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termelők tartalmas 4 
havi foly óira- 
tá t ? Ez a

erőteljes méhcsaládokat, le
hetőleg kasokban. Schwarcz 
Sándor gazda, Komárno, 
Dunajské nábrezie cis. 52.

Kiadóhivatal 
• íy 1  SOMORJA, 94. 

Évre 24. K. Még 
ma rendelje meg 1 Ha

szonnal forgathatja még 
az is, akinek csak néhány fája van.
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M É H É S Z E K ! Nem elég, hogy méhestek legyen! 
Nem elég, hogy a méhesben méhek legyenek! 
Minden akkor lesz elég mindenből, ha tudáso
dat gyarapítód. Olyan könyvet olvasol, amelyből 
hasznodat látod. Ez pedig

országos hírű. méhészünk, lapunk társszerkesz
tőjének megjelent könyve. Szerezd  meg. Csak 
15 Ke Utánvétellel vagy pedig  a pénz előzetes 
beküldése után lapunk szerkesztőségében kapható.
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A SZLOVENSZKOI ÉS RUSZINSZKÓI MÉHÉSZEGYESÜLETEK 
ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK HIVATALOS LAPJA 

AZ ÉRSEK-ÚJVÁRI, BRATISL A V AI,
MO-LDAVAI, GALÁNTAI, JELSAVAI, CSAPNAGYKAPOSI, 

DOBSINAI MÉHÉSZEGYESÜLET MAGYAR HIVATALOS LAPJA

Főmunkatársak: Balogh Bálint, Bresztovszky Lajos, Falb Gyula, 
Kalász Andor, Pogány Antal, Szirmay János, Szmrtnik János, 

Szomor József, Székely Vilmos, Vaszilcsin György.
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M e - y í t i v ó - .

Az Érsekujvári Méhészegyesület 1933. február 12-én vá
lasztmányi, február 19-én rendes közgyűlést tart. A választ
mányi gyűlésre a választmány, a közgyűlésre a tagok minél szá
mosabb megjelenését kéri az

ELNÖKSÉG.

A multévi hátrálékosok úgy mint egyesületek és egyesek 
ne várjanak újabb és újabb felszólitást a fizetésre, hanem azt 
a z o n n a l  eszközöljék

Minden felszólítás költség, kíméljük meg az egyesületet fe
lesleges kiadásoktól.

PÉNZTÁR.

— FELHÍVÁS! Egyesületünk méhszaporitására kéri az el
nökség a méhészeket, hogy kaptárokat ajándékozzanak.

ÉRSEKUJVÁRI MÉHÉSZ EGYESÜLET.
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A méhész mint orvos, 
gyógyszerész

(Folytatás.)

Sok aggódó anya néha félnapig is el-eiszaladgál ide-ide, 
szomszédasszonytól a komaasszonyig, mig végre megtudja, hogy 
gyermekének állandó csuklását egy csésze mézes-citromos ka- 
kukfű teával szüntetheti meg.

A lilabiborvirágú Kakukfü-vet (Thymuss Marschallianus), 
Materina dúska uzkolistá, Feld-Quende-1, még a gyermekek is 
ismerik. Kellemes illatú virágait koszorús lányok kezei szórják 
az Úr elé az űrnapi körmeneten. Júniusban virágzik. Ekkor tö
megesen lepik el méhecskéink az átható, de kellemes illatú nö
vényt, mely csersav és illóolaj tartalmú (4%) virágai- és levelei
vel a gyógyászatban is keresett elsőrendű anyag, főként az el
gyengült testi szervezet fölélénkesitésére. Extract. Thymisacha- 
rati néven elsőrangú szerv a szamárhurut ellen. (Gyermekeknek 
háromszor naponta egv-egy evőkanállal). Teája (egy evőkanál
nyi szárított kakukfü 2 deci vízben főzve) s mézzel édesítve, 
női bajoknál, vérzéseknél igen jó orvosság. Vizeleti bajok ellen 
fehér borban főzik a kakukfüvet s mézzel édesítve, sikerrel 
használják.

