeumi évkönyveket is sikerült kiadni, miközben felső
utasításra fel kellett vállalni az ideológiai szócső áldatlan szerepét is: "Harc a
mezőgazdaság
kollektivizálásáért,
küzdelem
a
békéért". Nagy
Géza igazgatósága alatt (1959-1963) a begyűjtött tárgyak szabályszerű
nyilvántartásba kerültek. A korábban államosított ferences könyvtárat 1961-ben
átadták a múzeumnak, így a múzeum egy felbecsülhetetlen értékű szellemi
termék birtokába jutott. 1963-1981 között János Pál vezette az intézményt, és ez
a tizennyolc esztendő meghatározó korszakot jelentett a múzeum történetében.
Ekkor sikerült átköltözni a Mikó-várba, és nagyszabású javító-restauráló
munkálatokat végezni a műemlék-épületben (1969-72). A beleltározott értékek,
valamint a muzeográfusok száma jelentősen gyarapodott, sikerült létrehozni
Zsögödön a Nagy Imre Galériát (1972-73). Ezt követően az intézmény
irányítását Szőcs János vette át, aki sikerrel folytatta elődje munkáját (19811985). A mintegy 35 évnyi időszakban a múzeum munkatársai szívügyüknek
tekintették a helyi tudományos, művészi és művelődési értékek felkutatását,
megóvását és közkinccsé tételét.
1985 októberétől, Hargita Megyei Néptanács határozata értelmében a
csíkszeredai, a gyergyószentmiklósi, a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi
múzeum, valamint a gyergyószárhegyi gyűjtemény egyetlen szervezeti
egységbe tagolódott be. Az így létrejött Hargita Megyei Múzeumi
Komplexumban a korábbi városi rangú intézmények szekciókká váltak, az
igazgatók felelősökké. A központosítást, a takarékossági szempont mellett a
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kommunista kultúrpolitika hatékonyabb
ellenőrzés lehetősége motiválta.

megvalósítása,

az

erőteljesebb

A pártállam központi és helyi szervei folyamatosan erőltették a történelmi
alapkiállítást, de a román nacionalizmus "fejlődésével" 1985-ig a múzeum nem
tudott és nem is akart lépést tartani. Barabási László igazgatósága alatt (19851989) az erősödő diktatúra elvárásai fokozatosan kezdtek beteljesülni, a hatalom
többé-kevésbé kifinomult eszközökkel igyekezett morális és szakmai
szempontból egyaránt ellehetetleníteni a múzeumban dolgozók életét. A
diktatúra utolsó hónapjaiban Soiom Viorica vezette az intézményt.
1990 elején a munkaközösség Szabó Andrást választotta meg
igazgatónak. A megváltozott feltételek mellett a múzeum új vezetősége mind a
kutatómunka, mind pedig a közművelődés szervezése tekintetében teljes
szabadságot biztosított a munkatársak számára. Az első szabadon megválasztott
igazgató nagy érdeme, hogy jelentős mértékben hozzájárult a "megyei múzeumi
komplexum" megszüntetéséhez, így az intézmény "Csíki Székely Múzeum"
néven, önálló jogi személyiséget kapott, és - a másik három kis múzeumhoz
hasonlóan - a helyi önkormányzat kezelésébe került. Bel- és külföldi szakmai
kapcsolatok épültek ki, lendületett kapott a kutatók önálló tudományos
tevékenysége, és mind a mai napig számos kiadvány, rendezvény, kiállítás
kötődik a Csíki Székely Múzeum nevéhez.
L.Csiki Székely Múzeum
Csíkszentdomokosi gyűjtemény Hargita m.
-A gyűjtést a hatvanas évek végén kezdte el Szabó Judit néprajzkutató,
aki magyartanár volt a faluban. A diákoknak tartott néprajzi szakköröket és
annak keretében velük közösen kezdte gyűjteni a tárgyakat. Ezeket először az
iskolában helyezték el, de a bővülő állomány már nem fért el ott, ekkor kapott
helyet a a kultúrház emeletén – tudtuk meg Karda Lászlótól, a község
kultúrházának igazgatójától.
„Miután Szabó Judit elment Domokosról, Péter János villanyszerelő
gondozta sokáig a gyűjteményt, tőle Péter László történelemtanár vette át, ő is
gyűjtött tárgyakat. Tehát folyamatosan zajlott a gyűjtés.
L.Krónika 2014 november 14
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Csikszentmihály Hargita m.

Csikszentmihály :,a képen Dancsúly Mária aki megőrizte az ősi házat,
úgy ahogy kapta. A ház gerendájába vésve “Építette Isten segedelmével Biró
Albert 1890 április 18 “
L. Hargita Népe 2013 II 21
Csíkszentmiklósi Tájház Hargita m.
-Eredetileg egy jellegzetes kétosztatú csíki székely házat szerettek volna
megvásárolni, de a tulajdonosok visszaléptek. A jelenlegi ház úgy száz éves
lehet, de ez az egybenyíló szobáival már modernebb építménynek számít. „Nem
mondtunk le a másik házról sem” – emelte ki lapunknak Lakatos István. A belső
szobát tisztaszobának rendezték be, a külsőben kaptak helyet a különböző
tárgyak. Lelket is próbálnak lehelni az új létesítménybe, ami nemcsak
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múzeumként működik majd, hanem – amint a tanár bevallotta – szövőkört is
indítanak. Az üzembe helyezett szövőszéken kívül más értékes okiratokat,
tárgyakat, fényképeket is tartalmaz a gyűjtemény. Ezek közül a legrégebbi egy
1832-ből származó hozományos láda, egy másik érdekesség egy 1896-ból
származó perefernumlevél, de az érdeklődők láthatnak itt végelbocsátó katonai
leveleket stb.
L.Székelyhon 2011.09.15
Csittszentiványi Múzeum Maros m.
L.Vajda András
Csomakörös Kőrösi Csoma Sándor emlékszoba.Kovászna m.
-A kultúrotthonban levő emlékszobában Kőrösi Csoma kiállítás
tekinthető meg.
L.Wikipedia
Dicsőszentmártoni Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
Megható, megtartó, nevelő értékű ünnepségnek voltunk a részesei június
15-én a Dicsőszentmártoni Magyar Közművelődési Központban: nevet adtunk
annak az értékes néprajzi gyűjteménynek, melyet dr. Kakassy Sándor hagyott
ránk, aki sajnos már egy éve távozott az élők sorából. Az ünnepség azt
bizonyította, hogy nem hiába küzdött, olykor csatázott a közösségért, melynek
irányítását a sors gyakran a kezébe adta.
A szépszámú közösséget Balázs Éva üdvözölte a Kis-Küküllő Alapítvány
kuratóriuma nevében, majd bekonferálta a műsorszámokat.
Előbb Incze Csaba laudációja hangzott el. Ismertette dr. Kakassy Sándor
sokoldalú munkáját Dicsőszentmárton és környékének magyarságáért mint
RMDSZ-elnök és mint parlamenti képviselő. Főleg a Magyar Ház és a Magyar
Közművelődési Központ létrehozásáért és működtetéséért tett sokat.
Hatékonyan részt vett a Sipos Domokos Művelődési Egyesület megalapításában
és működtetésében, majd megalapította a Kis-Küküllő Alapítványt. Közben
járta a vidéket, s mint kerületi RMDSZ-elnök segítette a lakosságot megoldani a
felmerült gondokat. Hamarosan felmerült benne a népi kultúrához tartozó
tárgyak gyűjtésének fontossága, de beszélhetünk városunk múltjára vonatkozó
tárgyi és írásos emlékek gyűjtéséről is. Incze Csaba az egykori zsinagóga
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múltjáról is beszélt, melyet 1902. szeptember 23-án avattak fel. Az impozáns és
értékes templomot a háborúk és az idő foga „kitámadta” – Kakassy Sándor
viszont kijárta, hogy a magyarság érdekében használatba vehesse, hozzálátott a
feljavításához, és 2001-től kezdve mint Magyar Közművelődési Központot
működtette. Itt kapott helyet rendezett formában a néprajzi gyűjtemény is
L.e-Népújság 2014 június 16
Erdélyi Múzeum növénytára Kolozsvár
„ E sorok bármely olvasója ugyanis ne feledje , hogy az Erdélyi
Múze um növénytára és botanikus múzeu ma öszszes ügyeit díjtalanul
intéző igazg atója a bölcsejéből régen ki nőtt intézmény ügyeinek
ellátására alkalmas múzeumi személyzettel nem rendelkezik.
Egyhamar nincs is erre kilátás, hacsak nem az Erdélyi Nemzeti Múzeum
államosítása révén.”
„….. ABC-sorrendbe nem folytathattuk és meg kellett elégednünk a
szabályszerűen lebélyegezett 11423 sz. herbariumi lapok tömegének
elhelyezésével….”
-az Erdélyi Múzeum tulajdonát tevő herbariumi lapok leltári számai:
1. Pteridophytonok. Pt. 1544—1661 = 117 lap
2. DöRFLER- f é l e növények 6 1 3 2 — 7 1 7 4 , 10801 — 10824,
11024—11048 = 1089 „
3. Saját gyűjtéseinkből. 7175—10272, 10825—10940 == 3 2 1 2 „
4. Ross: Herbar. Siculum. 10273—10377 = 104 „
5. Régi készletből. 10378—10625 = 247 „
6. TOEPKFER: Salic. exs. 10626—10686, 10966—11023 = 97 „
7. Csere utján szerzett Cecidiol. lapok. 10941—10965 = 24 „
Összesen — — - 4890 lap
Továbbá
Fungi Eichleriani fasc. Vll—X. -— - - — — — — — = 4 fasc.
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SYDOW : Mycotheca germanica fasc. XX—XXI. — — = 2
„ Phyco-et Protomycetes fasc. 1. — — — - - = 1
„ Uredineae fasc. 48. — — — — — — — — = 1
Ustilagineae fasc. 11. — — — — — — — == 1
PRAGUR: Sphagnotheca sudetica No. 1—146 — — — = 2
KNEUCKISR : Carices exsiccatae fasc. XIII. — — -'- — == 1
DEGEN : „Magyar füvek" fasc. 7.— — — — — — — = 1
Csere utján, Bryophytonok — - - — — — — — — 133 db
A gyűjteményekből tud. használatra kikölcsönöztek:
1. Dr. DÉGEN ÁRPÁD, Budapest, Inula hybrida Bgt. origin. példáját.
2. Dr. JÁVORRA SÁNDOR, Budapest, Erysimum- és fiesperís-ia\okat.
3. A. PACHER, Prag, Atropa-genust.
4 . F. VIERHAPPER, Wien, Soldanel/a-genust
Dr. Richter Aladár tud.-egyetemi ny. r. tanár, Erd. Múz. növénytári oszt.
És botanikus múzeumának igazgatója Kolozsvár, 1911 évi december hó 31
L.Dr.Richter Aladár
Érkörtvélyesi Falumúzeum Bihar m.
-A falumúzeumnak helyet adó tornácos épület
jelenleg az Érkörtvélyesi Helyi Önkormányzat
tulajdonát képezi. Az első tulajdonos nevét nem
ismerjük, annyi azonban biztos, hogy egy módos
parasztcsalád
építtette
1865-ben.
Építészeti
szempontból
megfelel
a
vidék
néprajzi
hagyományainak, különösen szép a tornácot díszítő
fűrészelt növényi ornamentika. Éveken keresztül közhivatalok működtek benne
(posta, rendőrség, könyvtár stb.), mígnem 2006-ban az önkormányzat a Tóth
család rendelkezésére nem bocsátotta, akik itt helyezték el néprajzi
gyűjteményüket. A néprajzi gyűjtemény magvát a helyi születésű Kovács Gyula
hagyatéka képezi, amelyik öröklés útján jutott a Tóth házaspár birtokába. A
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hagyaték a XIX. század végi - XX. század eleji néprajzi anyagból tevődik össze,
amit a jelenleg is folyamatban lévő gyűjtések egészítenek ki.
A Tóth család eredetileg a saját házában tette látogathatóvá a kiállítást
2005-ben, azonban ez hamar kinőtte a rendelkezésre álló teret, így az
önkormányzat segítségével, 2006-ban a jelenlegi helyszínre költöztették, ahol
most is látogatható. A múzeum erénye, hogy kizárólag az Érkörtvélyesről
származó tárgyakat állítja ki, ezáltal kifejezetten helytörténeti jelleget biztosít a
teljes kiállításnak
L.Pártiumi Múzeumok
Érsemlyén Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd és Csiha Kálmán
Emlékmúzeum Bihar m.
-A Kazinczy Ferenc emlékszobát 1991.-ben hozták létre a falu
központjában található, volt református fiúiskola épületében. A kiállítás 1994.ben Fráter Lóránd emlékszobával bővült. Mindkét kiállítás létrehozásában
komoly szerepet vállalt a helyi önkormányzat és Érsemjén értelmisége. 2005.ben a helyi önkormányzat új ingatlant vásárolt az emlékszobák számára. Az új
székhelyre költözött intézmény kiállításai 2008.-ban tovább bővültek, így jött
létre a Csiha Kálmán emlékszoba. Az érsemjéni önkormányzat elérte, hogy az
emlékház államilag elismert múzeummá váljon, 2009.-ben megszerezte a
működési engedélyt, fenntartója a helyi önkormányzat. A múzeum épülete
egyike a falu legrégebbi házainak. Azt nem tudni, hogy mikor épült, ellenben az
bizonyos, hogy a Bossányi család birtokában állott, amelyik családból Kazinczy
édesanyja, Bossányi Zsuzsanna is származott.
Bár sok forrás Kazinczy szülőházaként emlegeti
az épületet, ezt a nézetet nem fogadhatjuk el, hiszen a
szülőházat 1931-ben lebontották. Ennek ellenére úgy
tűnik, hogy Kazinczy több ízben is, illetve
huzamosabb ideig megszállt ebben az épületben
feleségével, Sophie-val együtt.
L.Pártiumi Múzeumok