Erős tüdőhurut, — fulladozás- és sorvadás ellen kitűnő or
vosságnak bizonyult a Réti kakuktorma (Cardamine pratensis), 
Rerisnica lúcna, lebo zabí kvet, Schaumkraut levele. Sorvadás
nál a leveleket tejbe főzve s 1—2 kanáll mézzel édesítve használ
ják. A réti kakuktorma kipréselt s mézzel édesített, friss leve 
a veseköveket hajtja el. Erős tüdőhurutnál s fulladozásnál 14 gr. 
levelet 3 deci vízben főzve, mézzel édesítjük.

Tudnunk kell a réti kakuktormáról, hogy már márciustól a 
nyárig fehér virágai méheinknek sok nektárt s himport nyújta
nak.

Rheumatikus bántalmaknál, sőt bőrbajoknál is kivezető, iz
zasztó hatása miatt sikerrel használják a Kalinca-infű (Ajuga 
Ghamaepitys, Galeobdolon luteum Huds, Lamium galeohd. 
Crantz.) Pitulník, ci Hluhavka zlta, Gelbnessel füvének teáját. A 
fűből 5 gr.-ot 3 deci vízben főznek meg s a leszűrt teát mézzel 
édesítve, melegen, kétszerre veszik be. A szárított infűnek ap
róra tört iporát is használják; mégpedig kétszer napjában egy- 
egy késhegynyit, egy-egy kanál mézben.

A kalinca-infűnek erős, de kellemes rozmaringra emlékez
tető illata van, melyet szárított állapotban is, éveken át meg
tart Az áprilistól júniusig virágzó növény, mint az ajakosok ál
talában, jól mézel; himpora alig van.

Erősen köhécselve, epekeserüségü hangon szólt rám pipája 
alul az öreg szomszéd, hogy — úgymond — nincs rendben az
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-etye-petyéje (gyomra), nem tud enni; no meg hogy sok a fleg
mája. (Él van nyálkásodva a tüdeje). Mit kéne e nyavalya ellen 
használni?

Hát öregem, itt az Orvosi Kaimus (Acorus Calamua), Kad- 
mus horky, Kalnrus-Wurz porított gyökere. Két deci fehér bor
ban főzzék naponta egy-egy grammot a menye. A főzetet szűr
jék le s a még langyos teába tegyenek két evőkanál mézet, az
tán igya azt meg! Egészséges lesz tőle, akár a bükkfa!

Lehet az orvosi kalmusból igen jó tincturát is készíteni, ha 
30 gr. kaimus olajat 3 deci borszeszben oldunk föl. Ebből 20—30 
csöpp egy kanál mézben véve be, ugyancsak jó hatású gyógy
szer.

A méheknek júliustól augusztus végéig elég jó legelőt (par
don! terített asztalt) nyújtó Fűszeres kapor (Anethum graveo- 
lens) Koper, Dili aetheres olajtartalmával izgatólag hat a nyálka- 
mirigyekre s az emésztő szervekre. Tüdőzsugorodás, vagy kóli- 
kánál ezért hatásos a fűnek erős főzete két kanál mézzel éde
sítve vagy a porrá tört mag egy kanál mézben bevéve.

A Havasi medvekapor (Meum athamanticum, Anethum ur- 
sinum) Koprník stétinolisty, Bárendill júniustól augusztus végé
ig fehéren virágzik havasi legelőnkén. Habár csak kevés nektá- 
ra van, himpora meg éppen semmi, méhecskéink — jobb dolog 
híján — mégis fölkeresik.

Hideglelés, fulladozás ellen a növény kellemes illatú gyöke
rének porát (2 gr.) egy kanál mézben napi adagul veszik be.

A havasi medvekaprot nagyon nagyra becsülik a pásztorok 
is, mert szerintük a tehenek e fűtől nagyon jól tejelnek, — sőt 
a szarvasmarha e fűtől nemcsak megerősödik, de meg is hízik.

Szoptató anyáknak eléggé nem ajánlható a nagyon tej
fejlesztő Hasznos édes kömény (Anethum foeniculuml) Fenykl, 
Fenchel magjaiból készülő alábbi keverék, melyből naponta há
romszor egy-egy kávéskanálnyi veendő be mézben (2 gr. kö
ménymag, 2 gr. fehér cukor por, 2 gr. narancshéj és 8 gr. fehér 
magnéziaipor).

Az édes köményről is tudnia keli a méhésznek, hogy — ahol 
nagyban tenyésztik e növényt — ott júniustól augusztus végéig 
igen jó mézelője van kedvenceinknek. Az édes kömény méze 
a legillatosabb méz; ezért oly illatos a híres «görög méz«. 
Minthogy az édes kömény méze nehezen kristályosodik, a tele
lésre a legalkalmasabb méz. Öreg, tapasztalt méhészek állítják, 
hogy e méz az anyát őszi peterakásra serkenti.

Az április-május hónapokban sárgán virágzó, melleinknek 
inkább himport, mint nektárt nyújtó Orvosi kankalin (Primula 
officinalis), Petrklíc, Himmelsschlüssel szárított virágai, levelei 
köszvényes fájdalmak elleni orvosságul szolgálnak. Erre a célra 
egy evőkanálnyi szárított virág vagy levélnek 3 deci vízzel való 
fcrrázata, melegen, mézzel édesítve kitűnő hatású. Vesekövek, 
ideggyengeség, görcsös fájdalom és szédülés ellen a növény vi
rágait-, leveleit (egy evőkanálnyi) 2 deci borral forrázzák s isz- 
.szák a langyos teát egy-két kanálnyi mézzel.
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Hólyag- és vesekövek ellen használják mindmáig a fehér 
virágú Bibircsós körontó (Saxifraga granuíata) Lomikamen 
zrnaty Sternbrech-nek mézzel édesített erős főzetét (20 gr. 2 
diec vízben).

Általánosan ismert útmenti növényünk a július-augusztus
ban bíborvörösen virágzó Közönséges botorján (Láppá maior, 
Arcitum láppá) Lopúch vácsí, Kiette, melynek méhészeti szem
pontból való értéke még vitás. Nálam a méhek a botorjánt 
eléggé látogatják s bizonyára jobban tudják mint mi, hogy 
miért.

A növény szárított gyökerének (5—10 gr.) 3 deci vízben 
való főzete mézzel édesítve kitűnő hatású hideglelés-, vese- és 
epekövek ellen háromszor egy-egy decis adaggal naponta. Fehér 
borban főzve még hatásosabb.

A nedves réteken június, júliusban fehéren virágzó és méze
lő Békalen (Linum catharticum). Len lúcny, Wiesen Lein bélrest
ség és székrekedés ellen a legbiztosabb gyógyszer. A szárított 
növényt virágostól, gyökerestől, egy éjszakán át, jó meleg he
lyen borban áztatjuk; — reggel leszűrve s mézzel édesítve meg
isszuk. Fövény és köszvény ellen is biztos gyógyszer.

Tüdőbaj, emésztési zavarok s hólyaggyulladás ellen a leg
jobb orvosság a Magvas gomborka (Camelina sativá) Lnicka 
siata, Leindotter egy kanálnyi olajnak bő mézzel való keveréke. 
— A májustól szeptember végéig sárgán virágzó növény elég 
jól mézel; himpora nincs.

Régi nagyasszonyaink szekrényeinek becsült illatszerét a 
Szagos levendulá-t (Levandula Spica), Levandula klasnatá, Le- 
vandel már méhészeink jó része -is elfogadta házi illatszerül s 
örömmel látom, hogy nemcsak a ruhák s fehérnemüek illatositá- 
sára használják, de használatban van «Odol«-ként a fogak s a 
szájüreg fertőtlenítése is.

Az elmaradt női menstruáció megindítására is használatba 
vették. E célra 2 gr levendula levélből, 2 gr. zsályából és 1 gr. 
ürömből fél liter vízben teát főznek s abból naponta 5—6 evő
kanálnyit mézzel édesítve használnak.

Kötelességem itt említést tenni a levendula ecet készítési 
módjáról. Fél liter erős borecetbe fél deci tiszta borszeszt vegyí
tünk, ebbe 10 gr. levendula virágot áztatunk egy hétig, jól elzárt 
üvegben. Ideges főfájásnál, ájulásnál a levendula ecettel dörzsö
lik be a homlokát és halántékát a szenvedő embernek.