386

Érmihályfalvai dr.Andrássy Ernő Városi Múzeum Bihar m.
Az érmihályfalvi dr Andrássy Ernő Városi
Múzeum
L.Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények
-Az Érmihályfalvi Dr. Andrássy Ernő Városi
Múzeum előzményei egészen 1952-ig nyúlnak vissza,
amikor Dr. Andrássy Ernő, érmihályfalvi orvos saját
lakásában megnyitotta a főleg régészeti és kisebb mértékben néprajzi tematikájú
kiállításait. Ezt az intézményt 1957-ben, politikai megfontolások alapján
felszámolták. Az újraalakításra 2007-ben nyílt lehetőség. Ekkor a helyi
önkormányzat kezdeményezéséből, a megyei önkormányzat támogatásával
sikerült megvásárolni egy régi parasztházat, amelyben a kiállítások helyet
kaphattak. Az Andrássy hagyatékból kiálított tárgyak mellé(amelyek a
Nagyváradi Körösvidéki Múzeum tulajdonát képezik), további őskori régészeti
anyagot is vásároltak, a múzeum kincstára néprajzi kiállítási anyaggal is bővült.
-A múzeum épülete eredetileg egy, a XIX. század második felében épült
parasztház. A háznak öt terme van, rendelkezik egy külső búbos kemencével és
egy tornáccal is. A tornác eredetileg könyöklős kialakítású és fűrészelt díszekkel
ékesített típus volt, azonban ezek az építészeti elemek sajnos eltűntek,
helyreállításuk már nem volt lehetséges.
L.Pártiumi múzeumok.
Érszalacsi Magyar Tájház Bihar m.
- Az Érmellékre egykor jellemző teraszos
építkezési mód egyik utolsó emléke ez a Szalacson, a
Kis-Burgának nevezett falurészen, a XIX. század
közepén épített zsellérház. Az építkezést megelőzően
a meredek vízfolyás két oldalát kézi erővel
teraszosították. Mivel az épületek a teraszosítás
ellenére enyhe lejtőre épültek, az így kialakult háztípus egyik fele félig földbe
süllyesztett. A hely jellegzetessége, hogy a völgyben háromszintű teraszrendszert alakítottak ki, minden teraszon volt pince- és házsor egyaránt.
Sajnálatos tény, hogy a klasszikus zsellérházak szinte már teljesen eltűntek,
ellenben örömre ad okot, hogy a pincék zöme ma is létezik. Az épület,
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amelyikből a tájházat kialakították, kétosztatú háztípus, hasonlóságot mutat az
érmelléki szőlőspajtákkal. Az első helyiség, amelyiken az egyetlen bejárat
található kamraként és székkészítő műhelyként működött. Ebben van a nyitott
kéményű padkás kemence is, innen lehet felmenni a padlásra. A kisebbik, belső
helyiség a hálószoba szintén rendelkezik főzésre is alkalmas tűzhellyel. Ennek a
berendezése szerény, festett ágy 1873-ból (a hozzátartozó láda a kamrában
kapott helyet), ácsolt asztal, festett falitéka, hárságy, gyékénykanapé és
különböző funkciójú gyékényszékek. A berakott tűzhely folytatásában található
a beépített dikó mindkettő és a szabad kémény is azonos elv alapján készült: a
rekettyével befonott tölgyfavázat betapasztották. Az épület négy oldala közül
kettőt napraforgó kóróból készült akácfa lécvázra rögzített könyöklővel ellátott
tornác övez. A ház tetejét tölgyfa gerendázatú elől- hátul kontyolt nádfödél
képezi.
L.Pártiumi Múzeumok
Farkaslaka Hargita m.
- Tamási Áron szülőháza emlékkiállítással, Tamási Áron-emlékműve és
*sírja.
L.Wikipedia
Fehéregyházi Néprajzi Gyűjtemény
-Petőfi-múzeum, kertjében Petőfi Sándor és Bem József szobrával,
L.Vajda András
Feketelaki tájház. Kolozs m.
-A közösségi központban található tájházban
egyelőre a Faragó Mária hagyatékából származó
munkák és a feketelakiak által felajánlott darabok
tekinthetők meg.
L.Ferencz Zsolt, Szabadság, 2009. augusztus 17.
-A
szamosújvári
Téka
Alapítvány
támogatásával 2010 végéig kiépült a feketelaki tájház és közösségi központ.
Ez az intézmény a Téka által megvásárolt telkes házban lett kialakítva, amit a
szamosújvári Kaláka Néptáncegyüttes és a helyi közösség önkéntes munkában
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renovált. Az épületben egy tájmúzeum és egy multifunkcionális közösségi tér
található.
L.Szabadság 2009 augusztus 17
Gálospetri Tájház Bihar m.
L.e- Népujság 2013 március 26
-A Gálospetri központjában található érmelléki magyar tájház 2002-ben
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Alapítója és fenntartója dr. Kéri Gáspár,
gálospetri születésű, székelyhídon dolgozó fogorvos. A tájház egyedisége abból
adódik, hogy nem csak az 1870-ben épült lakóház autentikus helyreállításával és
berendezésével kápráztat el minket, de megtekinthetjük a kor (XIX-XX. század
fordulója) középparaszti családjának gazdasági épületeit (háromosztatú istálló,
disznóól, pince, szőlőspajta, gémeskút, szénaszín, illemhely) és az udvaron
nevelt kacsákat is. A kerítés, kapu és az utcafronton elhelyezkedő góré még
létező századeleji ácsmunka hiteles rekonstrukciója, úgyszintén a kertfelőli
sövénykerítés is. A gazdasági épületekben közelről ismerkedhetünk meg a
korszak gazdálkodóinak fő eszközeivel, mára már igazi ritkaságnak számítanak
a lápi halászat hagyományos eszközei.
A szőlőspajta és a pince a valamikor szintén
híres érmelléki borászat legfőbb eszközeit tárja
elénk. A háromosztatú lakóház és a később
hozzáépített kamara ma is nádfedeles, könyöklős
tornáccal ellátott, vert falas épület. 2010.-ben a
gazdaság volt főzőházában, átmenetileg az
Érmellék '56-os lelkész-mártírjának, Sass Kálmánnak rendeztek be
emlékszobát. Az emlékszoba röviden bemutatja az Érmellék „mihályfalvi
csoport-ként" ismert többi '56-os mártírját is.
Kéri Gáspár nehezen kapott mesterembereket, akik a száz évvel ezelőtti
építkezési technikát ismerték volna. Végül mégis elkészült a háromosztatú
parasztház.
L.Erdély ma 2012 június 22
Geges Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
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Gyergyószentmiklós Tarisznyás Márton Múzeum néprajzi kiállítással.
Hargita m.
-Az első Gyergyói Múzeum szervezése már 1902-ben elkezdődött, ahol
több száz leltári tárgy gyűlt össze az évtizedek folyamán, ám az anyag 1944ben, a háborús körülmények között megsemmisült. A XX. század elején az
összegyűlt muzeális tárgyak egy része a helyi örménység adományaiból került
ki. Többek között Tarisznyás Márton nagyapja, akkor még ifjú Tarisznyás János
több, mint húsz régiséget adományozott a gyarapodó "Múzeum-Egyletnek".
Az újrakezdés 1950-51-re tehető, Tarisznyás Márton és Karácsony János
kezdeményezésére. Tarisznyást, a Marosvásárhelyen megkezdett muzeológusi
tevékenysége
után
megbízzák
a
gyergyószentmiklósi
múzeum
megszervezésével.
L.A múzeum
Gyimesbükki néprajzi gyűjtemény.Bakó m.Moldva-Antalné Tankó Mária néprajzikutató által létrehozott gyimesbükki
néprajzi gyűjtemény .
L.Örökségünk.2008 2 sz

Gyimesközéplok Csángó Hagyományőrző Ház Hargita m.
-A Gyimesi Csángó
Hagyományőrző
Ház
ötlete és megvalósítása
Mihók Györgynek, a
gyimesközéploki
Kultúrház igazgatójának
kitartó
munkája
eredményeként jött létre.
Ahogy ő maga is említette,
és az avatóünnepségen
felszólalók között is akadt
olyan, aki beismerte, a munkálatok elején nem igazán bíztak abban, hogy ez a
tájház valamikor létrejöhet, lévén, hogy az omladozó házat inkább lebontásra
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ítélték, semmint felújításra, ám a helyi tanács mégis beleegyezett, hogy átadja
erre a célra Mihók Györgynek azt.
L. Gyimesközéplak
Györgyfalva Tájház népi lakóházak eredeti tisztaszobával.Kolozs m.

Jaskó István néprajzi gyűjteménye.

Havadtői Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
-Dónáth István több éves terve valósult meg a tavaly, amikor felavatták
Havadtőn a múzemként emlegetett helytörténeti és néprajzi gyűjteményt. A
gazdag tárlatot azóta magyarországi, német, holland és svéd érdeklődők is
felkeresték. A szalagvágást követően azonban nem zárult le a terv, Dóntáh
István azóta is folyamatosan gyűjti a tárgyakat, eszközöket, illetve fogadja a
gyűjtemény számára tett tárgyi adományokat. Így nemcsak régi bölcső, favilla
és facsiga került a múzeumba, hanem egy Amerikából 1910 táján hazatért
havadtői férfi borotválkozó felszerelése is. A doboz és a borotva márkás cikk
lehetett hajdanán, ám ennél érdekesebb a fenkő, amelyet az egykori Hangya
szövetkezi üzletlánc hozott forgalomba.Egyedi darab is van .Ám a havadtői
gyűjtemény legérdekesebb, nemrég felbukkant darabja egy zenélő kapu
maradványa. A faépítmény Ilyés Géza egykori havadtői kovácsmester portája
előtt állt, és komája, Gál Vilmos bedei ezermester készítette.
L.Havadtő
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-Donáth István havadtői lakos gyermekkora óta gyűjti a régi dolgokat.
Kezdetben inkább a család tulajdonában
megmaradt iratokat, tárgyakat,
képeket, később a baráti kör, szomszédság ilyen jellegű tárgyait gyűjtötte össze.
A gyűjteményt sikerült később a havadtői kis iskolában elhelyezni, ahol aztán
fokozatosan bővült, falumúzeummá nőve ki magát. A kis helytörténeti
múzeumot 2010. augusztus 28-án nyitották meg hivatalosan a nagyközönség
előtt, a falunapok keretén belül. A gyűjtemény ma már több mint 500 tárgyat
számlál: népi mesterségekhez kötődő eszközöket, Havadtő híres szülötteinek az
utókorra maradt ruháit, bútorait, elismervényeit, az asztalos, kádár, lakatos, lenkender feldolgozó, sírkőfaragó mesterségek szerszámait stb. Legrégibb
múzeumi tárgy egy 1738-ból származó imádságos könyv, amely a Menyhárt
Károly hírneves havadtői sírkőfaragó tulajdona volt. De említésre méltó még a
havadtői „zenélő kapu”, és az iskola naplója, amely 1891–1950 között
tartalmazza a havadtői tanulók nevét és osztályzatait.
L. www.Kozpont .ro 2015 május 7
Homoródalmási gyűjtemény Hargita m. Szabó Gyula író emlékszobája.
L.Erdély ma 2015 május 6
Homoródszentmárton Múlt Idők Háza Hargita m.
L.Erdély ma 2015 május 6
-Ezt a helyet sokáig a ma romos állapotában árválkodó malom miatt
kerestek fel a gazdák, hiszen híresen jól őröltek itt, míg a gabonatermelés
kényszerű szüneteltetése miatt meg nem teltek boltjaink importliszttel és gyári
kenyérrel. Újabban csak a Román Viktor szoborpark jelentett némi vonzerőt.
Július 4. óta azonban magánmúzeum van itt: László Árpád és felesége, Ildikó
jóvoltából nyílhatott meg a Múlt Idők Háza. Ez az első ilyen jellegű létesítmény
a két Homoród között. A házaspár nem tett mást, mint megőrizte a
nagyszülőktől származó örökséget.
A portán a százötven évesnél idősebb ház mellett a csűr és a kiállítótérré
alakított fásszín rejti, őrzi a letűnt idők emlékét. Közösségi összefogással ez a
kis létesítmény jelentékenyen öregbítheti a község hírét.
L.Székelyhon 2014 július 06
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Homoródszentpáli tájházi gyűjtemény Hargita m.
-A homoródszentpáli általános iskola azon tanintézetek sorában
említhető, amelyekben a pedagógusi munka szorosan összefonódott a
falusi életforma iránti tisztelettel és a tárgyi kultúra darabjainak
begyűjtésére tett kísérletekkel. Geréd Gábor, egykori homoródszentpáli
iskolaigazgató elmondása szerint az 1980-as évek falusi környezete még a
néprajzi tárgygyűjtések táptalajának bizonyult. Az oktatók ösztönzése
révén sikerült egy olyan gyűjteményt létrehozni, amely egyaránt
hasznosnak bizonyult didaktikai és reprezentációs célokra. Némely
pedagógus – akárcsak az említett iskolaigazgató, vagy Forrai Tibor
kollégája – kultúra iránti tisztelete révén, a saját életterében is helyet adott
a népi lakásbelsők értékes bútordarabjainak. A népművészeti tárgyak
gyűjtése fokozatosan hivatássá vált, s felelősséget éreztek a mostoha
körülmények között talált tárgyak megmentésére. Szükségszerűnek
mutatkozott a helyi értelmiségi elit ilyen jellegű mentő gyűjtése, hiszen az
1990-es évektől kezdődően a néprajzi tárgyak tucatjával hagyták el az
ország határát
L.Örökségünk 2007 4 sz.
Hóstáti Emlékszoba Kolozsvár
-A kommunizmus kolozsvári magyar földész áldozatainak emlékére ·
1949–1989.
Isten segedelmével alapította az alsóvárosi református egyházközség ·
2012
L.Művelődés 2014 április