Legkiadósabb, legkedvesebb, május-június havi terítéke mé- 
heinknek a méz illatú, rózsaszínű Takarmány baltacím (Ono- 
brvchis sativa) Ligrus, Esparsette. Fölséges látvány a hemzsegő 
méhektci rajilag ellepett egy ily baltacím tábla!

Egyik-másik hurutos méhészünk izzasztóul mást sem hasz
nál, mint a baltacímnek teáját, este langyosan s mézzel édesítve. 
Prcbatum est!

Sokszor már március közepén, áprilisban jelentkeznek a
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Lókörmü marti lapu (Tussilago Farfara), Podbél obecny, Huflat- 
tich erősen mézelő és sok himport adó sárga virágai, melyeket 
szinte rajozva zsonganak körül méheink. E növényt különbö
zőképen, különböző betegségek ellen használják. — Tüdőkatha- 
rus, erős köhögés ellen és idült tüdőhurut eseteiben legajánlato
sabb 15 gr. virágot s gyökeret fél liter vízben 10 percig főzni; 
90 gr. zsályát, 120 gr. ezerjófüvet összevegyitünk; a vegyülékre 
4 liter forró vizet öntünk s negyed óra múlva az egészet le
szűrjük s a lókörmü marti lapu főzetével összevegyitjük. E ve- 
gyületbe még 25—40 gr. mézet is keverünk. Ebből az orvosság
ból a beteg naponta 8—10 evőkanállal vegyen be. Köhögése rö
vid időn belül megszűnik.

Az április-május hónapokban halványpirosan virágzó Mezei 
macskagyökér (Valeriána o.fficina.lis), Kozlík lekársky, Ra- 
punzchen, különben baldriánnak nevezett gyógynövényt idegbaj
ból eredő1 álmatlanság, kedélybaj, ideges főfájás és ideges gyo
morgörcs eseteiben használjuk orvosságul. A növénynek aethe- 
rikus olajtartalma, a bennfoglalt budriansav és kesernvanyag az 
idegekre igen izgató, görcscsillapitó hatással van. A porított 
gyökérből 1 grammot egy kávéskanálnyi mézben veszünk be. 
Avagy 8—12 gr. baldriant 2 deci., vízben teának főzünk s a le
szűrt, mézzel édesített teából naponta 4—6 evőkanállal fogyasz
tunk.

Tincturát is készítünk a baldriánbói: A gyökér kipréselt le
véve! egyenlő mennyiségű borszeszt keverünk. — Az összetett 
baldrian tincturához 30 gr. Rád. Valeriana-t, 30 gr. Rád. Poly- 
gonum bistorta-t, 4 gr. kámfort és 240 gr. tiszta bcrszeszt hasz
nálunk. Az egész vegyüléket meleg helyen egy hétig áztatjuk. 
E tincturából 20 csepp egy kanál mézben elegendő1.

Az Orvosi székfü (Matricaria chamomillá), Hermanek pravy, 
Teekamil'e erős illatú szárított virágainak .jótékony hatása, a vi
rág mézzel édesített teájának kellemes, izzaszó hatása annyira 
közismert, hogy ezzel bővebben nem is foglalkozunk. Az orvosi 
székfü se nem mézel, sem hirripcrt nem ad.

A réteken már március—áprilisban fehéren virágzó Gyöngy- 
kőmag (Litcspermum officináié), Kamejka lekárska, Medicina! 
Steinflamme leveleit sok helyütt khinai tea helyett isszák. A 
gvöngykőmag vagy napköles magjait fehér borban főzve s méz
zel édesítve hólyag és vesekőbántalmak ellen használják orvos
ságul.

Árnyas erdőkben április-májusban fehéren virágzik a Szagos 
müge vagy Erdőmester (Asperula odorata), Marinka vonná, 
Waldmeister. Ezt az erős és kellemes csumain illatú virágot 
nemcsak a természetkedvelő, erdei kirándulók szedik főtt boruk 
ízesítésére, hanem mások is gyűjtik, hogy alkalomadtán gyógy
szerül használhassák.