Hosszúmezői Nagy család háza , ma helyi néprajzi múzeum Máramaros m.
Inaktelke Tájház Kolozs m.
- ….a templomától pár méterre található Tájház. Színes és összetett
népviselet (mely szinte minden házban megtalálható, az elengedhetetlen „tiszta
szobával" együtt), ugyanakkor érdekes népszokások otthona is. Ugyancsak itt
található meg a ritka, ősmagyar időket idéző Bagazia (női ruha). Inaktelke
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népviselete talán a világ legösszetettebb felépítésű és legszínesebb népviseletek
egyike: a lányok pártája gyakorta az átlagos öt-hat kilót is meghaladja.
L.Wikipedia
Jobbágytelke Néprajzi Gyűjtemény (2) Maros m.
-Jobbágytelkén például két ilyen jellegű gyűjtemény is megtekinthető. A
Jobbágytelki Falumúzeum a helyi népi mesterségek szerszámainak, a régi
használati tárgyaknak, több száz éves könyvritkaságoknak ad otthont. A Balla
Antal háza pedig a hajdani mindennapi élethez szükséges kellékek világába
enged betekintést.
L. Központ
Kalotaszentkirály Kolozs m.
-Hagyományőrző szoba és berendezése Kalotaszentkirály környékéről.A
falak és edénytartók tányérokkal és edényekkel felékesítve.Rákóczi Ferencet
ábrázoló festmények.A vetett ágy ,asztal, padok vagy ládák, székek ,fiókos
szekrény (Kaszten) fölötte falitükörrel ruhásszekrény.
A bútort sajátos kalotaszegi motívumok díszítik, barna és sárga színekkel
illetve virág motívumokkal ékesítve
L.Kalotaszentkirály monográfiája
Kápolnásfalu tájháza Hargita m.
- Régi álmunk valósult meg 2005-ben, amikor a községtől kapott
parasztházat felújítottuk és tájházként közkinccsé tettük. A múzeum
berendezéséhez szükséges néprajzi tárgyakat Balázs Irén nyugdíjas tanítónő
gyűjtötte össze.
L.Örökségünk 2007 2 sz.
Kászoni Székely Tájmúzeum Hargita m.
-A, Kászoni Székely Tájmúzeumot melyben a Lakatos István
csíkszentmiklósi tanár által a kilencvenes évek folyamán összeszedett néprajzi
gyűjteményt tárják közszemlére,……….Kászonaltízen a szüreti bál keretében
szombaton délben 12 órától nyitják meg .A gyűjtemény kezdeményezői Kristó
Tibor és Miklós Márton voltak. Nemcsak a házat, hanem a portán található csűrt
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is berendezték, ami azért fontos, mivel így sokkal átláthatóbban lehetett
elhelyezni a gyűjteményt.
L.Székelyhon
Kézdiszentléleki Múzeum Kovászna m.
L.Háromszék
- Folyamatosan gyűjtögetnek, mentik a múlt tárgyait az utókor számára a
kézdiszárazpataki múzeum alapítói. Csernáton, Zabola, Esztelnek és Bélafalva
mellett itt is csinos kollekció állt össze a székely portákon fellelhető különböző
eszközökből.
A múzeum egykoron az iskola épületében volt berendezve, de pár éve
egy régi házba költöztették. Szövőgéptől ruháig, régi edényektől világháborús
csajkáig, vasszerszámoktól régi füzetekig, bútordarabokig minden fellelhető
benne, és minden egyes tárgy szakszerűen fel van címkézve.
L.Kézdiszentlélek honlapján.
Kézdivásárhelyi Múzeum.Kovászna m .Céhtörténeti Múzeum. Babaméretű
népviseleti kiállítás
L.Háromszék
-Kézdivásárhely lakosságában már a múlt század hetvenes éveiben élt az
óhaj, hogy múzeumot létesítsen a városban. Ebben az időben hozta létre értékes
gyűjteményét a város közelében levő Imecsfalván özv. Cserey Jánosné
Zathureczky Emília. A családi kúriában felhalmozott muzeális értékű javakat
felajánlotta egy Háromszéken létesítendő múzeum céljaira. Kézdivásárhely
elöljárói vállalták, hogy otthont adnak a gyűjteménynek. Ehhez az első
székelyföldi múzeumhoz a feltételeket (megfelelő épület, múzeumőri fizetés
stb.) azonban nem tudták megteremteni, és 1879-ben a Székely Nemzeti
Múzeum Sepsiszentgyörgyre költözött. Az intézmény vezetői felhívásokkal
fordultak a Székelyföld lakosságához, kérték, hogy gyűjtsék és adják át a
muzeális értékű tárgyakat. Udvarhely vármegye pl. 1908-ban mintegy
másfélezer írásos és tárgyi emléket adott át a székelység múzeumának
gyarapítására. Kézdivásárhelyen Balázs Márton tanár, polgári leányiskolai
igazgató a századfordulón több mint tizenkétezer tárgyat gyűjtött és ebből
hatezerötszáz darab -- ami egy városi múzeum létesítéséhez is elég lett volna -hasonló rendeltetéssel Sepsiszentgyörgyre került. Balázs Márton nagyon sok
értékes tárgyat küldött Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumnak, az Országos
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Minta Rajz-Tanodának és Kolozsvárra, az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi
Múzeumának is.
-A múzeumszervezés terén az első eredmény 1969-ben született. Gábor
Áron halálának 120 éves évfordulója alkalmából emlékünnepséget szerveztek.
Az akkor Kovászna Megyei Múzeum néven működő Székely Nemzeti Múzeum
az ágyúöntő műhely telkén lévő Turóczi házban két kis teremben állandó
kiállításokat rendezett, az egyikben a korábban összegyűjtött céhes-, a másikban
1848-as emlékekből. Ez volt a magja az 1972-ben megnyílt múzeumnak.
L. Székely Nemzeti Múzeum
Kibéden falumúzeum van. Maros m. Seprődi János Múzeum és tájház
L.Sepsiszéki
-Seprődi János Múzeum és tájház. A falu a hagymatermesztéséről
nevezetes (kibédi hagyma), ezenkívül a település a falusi vendéglátásközpontja
a régióban.
L.Wikipedia
Kidei tájház Kolozs cm.
-……a Kide építészetére jellemző, vakolatlan kőfalú, szalmafedelű
tájházat is, amelyet a 2005-ben bejegyzett Kide Egyesület alapító tagjainak
kezdeményezésére újítottak fel. A kidei házak falát a Borsa völgye többi
falujától eltérően vakolatlanul hagyták, a XIX. századi épületek jellegzetessége
volt a szarufás-kakasülős fedélszéken nyugvó, meredek, taposott szalmával
fedett kontyos tető. A tájház 2004-ben felavatott épületét Csákány Árpád
adományozta erre a célra a falunak …………..
L.Szabadság 2011 október 3
KisadorjánNéprajzi GyűjteményMaros m.
L.Vajda András
Kisbaconi Múzeum Kovászna m.
-A ház timpanonján is ott van ez a megnevezés, mellyel Benedek Elek
felesége – Fischer Mária (1862-1929) – nevének állított emléket. Az emlékház a
Barót vize bal partján fekszik, hatalmas nõtt fenyõk alkotta parkban és a család
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leszármazottainak tulajdonában van. Bendek Elek műveinek egy jelentős részét
itt írta, illetve ebben a házban szerkesztette a két világháború közötti Erdély
egyetlen magyar nyelvű gyermeklapját a Cimborát. Az épületet – az író
születésének 100., évfordulóján (1959) – emléktáblával jelölték meg. 1969-ben
az író születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmával, az akkoron élő
erdélyi írónemzedék nagyjainak jelenlétében avatták emlékházzá. Az emlékház
udvarán Benedek Elek mellszobra áll s ugyancsak itt őrzik Benedek Elek fiának
Benedek Marcellnek (1885-1969) – író, irodalomtörténész és műfordító –
kedvenc asztalát és ülőpadját.
L.Háromszék
Kiskendi Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
-„Amikor 1994.nov.13-án falunkban megalakult az EMKE helyi
szervezete, tiszteletbeli elnökünk, Péterfy László nyugalmazott lelkipásztorunk
javasolta, hogy létesítsünk falumúzeumot és közkönyvtárat. Így lett célunk egy
kendi falusi szoba berendezése, mert sajnos a gyönyörű szőttesek és varrottasok
után már a bútoraink is külföldre kezdtek „vándorolni”. Gyűjtőmunkánk során
voltak olyan pillanataink, amikor reménytelennek tűnt a vállalkozásunk.
Munkánk mottójául Kányádi Sándor parancsként hangzó igaz szavait
választottuk:”Be kell hordanunk , hajtanunk mindent. Semmi sem fölösleges.”
A volt tanítói lakás két szobájában rendezkedtünk be:az egyik szobában
helyeztük el az adományozott könyveket,s ott látható a „Pusztuló értékek” címet
viselő fotógyűjtemény, amely 20 évvel ezelőtt lefényképezett 60 kendi faragott
kaput ábrázol. Sajnos ma már alig 12 létezik belőlük. A másik fotógyűjtemény
az ügyes kezű varró- és szövőasszonyokat, a szőtteseket és varrottasokat
ábrázolja.
A második szobában állítottuk ki a közadakozásból összegyűlt
szobaberendezést. Itt látható az asztal, székek, kanapé, ruhásszekrény,
üvegesszekrény, kaszten, falitéka, vetett ágy rengő bölcsővel, hozzá a szép
kézimunkák és rongyszőnyegek. Az első napokban üresen árválkodó polcokat
lassan megtöltötték a szebbnél szebb terítők, szalvéták, törülközők. Az egyik
sarokban különböző használati tárgyakat, szerszámokat helyeztünk el, a fogasra
pedig a kendi öltözet jellegzetes darabjaiból akasztottunk fel egy párat.
1995.július 23-án volt az avatóünnepség, amelyen a falu lakóin kívül
részt vett a megyei EMKE vezetősége,a marosvásárhelyi Rádió és Népújság
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szerkesztősége. Kellemes meglepetésként nem érkeztek üres kézzel, sok szép,
értékes olvasnivalót hoztak.
Bízunk benne, hogy kis múzeumunk anyaga állandóan gyarapodni fog s
ez a két kis szobányi gyűjtemény az ide látogatókat megismerteti falunk
múltjával, felhívja a figyelmet meglévő, pusztuló és megőrzendő értékeinkre!”
Rüsz Károlyék hozták létre, a református egyházközség támogatásával, a
nagykendi kis falumúzeumot. "- Az EMKE által szervezett színházi előadások
mellett feleségemmel, Rüsz Teréziával úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan
helyiség a faluban, amely kimondottan kultúraközpontú, ám ahol nem
előadások zajlanának, hanem tárlatnak, könyvtárnak adna helyet. Ezen
célkitűzés alapján 1995- ben népkönyvtárat létesítettünk. A falumúzeum
megalapításának talán legfontosabb mozgatórugója az volt, hogy mindketten
néprajzszeretők vagyunk, ám a faluból igencsak elhordták a régi használati és
dísztárgyakat, bútorokat, ez volt az ok, amiért keresni, gyűjteni kezdtük a még
megmaradt értékeket. A múzeumot a volt tanítói lakásban rendeztük be és
avattuk fel 1995-ben, elég gazdag anyagot sikerült összegyűjtenünk. Régi kendi
bútorokkal rendeztük be, találtunk szalmazsákos ágyat szőrlepedővel, bölcsőt,
sifonért, azaz ruhásszekrényt, üveges szekrényt, szőtteseket, asztalt, széket,
karos padot, falitékát. De ott kapott helyet a százéves, fából készült lakodalmi
pityókatörő és a gondosan megőrzött népviseleteket is meg lehet tekinteni.
Sokan ajándékoztak, segítettek. Elsősorban nem a mutogatás és semmiképp sem
a dicsekvés volt az ok, amiért a múzeumot létrehoztuk, hanem az értékek
megőrzésének szándéka vezérelt, hogy megmentsük azt, ami még menthető
volt."
L.Balavásár története.
Koltó Máramaros m.
-Teleki-kastély és múzeum, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobor
L.Wikipedia

398

Korondon a templommal átellenben Falumúzeum található. Hargita m.
A falumúzeum
←
L.Wikipedia