A szárított leveleknek kellemes vanília illatuk s cseranyagtól 
eredő kesernyés izük van. — Többnyire bélrestségnél és szék
rekedésnél használják a borban (15 gr. 3 deci borban) főtt s 
mézzel édesített teáját e kedves virágnak.

(Folytatjuk.)
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25 év
Egy emberöltőben is szép, mondhatni a legszebb idő. A fia

talság legjobb erőben lévőségének, tettreképességének és mun
kásságának legszebb ideje.

A «Méh«, a magyar méhészek lapja, ért el a negyedszáza
dos mesgyéhez. Ezen idő alatt lelkes odaadással harcolt a leg
ideálisabb eszmék keresztül viteléért. Kutatott, keresett, hogy a 
méhészek táborában, a siker esetén még nagyobb szeretetet tá
masszon.

E határ-mesgyénél őszinte szeretettel köszöntjük és kíván
juk, hogy megacélosodott lelkűk egész teljével munkálkodjanak 
a szebb, boldogabb méhészjövő kialakításában. Legyen velük to
vábbra is az Isten segítése, hogy mindig szebbet, tökéletesebbet 
alkothassanak. A szerkesztőnek, ki lelke egész melegével a szebb 
méhészjövő kialakulásán dolgozott s dolgozik mindig, erőt, 
egészséget kívánunk, hogy a megszerzett érdemeket lapja részé
re továbbra is fentartsa.

MÉHÉSZETÜNK SZERKESZTŐSÉGE.

Mézessütemény kiállítás Érsekujvárott
Ha azt akarjuk, hogy valamilyen dolgunknak eredménye 

legyen, meg kell ragadni minden módot és alkalmat, ami az 
eredményt biztosítja.

Az érsekujvári méhészegyesület átlépte alakulásának 7. évét. 
Igazán örömmel állapítható meg az, hogy nem múlt el egy év 
sem, amely az általa kitűzött cél megvalósitását ne hozta volna 
közelebb. Mézkiállitás, vándorgyűlés stb. Most a méznek pro
pagálására a mézzel készíthető sütemények elsajátítására kurzust 
tartott. A kurzuson, mely délelőtt 8—12-ig, d. u. 2—7 óráig 
tartott, 54 hallgató vett részt. Vezetője az aranyos szivü, nap- 
sugárkedélyü lapunk olvasói előtt ismert vceíárka, özv. Kholl 
Antalné volt.

A kurzust szemlélve azt láttuk, hogy tudásának teljét, ke
délyének sugarát, szivének szeretetét önti munkájába. Olyan Ö 
a kurzuson, mint a jó édes anya, aki azon iparkodik, hogy leány
gyermekei, ha kikerülnek az életbe tudjanak mindent. Tudjanak 
minden cselekedetükkel a fészkükbe napsugarat lopni, mely a 
boldogság alapját képezi.

A három napos kurzus eredménye a szebbnél szebb, jobbnál 
jobb, szem, szájnak kellemes dolgok lepték meg a kiállítás látó-
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gatóit, mely az egyesület gyűlésével kapcsolatosan 1933 jan. 
15-én volt.

A kiállítást, a hallgatók és vendégek jelenlétében Vanek Gás
pár az egyesület diszelnöke nyitotta meg. Közvetlen szavakkal 
mutatott reá a méz nagy fontosságára és annak a háztartásban 
való használhatóságára. Őszinte köszönetét fejezte ki Kholl 
Auguszta úrhölgynek, mint a kurzus fáradságot nem ismerő 
vezetőjének, a polg. iskola, valamint az elemi iskola igazgatói
nak a konyha s a kiállításra szükséges tornaterem átengedéséért.

A megnyitás után megkezdődött a vásár, mely rövid 1 óra 
alatt elvitt minden süteményt.

E kurzus erkölcsi sikere felülmúl mindent. A méz felhaszná
lásának propagálására a leghathatósabb eszköz.