Kovásznai Múzeum Kovászna m.
L.Háromszék
KőrispatakSzalmakalap-múzeumHargita m.
L.Örökségünk 2008 2 sz.
-A Szalmakalap Múzeum 2001. július 21-én nyitotta meg kapuit
ünnepélyes keretek közt. A létrehozásának ötlete már pár évvel az előtt
megszületett. A Hargita Megyei Kulturális Központnak szakmai támogatásának
köszönhetően az ötlet pár év alatt meg is valósult. Szőcs Lajos kőrispataki lakos
akinek családja is szalmakalap-készítéssel foglalkozott, saját költségén vásárolt
meg és újított fel egy hagyományos kőrispataki parasztházat, mely jelenleg a
múzeumnak ad otthont.
L.Szalmakalap Múzeum.
Középajta Falmúzeum Kovászna m.
L.Wikipedia
Küküllődombó Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
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Küküllőpócsfalva Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
Lokodi Lekvármúzeum
A hetedik Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál kiállító közösségeinek
lekvárjait és szörpjeit fedezhetik fel ezentúl a hazai és külföldi látogatók a több
mint kétszáz éves lókodi tájház kamrájában. A Lekvárium névre keresztelt
almáriumban Bögöz, Csekefalva, Farkaslaka, Fenyőkút, Firtosmartonos,
Firtosváralja, Gyepes, Kányád, Kecset, Kénos, Kobátfalva, Máréfalva,
Oroszhegy, Rugonfalva, Székelymagyaros, Székelymuzsna, Székelypálfalva,
Székelyszentkirály és Ülke településekről származó szorgos kezű asszonyok
finomságai vannak felsorakoztatva a polcokon. Kedd délelőtt, Szent Mihálynapja alkalmából kemencében sütött szilvás lepénnyel ünnepelték a Civitas
Alapítvány képviselői, valamint a lekvárokat és szörpöket készítő
háziasszonyok a múzeum avatását.
L.Lekvármúzeum
Lövétei tájház Hargita m.
-Az épületben 2002. óta működik a Lövétei Tájház. Egyik, berendezett
szobájában a helyi székely lakás- és tárgykultúra számos remek darabját, pl. a
Lövétén hagyományos mesterségek termékeit: festett bútorokat, szőtteseket,
edényeket találjuk meg. (E mesterségek fortélyait a tájház rendezvényein a mai
fiatalok is megtanulhatják.) A tájház szép és egyre gyarapodó gyűjteményét
helyi összefogásból, számos adomány révén hozták létre. A másik szobában a
település értékeit bemutató fotókiállítás látható.
L.Lövétei tájház
Lövétebányai Iskolamúzeum, Kismesterségek Múzeuma, Homoródmenti
Tájház Hargita m.
-…….. az iskolamúzeum egyedülálló a környéken. 2008-ban nyílt
meg a szentegyházi középiskolai oktatás 50. évfordulóján. Maga a
múzeum Lövétebányán, az egykori I–IV. osztályos iskola termeiben van
berendezve. Amint belépünk az épületbe, a folyosó falain máris a 1970 –
80-as évek egyenruháit szemlélhetjük meg.
…….a kismesterségek gyűjteménye 2005 októberében létesült.
Adományokból, pályázati pénzekből sikerült kialakítani egy olyan külön
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termet, amelyben a két Homoród mente egykor virágzó kismesterségeinek
(kovács, kerekes, asztalos stb.) tárgyi emlékei kaptak helyet. A
gyűjteményben többek közt látható egy kovácsműhely teljes felszereléssel
(fújtató, tűztér, üllő, kisebb-nagyobb méretű ráverők és kalapácsok), a régi
asztalosmesterség teljes eszköztára (műhelypad, rámás fűrész, különböző
méretű gyaluk, vésők és fúrók, fából készült mérőeszközök), köszörű,
vízifűrész fűrészlapja, fából készült esztergapad és egy egész suszteráj,
azaz a hajdani cipész szakma minden kelléke stb. A gyűjteményben egy
vízifűrész, egy posztóványoló és a ma romokban heverő vashámor
méretarányos makettje is megtalálható.
L.Örökségünk. 2008 1 sz.
Magyargyerőmonostor
Debreczeni Márton tájház
Kolozs m.
Magyargyerőmonostor
látványossága a Debreczeni
Márton tájház.
-Ugyancsak a műtemplom
szomszédságában található a
Debreczeni Márton nevét viselő,
2002-ben felavatott tájház is. Az
épület maga egy körülbelül 200 éves faház, egy helybeli család kertjében állt és
magtárként szolgált teljesen megőrizte a népi építészet stílusjegyeit. Ezt a házat
vásárolta meg 1994-ben Kis Tibor, református lelkész ötlete nyomán az egyház.
Helyéről lebontva előre megépített alapra húzták fel a házat a templom
közelében. A helybeli mesterek elvégezték a szükséges javításokat is, ezt
követően jó néhány évig leállt az építkezés. Ekkor érkezett haza a Debreczeni
család egyik leszármazottja, aki felkarolta az ötletet és családjának anyagi
segítségével sikerült belső javításokat is elvégezni. Berendezni a falu segített: a
kiállított tárgyak nagy részét adományoknak köszönhetjük. 2002-ben,
Debreczeni Márton születésének 200. évfordulójára rendezett ünnepség
keretében a tájház felavatására került sor.
L.Magyargyerőmonostor
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Magyaró néprajzi gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
Magyarózdi Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
Magyarremetei falumúzeum Bihar m.
- Magyarremete falumúzeumát 2004-ben nyitották meg. A XX szád eleji
parasztházban kialakított múzeum az övezet kulturális értékeinek megőrzésére
alakult.
L.Welcome to Romania Magyarremete
Magyarsáros Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
Makfalva Maros m.
- híres fazekasfalu. A Dósa-udvarház magyar néprajzi múzeumában
népművészeti gyűjtemény és Vas Áron szobrainak kiállítása látható.
L.Wikipedia
Marosjára Néprajzi GyűjteményMaros m.
L.Vajda András
Marossárpataki Múzeum Maros m.
L.Vajda András
Marosvásárhelyen, az 1 Számú Általános Iskolában
-Asztalos Enikő alapított az 1970-es években néprajzi szakkört, melynek
keretében 7 megye 91 településéről összesen 430 tárgyból álló iskolai néprajzi
gyűjteményt létesített.
L.Vajda András
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Marosvécsi Tájház Maros m.
- Amint arról már beszámolt a Szászrégen és Vidéke, idén nyáron nyitotta
meg kapuját Marosvécsen a már évek óta tervezgetett tájház. A napokban volt
szerencsém ellátogatni a régi kántori házként ismert épületbe, melynek
hangulata már a főútról sugallja az épület tájház jellegét. Benkő Mihály
tiszteletes úr elszántsága és szervezése valamint a helybéliek segítsége
eredményezte az épületben működő tájház létrejöttét.Nagyon kellemes élmény
volt számomra és vendégeim számára a gyönyörűen berendezett két szoba
megtekintése. Számos, Vécsen készített kézimunka, régi háztartási és háztáji
eszköz van itt kiállítva és a helyi népviseletbe öltöztetett, ember nagyságú
szalmababák otthonos hangulatot nyújtanak, azt a hatást keltve, mintha itt egy
évszázaddal ezelőtt megállt volna az idő. Különösen jó érzés számomra, hogy
magángyűjteményem néhány darabja egy ilyen szép kiállítást gazdagíthat.
L.báró Kemény honlapja
Máréfalvi Tájház Hargita m.
-Máréfalván, a 214-es házszám alatt igényesen kialakított tájház
várja látogatóit. Az ingatlant 2000-ben sikerült megvásárolni lelkes
támogatók segítségével. A legszükségesebb javítási munkálatok elvégzését
követően, a tájház 2004-ben megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt.
L. Örökségünk 2007 1 sz.
Mikháza Néprajzi Gyűjtemény Maros m. Szélyes Sándor emlékszoba,Kacsó
Sándor emlékszoba.
L.Vajda András
Misztótfalu Misztótfalusi Kis Miklós emlékszoba Szatmár m.-A misztótfalusi
református templom mellett, a XVII. században épült régi parókia épületében,
1991-ben múzeumot avattak, ahol emléket állítanak a település szülöttjének
Misztótfalusi Kis Miklósnak(1650-1702), aki szinte egész életét a
könyvnyomtatásnak szentelte
L.Welcome to Romania Misztótfalu
Mezőfelei Múzeum Maros m.
L.Vajda András
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Mezőpanit Múzeum Maros m.
L.Vajda András
Méra Néprajzi Múzeum Kolozs m.
-Méra egy régi házában alakította ki 2001ben a Mérai Hagyományorző egyesület a falu
múzeumát, a Mérai Tájházat. A faragott kapun
túl egy tornácos szoba konyhás ház várja a
látogatókat, ahol képzeletbeli időutazásra
invitálnak. A konyhában a kemence várja, hogy
befűtsünk és bedagasszuk a kenyeret, míg sül fonhatunk és szőhetünk, és ha
kifáradtunk bemehetünk megpihenni a cifra szobába, a festett bútorok és a
magasra vetett ágy társaságában. A múzeum kiállítási tárgyait a település lakói
adták össze.
L.Welcom to Romania Méra
A kalotaszegi tájegység első falujában, Mérában nagy izgalom övezte a
bivalymúzeum meglátogatásának lehetőségét, ahol Varga György, a helyi iskola
nyugalmazott igazgatója, a gyűjtemény összeállítója fogadta a kis csapatot.
Gyuri bácsi lelkesen és nagy szeretettel mesélt a falu egyik legjelentősebb
bevételi forrásának számító bivalyokról. Ragaszkodása nem véletlen, hiszen
gyerekkora óta az állatok közelében él, és büszkén mondja: már az 1920-as évek
elején hordták be Kolozsvárra a mérai bivalytejet, sőt, az ebből készített teavajat
még Budapesten is igen kedvelték. A múzeum gyűjteménye nem csak szemet,
fület is gyönyörködtet: a mennyezetről kolompok (vagy ahogyan Mérában
nevezik: harangok) sokasága függ alá. Nincs két egyforma hangú kolomp –
mondja Gyuri bácsi, botjával jónéhányat megkongatva. Kérdésére a gyerekek
rögtön rávágják: azért tettek kolompot a bivalyok nyakába, hogy a gazda mindig
tudja, merre jár az állat. Egy történetből azonban kiderül: előfordult, hogy a
bivaly olyan csendben tudott megszökni, hogy meg se kondult nyakában a
harang, a gazda pedig két napig hiába űzte, míg aztán éjszaka végre
meghallotta, és jó messze, a türei járásban bukkant rá az elbitangolt állatra. –
Okos állatok ezek: ha egyikük beleesett egy vízmosásba, a többiek körbeállták,
és addig bőgtek, amíg a gazda fel nem figyelt, és sietett menteni. Ha pedig egy
bivalytehénnek kicsinye születik, a többi tehén felváltva őrzi a borjút, amíg az
anyaállat elmegy legelni – meséli az egykori iskolaigazgató. A múzeum falára
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kifüggesztett jegyzékből kiderült: a faluban 1890-ben 8 bivalyt tartottak
nyilván, 1950-ben már 1500 állatot, míg 2008-ra a szám 150-re esett vissza.
A mérai látogatás a tájházban folytatódott, ahol azt igyekeznek
bemutatni, hogyan éltek a faluban az 1940-es években – tudjuk meg Tötszegi
Tekla néprajzkutatótól. Kiderült: a leginkább kéthelyiséges házaknak többnyire
csak a lakókonyha részét használták, itt élt együtt több generáció is, míg a
tisztaszoba inkább a család gazdagságát hivatott bemutatni. Berendezése is
szinte mindenhol megegyezett, kellett lenni benne magasra tornyozott, hímzett
párnákkal ékes vetett ágynak, padládának, asztalnak, egy kisebb ágynak is,
amelyet szükség esetén megbontottak. A falon festett tányérok, az asztalon
pedig úgynevezett szerelmi ajándékok – gyöngyös pénztárca, hímzett zsebkendő
– jelképezi az akkori szokásokat. A szobához hozzátartozik a tükör is, ennek
kapcsán a néprajzkutató elmondja: azokat a bútordarabokat, amelyeket nem
helyben készítettek, hanem a városból hoztak, tejen vett bútornak hívták, hiszen
a beszállított tej árából vásárolták meg.
L.Szabadság 2011 október 5
Nagyernye Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
Nagyszalonta Arany János Emlékmúzeum Bihar m.
-Arany János szalontai szülőháza sajnálatos módon nem maradt meg. A
helyére épített ház sem létezik már, azonban a helyi önkormányzat a már eltűnt
épületek helyére építtetett egy új, táj jellegű épületet. Az udvaron található kút
már Arany idejében is létezett, nyílván az ágast és a gémet azóta több ízben
kicserélték. A nádfedeles parasztház homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy
valamikor itt állott az egyik leghíresebb magyar költő szülőháza. Az épületet és
a benne kialakított, néprajzi jellegű helytörténeti kiállítást 2010. júniusában
adták át. A gyűjtemény megálmodója, megvalósítója és fenntartója a hajdúváros
önkormányzata. A kiállított tárgyakon keresztül a XIX-XX. századok fordulóján
élő szalontai lakosok életébe nyerünk betekintést.
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Az Arany János emlékmúzeum ma Nagyszalonta
Önkormányzatának a kezelésében áll és a szalontaiak által
"Csonkatoronynak"
nevezett
műemlék
épületben
kereshető fel. Az épület egy, a törökdúlás után ide
telepített hajdúk által épített, védelmi célokat szolgáló
torony, amelynek építését 1636-ban fejezték be. Néhány
évvel Arany János halála után fia, Arany László Szalonta
városának adományozta édesapja hagyatékának egy
jelentős részét. Ebből egy kiállítás, emlékszoba nyílott, majd később az Arany
János Művelődési Egyesület megvásárolta az évtizedek óta kihasználatlan
Csonkatornyot és Arany László további támogatásával fel is újíttatta. A díszes
bejárat, amelynek ékessége az Arany Jánost ábrázoló szobor csak később, 1907ben készült el. Ebbe, a felújított épületbe költözött át ideiglenes kiállítóhelyéről,
1899. augusztusában az Arany János Emlékmúzeum. Azóta - megszakítás
nélkül - ebben az épületben látogatható.
L.Partiumi Múzeumok
Négyfalúi Néprajzi múzeum Brassó m.
- a hétfalusi csángók múltjáról
L.Wikipedia
Nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum

-A múzeum kiállítását alkotó gyűjtemény
létrehozása közvetlenül a költő halálát követően
megindult az akkor megalakult Ady Társaság
tevékenységének köszönhetően. Az így létrejött
gyűjteményt 1942-nem vásárolta meg Nagyvárad városának vezetősége. A II.
Világháború után a gyűjtemény a megyei múzeumba került, majd kiegészülve a
zilahi Ady-gyűjteménnyel képezte az 1955-ben megnyitott Ady emlékmúzeum
magvát. Az emlékmúzeum már 1955-ben az 1869-ben épített egykori Müllerféle kávézó épületét vette birtokba, ahol napjainkban is látogatható. Az épület
történetéhez hozzátartozik, hogy Ady endre egyik kedvenc kávéháza volt, ahol
nemritkán cikkeit is írta, ahol baráti beszélgetéseit folytatta. Fontos
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megemlíteni, hogy az épület egyike Nagyvárad műemlékeinek, 1895-ös
felújítása óta nem végeztek rajta figyelemreméltó átalakítást.
L.Pártiumi múzeumok
Nyárádszentbenedek Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
L.Vajda András
-A Toldalagi-kastély a 19. században Toldalagi Zsigmond által építtetett,
barokkos klasszicista stílusban, a második világháborúban kifosztották, majd
a 20. század végéig a helyi állami mezőgazdasági vállalat székhelyéül
használták, jelenleg a falu alapítványának tulajdonát képezi, s két kisebb
helységében helyet biztosít a falu néprajzi gyűjteményének……………
L.Wikipedia
Nyárádszentimre Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
-Nyárádszentimrén Kelemen Margit magyar szakos tanárnő a saját házát
és annak melléképületeit alakította múzeummá. Az épület külső részét a tanárnő
festette ki zöld alapra piros, fehér tulipánokkal, margarétákkal,
gyöngyvirágokkal. A helyiek „piros-fehér-zöld ház”-ként is emlegetik a kis
múzeumot. A gyűjtemény különlegessége, hogy régi mesterségek,
foglalkozások kellékeit, szerszámait interaktív módon igyekszik bemutatni. „Az
volt a szándékom, hogy a mai fiatalok, gyermekek a maga valóságában lássák,
hogyan működtek ezek a dolgok. Fabábukat készíttettem, amelyeket helyi
viseletbe öltöztetve egy-egy szerszám mellé ültettem, így a látogatók ‹munka
közben› találják őket. Több szerszámot ezáltal akár ki is lehet próbálni. Látható
itt az idős bácsi, aki faanyagot hámoz, a nagymama, aki a guzsalyt használja,
miközben a kis unoka az orsót tartja. De itt sorakoznak a hajdani falubeliek a
szövőszék, a szilvaízes üst vagy a kenyérsütő kemence mellett is. Mára már
sokan ismerik a nyárádszentimrei múzeumot, a környékbeli településekről
gyakran látogatnak ide a kisiskolások tanítóik vezetésével, de még
magyarországi vendégeink is voltak. Nemrég a Hazajáró stábja is
meglátogatott” – mondta el lapunknak Kelemen Margit tanárnő.
L.Központ Nyárádszentimre
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Nyárádszentsimoni tájház és mintagazdaság. Maros m.
-A tájház és a hozzá tartozó gazdasági udvar létrehozásának története
2004-ben kezdődött, amikor Kelemen A. Márton fölkereste a község
polgármesterét, s a tájház megvalósításának lehetőségeiről érdeklődött. A
támogatási program feltétele volt, hogy olyan településen létesüljön tájház, ahol
a lakosság száma 300 alatt van, ugyanis a program célja a település fejlesztése.
Következtek a felmérések, amelyeket a holland DOEN alapítvány, a CEEWEB
valamint a Milvus szakembereivel közösen végeztek. A szempontokat
figyelembe véve esett a választás Nyárádszentsimonra.
A leendő Tájház kialakítása Mihály Vilma házára esett, ugyanis a nagy
udvar, ami a házhoz tartozik lehetővé tette a gazdasági udvar létrehozását is. Így
a ház mögötti területen felépítették a színt, ahol régi mezőgazdasági eszközöket
tárolnak, mellette a gazdasági udvar, bekerített kifutókban nagyállatok,
szárnyasok láthatók. Felépítették a disznópajtát, a mag- és takarmánytárolót, az
istállót, tiszteletben tartva az építkezési hagyományokat. A mezőgazdasági
eszközöket, az állatokat a környékbeli gazdák adományozták. A bivalyborjúkat
a bözödi Török József hozta el a gazdasági udvarba. (Az ő tulajdonában van
még egy kézzel hajtható cséplőgép is.)
A 2006 elején elkezdődött a megvásárolt ház és gazdasági épületek
(Szentsimon, 39. szám) rendbetétele – amely a hagyományos jelleg
megőrzésével történt. Az összes munkálatot: ács- és kőművesmunka,
villanyszerelés, vízszerelés, csatornázás, stb. helyi: rigmányi, havadi és
szentsimoni szakemberek végezték. A Tájház a vidékre jellemző hagyományos
építkezési stílust (tornácos vályogházak), az egykori parasztházak berendezési
tárgyait, eszközeit, a vidék hagyományos kismesterségeit, termékeit, szokásait
és népviseletét mutatja be. Erre a célra használják a ház két szobáját, valamint a
nyári konyhát. A nagyobb tárgyak, eszközök (szekér, szán, borona, eke, prés,
stb.) a ház mögötti udvaron készülő tető (szín) alatt kaptak helyet.
A gazdasági épületek (istálló, csűr, ólak) a vidék hagyományos állatfajtáit,
valamint ezek helyes tartásmódját mutatják be. Tehén, bivaly, juhok, kecskék,
különböző szárnyasok, disznók és kutyák.
Ezeken túlmenően, a gazdaságban még további érdekességeket is meg
lehet szemlélni, mint például komposztvécét, vagy pedig napenergiával működő
gyümölcsaszalót.
L.A falu honlapja
Oklándi gyűjtemény Hargita m.
L.Erdély ma 2015 május 6
-Oklándon már a hetvenes évek közepén folytattak tárgyi néprajzi
gyűjtést azzal a céllal, hogy a paraszti munka eszközeit megőrizzék az
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utókornak. Beke Gyula tanító akkori terve apró lépésenként látszik
megvalósulni, és ennek újabb mozzanata a falunapok alkalmával felavatott
néprajzi kiállítás.
Kelemen Levente oklándi unitárius lelkész és felesége, Éva asszony a
tájház gyűjteményének alapját képező tárgyegyüttes sorsáról beszélve azt
emelték ki, hogy az egyház kapcsolatainak tulajdoníthatóan az amerikai Janet
Prince nagylelkű adományt tett és ebből a község központi részén, a római
katolikus imaház közelében telket, házat vásárolhattak, ahol múlt évben
elhelyezték a gyűjteményt. A most már tájháznak nevezett épület a H. P. H,
magyarul Aratás Reménysége Homoródért Alapítvány tulajdona. Az elmúlt
esztendőben a keresztúri múzeumban restauráltatták a fémtárgyakat – vasalótól
kardig, és forgópisztolytól lakatig sok mindent látni itt –, és gázosítással
szúmentesítették a faeszközöket.
L.Székelyhon 2007 október 12
Parajd Sótörő Játszóház Hargita m.
L.Erdély ma 2015 május 6
-Parajd: Falumúzeum történelmi kiállítással, Áprily Lajos emlékház,
Szekeres Lajos fafaragóműhelye
L.Wikipedia
Pottyandi Tájház Kovászna m. és Hargita m.
- A Székely Nemzeti Múzeum szabadtéri részlegének első tervei az 1910es évektől kezdtek körvonalazódni, László Ferenc és Csutak Vilmos
múzeumőrök elképzelései szerint. A terv sok épület behozatalára terjedt ki:
gondolkodtak kászoni, dálnoki, torjai, alsócsernátoni, siklódi, csíksomlyói,
menaságújfalusi házban, malmokban és sütőházakban, kutakban és esztenákban.
Az álmodozásnak előbb a pénzügyi keretek hiányossága, majd a múzeum
telkének államosítása szabott gátat. A megvalósítás fázisába csupán egyetlen
épület került: egy pottyandi ház behozatala.
A pottyandi 1767-es Mihály-ház kiválasztására 1931-ben került sor, egy
szakmailag felkészült csoport dokumentálódása nyomán. Csutak Vilmos
történész-igazgató, Kós Károly neves építész (a múzeum épületének tervezője),
Vámszer Géza csíki néprajzos, Nagy Jenő csíkszentmártoni jegyző, Szőke
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Ágoston volt ebben a csoportban benne. Szakmai tanácsokat Viski Károlytól,
Szilády Zoltántól, Milleker Rezsőtől kértek. A konkrét vásárlást, átszállítást a
pénzhiány késleltette, végül Nagy Jenő jegyző saját zsebéből vásárolta meg és
költöztette át az épületet.
Az újraépített ház felavatására 1937 szeptember 4-én került sor, azóta
látogatható a pottyandi tájház a Székely Nemzeti Múzeum udvarán.
Pottyand Alcsík egyik kis települése, a Fiság-völgy 6 falujának egyike,
Csíkszentgyörgy községközpont adminisztratív irányítása alatt álló falu.
L. Székely Nemzeti Múzeum honlapján.
Rugonfalvi Tájház
-Néprajzi kiállítás, falumúzeum, tájház: XVIII században
lakóházban, a Nyikó menti néprajzi gyűjtések tekinthetők meg.