A kurzuson a következő hölgyek vettek részt: Bresztyák 
Pálné, Bresztovszky Lajosné, Balázs Lászlóim, Benkó Károlyné, 
Csukás Gézáné, Csukás Ilonka, Czeglédi Ferencné, Domanizsa 
Kató, Dusik Lipótné, Farkas Juliska, Fekete Jánosné, Fegyveres 
Stefi, Gallcvits Józsefné, özv. Hűt Károlyné, Kemény Rezsőné, 
Kazán Mária, Komlóssy Istvánná, Keszeli Ilus, Liszi Lajosné, 
Német Ilona, Okányik Jánosné, Okányik Ilonka, Nagy Irén, 
Plichta Jolán, Prchászka Istvánná, Pleidl Gyuláné, Pótlék Mar
git, Priszka Margit, Rada Lajosné, Rudnay Istvánná, Szabó Va- 
zulné, Szigety Jenőné, Szabady Istvánné, Szklenár Mariska, 
Sztudniczky Józsefné, Striba Jánosné, Skudrina Ferencné, Tóth 
Lászlóim, Újvári Józsefné, Szádovszky Bernátné, Willand János-
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né. A hölgyek szeretetük és hálájuk jeléül egy kedves dologgal 
lepték meg Gusztika nénit, mit Gahovics Józsefné adott át Ked
ves szavakkal.

A kiállítás szépsége a vezető' nagy hozzáértését bizonyítja, 
a kiállítási anyag a szorgos kezű hallgató hölgyek nagy szorgal
mát. A kurzus rendezése s az akörül forgó terhes munkát la
punk szerkesztője, a kiállítás alkalmával az árusítást az érsek- 
újvári Nagyasszonyunk leánycserkész csapat végezték. Ezek lel
kes munkájáért Willand János né parancsnoknőnek hálás kö
szönet.

Egy szebb, boldogabb, mézzel teli esztendő újra hozza össze 
azokat, akik a méhészet és a méznek barátjai.

Gusztika nénit pedig szeretettel várja mindenki.
Figyelő.

FIGYELEM!
A mézes sütemény kurzus recept-könyvet mindazok részére 

megküldöm, akik azt eddig meg nem kapták.
Kiállítási szám!
Kérem azt átvenni, s az érte járó csekély 3.50 Kc-t azonnal 

megküldeni. Egyben, akik az eddigiekért nem küldték el, kérem 
a birtokukban levő befizetési lapon azonnal megküldeni.

SZERKESZTŐ.
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A lapok véleménye a kiállításról
Mézessütemény kiállítás

A hivatása magaslatán álló érsekujvári Méhészeti Egyesület, 
hogy minél szélesebb körű közönséget nyerjen meg a méz fo
gyasztásának, f. hó 12-től 14-ig bezárólag az állami polgári is
kola helyiségében hárem napos tanfoiyamot rendezett, amelyen 
a résztvevők a legkülönfélébb mézessütemények készítését el
sajátították.

A tanfolyam vezetésére az egyesület elnökségének sikerült 
Kholl Auguszta úrnőt megnyernie. Résztvevőkul jelentkezett 48 
hölgv A tanfolyam ingyenes volt. A felmerült költségeket az 
egyesület fedezte, amelyet a kiállításon eladott sütemények ára 
kiegyenlített.

A tanfolyamot 12-én reggel fél 9 órakor az egyesületi el
nök, Horváth János jelenlétében az egyesület tiszteletbeli elnöke 
Vanek Gáspár rövid alkalmi beszéddel nyitotta meg. Üdvözöl
vén a tanfolyam vezetőjét, aki Szlovenszkó elismert első méhész- 
nője s aki bár több Ízben tanúságát adta, hogy a főzőkanalat 
éppen olyan művésziesen tudja kezelni, akár a keretfogót, vagy 
irótollat. Éppúgy a legmelegebben üdvözli a megjelent hölgye
ket is, hogy a méhészek törekvését ügyes és szorgalmas kezeik
kel készek támogatni. Fáradságukat előre is megköszönve, sok 
sikert kívánt nekik. Ezután a két elnök elhagyta a helyiséget, 
hogy a hölgyek felvehessék a szorgos és hasznos munka további 
fonalát.