épült

L.Udvarhelyszék látványosságai Rugonfalva

Sarmaság Népművészeti Múzeum
-A település piciny Népművészeti Múzeuma is helyet kapott a felújított
Kemény kúriában. A 2001-ben született elhatározás nyomán 2004-ben a
nagyanyánk korabeli szoba meg is nyitotta kapuit a nagyközönség előtt.
L.Welcome to Romania Sarmaság
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Sáromberke Néprajzi Gyűjtemény Maros m.
A Sáromberki Néprajzi-Falutörténeti
Múzeum az egykori felekezeti iskola két termében
kapott helyet, melyet 1824-ben, atyai meghagyásra
Teleki Ferenc építtetett a közösség számára. A
múzeum 2003. augusztus 30-án nyitotta meg
kapuit,az épület felújítását valamint a kiállítás
létrehozását az Illyés Közalapítvány támogatta. A múzeum tárlata a sáromberki
református egyház gyülekezeti termében 2001 októberében megrendezett
helytörténeti kiállításhoz szervezett gyűjtés alkalmával előkerült tárgyakból jött
létre. Ezt az anyagot 2003-ban, a múzeum létrehozásakor újabb tárgyakkal
gazdagítottuk. A múzeum anyaga az elmúlt években folyamatosan gyarapodott,
elsősorban a település lakosainak adományai révén. A múzeum Sáromberke
hagyományos népi kultúrájának tárgyi emlékeit mutatja be. Az épület keleti
oldalán található tornácban a gazdasági élethez kapcsolódó tárgyak sorakoznak.
Az első, kisebbik teremben kaptak helyet az egyház és az iskola történetével,
valamint a Teleki családdal kapcsolatos tárgyak, dokumentumok és korabeli
fényképek. A második, nagyobbik teremben kerültek elhelyezésre a település
hagyományos (népi) kultúrájának tárgyi emlékei. A kendermegmunkálás és a
szövés-fonás eszközei mellett néhány, az egykori lakásbelsőket díszítő textília,
olajlenyomat, korabeli cserépedény, a népi kultúra írásos emlékei és a két
világháború tárgyi anyaga vannak kiállítva. A kiállítást számos korabeli fénykép
teszi hangulatosabbá, hitelesebbé. Sáromberki gólyák – gólyamúzeum, gólyaösvény és
madárkórház
L.Sáromberke honlapján.
Sepsiszentgyörgy Székely Nemzeti Múzeum Kovászna m.
- A Székely Nemzeti Múzeum 1875 óta látogatható. Ez a jelentős
tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség
kutatását, bemutatását vállalta fel. A pecsétjében szereplő 1879-es évszám
annak az emlékét őrzi, hogy ekkor került a székelység közös tulajdonába.
Jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény, egyben Kovászna
megye és a Székelyföld egyik fontos turisztikai látványossága. A romániai
múzeumi hálózatban regionális besorolású, fenntartója Kovászna Megye
Tanácsa. Munkáját segíti a kilencvenes években bejegyzett Székely Nemzeti
Múzeum Alapítvány is.
A Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi épületegyüttesben jelenleg
könyvtár, természettudományi, régészet-történelem és néprajzi osztály működik.
Az intézményhez tartozik ezenkívül a sepsiszentgyörgyi képtár, az erdélyi
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művészeti központ, valamint a kézdivásárhelyi, a csernátoni, a baróti és a
zabolai külső múzeumi egység is.
L.A múzeum honlapján.
Szabéd Szabédi Emlékház Maros m.

L.EMKE
Szalacsi Tájház Bihar m.
- A kiállítás XIX. század második felében élő szalacsi zsellércsalád
otthonát és hétköznapjainak eszközeit eleveníti fel teljesen autentikus módon.
Az első terembe belépve a szabadkéményes tűzhely képe fogad, ez uralja a
kamrát. A falakon azonban a különböző célra használt teknők, a székfaragáshoz
használt eszközök arzenálja vezeti a szemünk a szekrény helyet használt
tulipános láda és az ősi motívumokkal díszített szuszék felé. A falak mentén, a
döngölt földön különböző kosarak hirdetik az érmelléki ember kézügyességét.
A belső terem szoba-konyhaként működött. A
kis terem hat személynek nyújtott éjszakai szállást, de
főzésre, sütésre alkalmas tűzhely is található benne.
Úgy tűnik, hogy az aprónak tűnő tűzhely a téli
fűtéshez is elég meleget tudott biztosítani. A szoba
bútorzatát gyékénnyel szőtt bútorok, egy asztal és ágy
alkotják. Külön figyelmet érdemel a falba épített apró
szekrényke, a falitéka.
L .A Tájház honlapja.
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Szentegyházán Vitus Géza emlékház ,néprajzi gyűjtemény. Hargita m
-a néprajzi gyűjtemény. Létesítésének ötlete már ezelőtt harminc
évvel megfogalmazódott. Sófalvi Sándor nevelő 1980 januárjában kezdte
el a gyűjtőmunkát a bentlakó diákok bevonásával, akik Székelyföld
különböző kistájairól (a két Homoród mente, Sóvidék, Erdővidék, Gyergyó
és Alcsík) érkeztek ide. Öt év alatt több mint 650 tárgy gyűlt össze a
céltudatos, komoly gyűjtőmunka eredményeként. A gyűjtemény tárgyairól
Sófalvi Sándor egy naplót is vezetett, amelyben feljegyezték többek közt a
tárgy nevét, származási helyét, készítésének idejét, a gyűjtő nevét stb. A
munkát Sófalvi utódja, Godra János nevelő is tovább folytatta, újabb
hetven tárggyal bővítve a gyűjteményt, amely a honismereti vetélkedőkön
résztvevő diákok gyűjtőmunkájának köszönhetően a közelmúltban több
mint száz darab tárggyal gazdagodott. Az összegyűjtött tárgyakból ma
tartalmas kiállítás látható egy erre a célra átalakított tornácos épületben,
amely akár tájháznak is beillene. Van hagyományos eszközökkel fölszerelt
pincéje, konyhája, régi paraszti bútorzattal berendezett tisztaszobája,
valamint a bal oldali részen egy kiállítóterem. Évtizedek hosszú során át
elsősorban a két Homoród vidékének használati tárgyai halmozódtak s
halmozódnak itt fel. .
L.Örökségünk 2008 1 sz
Szentgerice,Néprajzi magángyűjtemény - Maros m.
-Hajnal E. Jenő gyűjteménye.
L .Képgaléria
Széki tájház Kolozs m.
L.Wikipedia
Székelybő Néprajzi Gyűjtemény
L.Vajda András
Székelyföldi lparmuzeum Marosvásárhelyt.-1874-ben alapította a „Székely
Közművelődési és Gazdasági Egyesület". Mai épülete 1893-ban épült. 1906-ban
átvette a kereskedelemügyi minisztérium s az ipariskolával hozta szerves
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kapcsolatba. Célja az erdélyi kisipar és háziipar fejlesztése volt, a szakismeretek
terjesztése, ipari és ipar művészeti kiállítások rendezése útján.