Hogy a résztvevő hölgyek, a tanfolyam 3 napja alatt mit pro
dukáltak, azt vasárnap d. e. 9 órakor a róm. kát. fiúiskola tor
natermében megnyitott ccmézessütemények kiáll itása« teljes, 
egészében illusztrálta.

Ezen kiállítást szintén az egyesület tiszteletbeli elnöke nyi
totta meg nagyszámú közönség jelenlétében. Röviden utalt a 
mézértékesirás felette nehéz problémájára, amelyet sem egyesek, 
sem az egyesületek több mint félszázados fáradozásuk árán sem 
tudtak közmegelégedésre kifejteni. A szlovenszkói méhészegye
sületek központja is egy mézértékesitési bizottságot alakított 
meg e célból (Medokomissia). A mi egyesületünknek egy kiváló 
tagja, Hangos Aladár, kereskedői érzékétől és a közjóért való 
áldozatkészségtől ösztönöztetve, alig két év leforgása alatt gyö
nyörű eredményt ért el ezen a téren. De az egyesület minden 
kínálkozó alkalmat, ami a mézfogyasztást előbbreviszi, ki akar
ván aknázni, vállalta a 3 napi kurzus és a jelen kiállítás meg
rendezését, hogy ezáltal a méznek feldolgozott állapotban való 
fogyasztását is bemutathassa a közönségnek.

A kiállításon nagy tömegben finomabbnál-finomabb süte
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mények voltak ízlésesen elhelyezve az asztalokon és a friss süte
mények fűszeres illata töltötte meg a terem levegőjét.

Az elnök üdvözölte a megjelent vendégeket, az egyesület 
nevében köszönetét szavazott Khollné úrnőnek az eredményes 
munkájáéi;, a kurzuson résztvevő hölgyeknek és az eladással 
fáradozó leányoknak áldozatkészségükért, továbbá az állami 
polg. iskola igazgatóságának a tornaterem átengedéséért.

A tanfolyam és kiállítás létrejöttében s azok sikerének biz
tosításában oroszlán része van Horváth egyesületi elnöknek 
YVilland <?Méhészetünk« főszerkesztőjének.

Galovic Józsefné úrnő, hogy a tanfolyamon résztvett höl
gyek elismerésének és hálájának kifejezést adjon, egy sütemény- 
tartót nyújtott át Khollné őnagyságának, akit ezen figyelem 
kellemesei; érintett. — Erre az elnök a kiállítást megnyitottunk 
jelentene ki — mire megkezdődött a vásár. Az ízletes sütemé
nyek pár óra alatt mind elfogytak.

Nem kaptam puszít. . . .
El vagv ok készülve arra, hogy a szerkesztőség vissza fogja 

utasítani ez; a cikkemet s nem közli. A szerkesztői üzenetek 
között pedig azt fogják üzenni, hogy az egy magánügy, ha nem 
kaptam puszit, ezért nem szabad lefoglalni az Érsekújvár é.-. Vi
déke közérdekű közleményekre fenntartott hasábjait.

Hogy kitől nem kaptam puszit?
Sem Wiüand tanító úrtól, sem a mézes hölgyektől. Meg

hívtak a mézes-puszi-kiállitásra. s elmentem abban a reményben, 
hogy ott nagyszerű puszikat fogok kapni.

E! is mentem. Willand tanító ur annyi lelkes reklámot he
lyezett el a mézes-puszikról az Érsekújvár és Vidékében, hogy 
nem tudtam ellenálni a vonzásnak s elmentem.

Beléptem a fiúiskola tornatermébe s örömmel láttam, hogy 
ott szép lányok és szép asszonyok egész csoportja várakozik. 
YVilland dános szívélyesen elémsietett, üdvözölt, bemutatott a 
hölgyeknek s most izgatottan vártam a fejleményeket.