A háború végén múzeum gyűjteményei károsodást szenvedtek. A
gyűjteményeknek összesen 1855 leltári darabja van, fém. textil, gipsz és
famunkák. Könyvek és rajzminták száma 918.
L.Erdélyi Lexikon Székelykeresztúr
- Molnár István Múzeum történeti és néprajzi gyűjteménnyel, Orbán
Balázs Gimnázium, Petőfi-emléktábla
L.Wikipedia
Székelyudvarhely Artera Míves Ház
L.Erdély ma 2015 május 6
Székelyudvarhely Haáz Rezső Múzeum.
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum az Erdély délkeleti részén
elterülő Székelyföld központi részének, az egykori Udvarhelyszék néprajzi,
helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma.
A jelenlegi közigazgatási beosztás szerint gyűjtőterülete Hargita megye
nyugati részeit, vagyis a két Homoród, a Nagy- és Kisküküllő felső folyása
menti területeket foglalja magába. E terület lakosságát a székelység képezi,
amely a magyar nemzet legkeletibb csoportja (a csángókkal együtt). A
nemzetiségi szempontból mozaikszerű összetételű Erdélyben is megmaradt
tiszta magyar területnek.
A város tudományos-művelődési intézményeinek legrégebbike a Haáz
Rezső Múzeum, ugyanakkor egyik legrégebbi Erdélyben is. A Gróf Bethlen
János udvarhelyszéki főkapitány által alapított református kollégium
könyvtárának első, 1797-ből fennmaradt leltárkönyve (Protocollum) a
bizonyíték arra, hogy a könyvtár mellett már lerakták a régiség-, az érem- és az
ásványtár alapjait. Ugyanakkor már létezett a fizikai-természetrajzi szertár, a
csodás természeti ritkaságok, a klenódiumok, a támogatók címereinek, és a
zászlók gyűjteménye. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcot követő
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katonai megszállás, a világháborúk viszontagságai jelentős károkat okoztak a
gyűjteményekben, de lassú gyarapodásuk töretlen maradt.
Míg egyéb kezdeményezések terméketlenek maradtak, a Haáz Rezső
(1883-1958) rajztanár által létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer
tárgya megvetette az önálló múzeum alapjait. A gyűjtemény 1913-tól nyilvános
és 1950-ben lett állami (rajoni) múzeum.
Állandó székházat csak 1968-ban kapott, amely 1978-ban az Állandó
Képtár épületével bővült. Ekkorra már létrejött a Tompa László és a Tomcsa
Sándor emlékszoba.
Újabb jelentős gyarapodásra a század utolsó évtizedéig kellett várni.
1990-ben újra egyesült a város muzeális jellegű, 76.000 kötetes Tudományos
Könyvtárával - amelyből egykor a múzeum maga is kinőtt. Az intézmény,
megszabadulva az ideológiai-politikai kötöttségektől, új fejlődési lehetőséget
kapott 1994-ben, amikor visszakerülve a város fenntartásába, jogi személyiség,
önálló intézmény lett.
A város döntéshozói a kisebbségi lét viszonyai között, felismerve a
kulturális intézmények fontosságát, addig el nem képzelhető mértékben
támogatták azokat. Tisztességes költségvetés mellett biztosították a fejlődés
feltételeit. A Szejke-fürdőn megkapta az Orbán Balázs sírja előtti egyhektáros
területet, melyen az 1972-től kezdődően felállított székelykapu-sor alkotja egy
szabadtéri múzeum csíráit
L.Múzeum
Székelyszentléleki Tájház.
- A székelyszentléleki tájház az Árpád-kori templom szomszédságában
található, 1977 májusában nyílt meg Balázsi Dénes tanár gyűjtőmunkájának
eredményeként. Létrehozásában olyan neves szakemberek is segédkeztek, mint
például Molnár István, Kovács Dénes vagy János Pál. A ház eredetileg az
alszegi Bíró utcában állt, a község vásárolta meg múzeum létrehozásának
céljából. Ekkor telepítették mai helyére. Az 1850-es években épült
háromosztatú ház nagyházból (szoba), kicsiházból (tiszta szoba) valamint a
kamrából és a deszkázott ereszből áll, jól példázza a táj népi építészetét.
A Székelyföld népi építészete sok vonatkozásban jól elkülöníthető a
szomszédos tájakétól. A települési viszonyok közül a halmazosodást, a
nemzetségi megtelepedést kell kiemelnünk, ezen belül a telkek jellegzetes
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csoportos beépítését. Szinte minden funkció külön épületben kapott helyet. A
növényföldrajzi környezet lehetővé tette a faépítkezést, a 20. század elejéig az
épületek 90%-a fából készült, s még ma sem ritka. Egyedülálló a magyar
nyelvterületen, hogy az igen jó minőségű fenyőből építkeztek, másutt a lombos
erdők korlátozott felhasználásának lehetősége volt inkább a jellemző. A székely
házon a tetők kizárólag szarufásak, a rendkívül meredek hajlásszögű tetőket
lakó- és gazdasági épületeken egyaránt korábban teregetett szalma fedte, s ezt
váltotta fel a zsindely, mely éppen innen terjedt el.
A Székelyföld népi építészetének jellegzetessége az úgynevezett ereszes
ház. Az ereszből külön ajtón közelíthető meg a kicsiház és a parádésház. A
parádésházból a ház hosszirányú tagolásával kialakított oldalkamra nyílik, mely
tároló funkcióval bír. Az egész épületben nem volt zárt tüzelőberendezés, nyílt,
kandallószerű tüzelő volt a jellemző. Az eresz olyan vonása Délkelet-Erdély
népi építészetének, mely határozottan elkülöníti környezetétől, bár analógiákat
foltszerűen találhatunk az egykori Partiumban, Szatmár és Szilágy megyében,
valamint Vajdahunyad környékén. Valószínű, hogy a rendelkezésre álló fa
minősége tette lehetővé, hogy a nemesi-kuriális építészet egyik eleme, az
oldalkamra a paraszti használatban is általánosan elterjedjen. Mint említettük, a
székely népi építészetet a különépítés jellemzi, de a csűr és az istálló szinte
kizárólag egybeépül, úgy, hogy az istálló a csűr egyik fiókjában kap helyet, bár
ez a 18. században még nem lehetett általános.
A szentléleki gyűjtemény közel hétszáz tárgyból áll, s a FelsőNyikómente néprajzi hagyományait mutatja be. A nagyházban a környék
jellegzetes bútordarabjait és berendezési tárgyait állították ki. Itt élte életét
valamikor a székely család: lakó- és hálószobaként is szolgált. A kicsiházban
vagyis a tisztaszobában a vendégeket fogadták, s a férjhez menő lány
kelengyéjét tárolták, míg a kamrában különféle munkaeszközök, tárolók kaptak
helyet. A tájház bejáratánál lévő egysoros, indadíszítésű székelykapu 1848-ban
készült, László Ferenc malomfalvi gazda állíttatta.
L.Erdély-ma 2014 július 20
Sződemeter Kölcsey Ferenc Emlékmúzeum
-Kölcsey Ferenc, a magyarok nemzeti imájának szerzője a ma
Romániához tartozó, Szatmár megyei Sződemeteren született. A Kölcsey család
nem élt Sződemeteren, viszont Kölcsey Ferenc születésének idején édesanyja,
Bölöni Ágnes Sződemeteren tartózkodott szüleinél. Így lehetséges, hogy az
416

egykori Bölöni kúriát ma Kölcsey szülőházaként emlegetik. A sződemeteren
látogatható Kölcsey emlékszoba nem azonos az egykori szülőházzal,
amelyikben ma görög katolikus parókia működik és mindössze egy emléktábla
emlékeztet Kölcsey Ferencre. Az emléktábla szövege
a következő: "Ebben a házban született Kölcsey
Ferencz a nagy hazafi és költő 1790 augusztus 8-án.
Ennek emlékére s a hálás kegyelet jeléül a
Szilágyvármegyei Wesselényi Egyesület 1890
augusztus 8-án". Az emlékház a református templom
mellett, a helyi református gyülekezet birtokában álló
épületben kapott helyet. A kétosztatú, tornácos épület nem kötődik a Kölcsey
sem pedig a Bölöni családhoz, épülésének évét sem ismerjük. Külön felhívjuk a
figyelmet a református templom szomszédságában felállított, teljes alakos, az
életnagyságnál azonban kisebb Kölcsey Ferenc szoborra. A templomban látható
az egykor a szülőház falán elhelyezett egyik Kölcsey emléktábla (összesen kettő
készült), amit eredeti helyéről eltávolítottak.
L.Pártiumi Múzeumok
Székelyvécke Néprajzi Múzeum
L.Vajda András
Tordaszentlászlói Tájmúzeum-Tordaszentlászlói Kalotaszegi Tájmúzeum
-A tordaszentlászlói tájmúzeum jogi személyiséggel rendelkező
kalotaszegi magyar közgyűjtemény. Boldizsár Zeyk Zoltán kitartó munkájának
köszönhetően 1967-től kezdtek gyűlni a kiállítási tárgyak. Előbb a művelődési
ház emeletén állította ki az összegyűjtött tárgyakat.
L.Welcome to Romania Tordaszentlászló

Tordátfalvi Tájház
L.Erdély ma 2015 május 6
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Torockói Néprajzi Múzeum- Népi iparművészeti múzeum.
L.Wikipedia
-a torockói Néprajzi Múzeumban nagyon gazdag a kiállított tárgyak
gyűjteménye, a bányászatban használt szerszámoktól a népviseletekig szinte
minden megtekinthető, megcsodálható, átfogó képet kapunk a falu múltjáról; •
Ida néni magánmúzeuma, mint a neve is elárulja, Vígh Ida néni
magángyűjteményét tartalmazza, amely lenyűgöző szépségű eredeti festett
bútorokat (XVIII,XIX.sz-ból), varrottasokat, ruhadarabokat foglal magába.
L.Közép-Erdélyi Turizmus Fejlesztési Terve
Vadasd Néprajzi Gyűjtemény
L.Vajda András
Vajdaszentiványi Múzeum
L.Vajda András
Vargyasi
Válaszúti regionális múzeum
L.e- Népujság 2013 március 26
Várasfenesi gyüjtemény
L.e- Népujság 2013 március 26
Zabolai tájház-zabolai Csángó Néprajzi Múzeum
L.e- Népujság 2013 március 26
-……a falumúzeum felé vesszük az irányt, s ez messze felülmúlja a
várakozásainkat: egy egész épületet betölt Pozsony Ferenc néprajzkutató, a falu
szülötte, gazdag moldvai csángó gyűjteménye, mely a gorzafalvai fazekasság
remekműveit is magában foglalja.
L.Erdélyi riport 2012 november 24
Zágoni Múzeum
L.Háromszék
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Zeteváralja Korona Tájház
-A székelyudvarhelyi Korona Panzió Zeteváralján egy hagyományos
parasztbútorokkal berendezett tájjellegű kulcsosházat működtet.A Korona
Tájház Székelyudvarhelytől 20 km-re, a Hargita lábánál, a Zeteváraljai
Vízgyűjtő tó szomszédságában található.
L.Korona
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