Nem történt semmi.
Diszkréten megkérdeztem YVilland urat, hogy hát kérem 

szépen, mi lesz azokkal a híres puszikkal?
— < Természetben kívánja szerkesztő ur, vagy mézessüíe- 

ményekben?«
Körülnéztem a díszes hölgykoszorun. Mindenki mosolygott, 

derűs volt a hangulat és én szerényen megszólaltam:
— «Nem vagyok nagy barátja a mézeskalácsoknak, inkább ta

lán természetben . . .
- «Azt mégsem lehet — hárította el mosolyogva YVilland 

tanító ur.
- «Hát akkor megelégszem mézespuszikkal is, — kaptam a 

szaván, de ők nem kaptak a szavamon.
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Végigvezettek a szebbnél-szebb sütemények, torták, sün- 
disznók, pogácsák és egyebek során, dicsérték, méltatták ezeket 
a süteményeket, hogy ilyen finom, olyan finom. Nem tagadóin, 
összefutott a számban a gusztustól az íz .... A tantaluszi kínok
tól ugv próbáltam szabadulni, hogy vásárolni akartam belőlük.

- «Csak holnap lehet belőlük venni . . . hangzott a szigorú 
válasz.

Sajnos, csak külsőleg tudok hozzászólni. Lelkiismeretes kri
tikus lévén, csak arról mondhatok véleményt, amiről meggyő
ződtem. Engem nem győztek meg arról, hogy az ennivaló. Kí
vülről gyönyörű, gusztusos, inylázitó, ha esztétikai kritikát Ír
nék, azt is mondhatnám, hogy «dekorativ« volt.

S érdekes és uj volt, amit beszéltek nekem róla a lelkes mé- 
zespuszi-tanulók. Valami negyvenen vesznek ugyanis részt azon 
a kurzuson, amelynek révén állítólag a legfinomabb süteménye
ket is elkészítik minden cukoí nélkül, cukor helyett mézet hasz
nálva. Ennek a mézes süteménynek az az óriási előnye, hogy 
egyáltalán nem szárad, hónapokig megtartja a frisseségét, sőt 
mii,él régibb, annál porhanyósabb.

Ez a sütési módszer a mézfogyasztás növelését kívánja pro
pagálni s ennek a célnak a szolgálatába állította lelkes energiá
ját Willand János is, aki rokonszenves fanatizmussal dolgozik 
az érsekujvári méhészet fejlesztése érdekében. (s. d.)

A méhészet jelene és jövője
A folyton kutató elme arra törekszik, hogy azt ami jó, ami 

szép, ami az emberiség boldogulását előmozdítja, mind-mind 
tökéletesebbé váljék. Forrong az emberi elme, mint a tűzhányó 
kráterjében a láva. Az egyiknek is, másiknak is azért van
nak olyan kinövései, jobban kifejezve torz szülöttei, melyek bi
zonyos dolgokat, ha bármilyen praktikus volna is, torzzá tesz s 
nem tökéletesít, hanem ront.

Az emberi elme forrongó kráterében, mint a tűzben az 
arany nemesedik, a legideálisabb, legfontosabb, a nép jólétét 
előmozdítani kívánó közgazdasági ágnak is tökéletesítése, a 
méhészet.

Ha nézzük — még a laikus szem is észre veszi, hogy mily 
óriási a haladás e téren az alig tiz éves időtartalmát véve is, 
szinte kötetek kellenének a leirásához. A tönkös méhész tönkje 
most méhészeti muzeumtárgy. A kas is már olyan valami lesz, 
amit csak elvétve itt-ott fogunk újságként látni, mert minden 
méhész belátja, hogy hasznositani tökéletesen szabad idejét is, 
amelyet az egész napi fáradságos testi vagy szellemi munka 
után kíván, csak úgy lehet, ha halad a korral. Halad azzal a
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korral, amely ma szinte úgy tűnik fel, mintha a semmiből kí
vánna valamit csinálni. De a látszat olyan! A kaptárak napról- 
napra tökéletesednek. Még kevesebb hozzáértéssel is tudnak a 
kezdő méhészek produkálni méhészetükben valamit. Hát még 
akkor, ha csak szemernyi szeretet is van a méhek iránt. Ha 
megérti beszédüket, ha mindig segítségükre van akkor, amikor 
az ő amúgy pedig legmintaszerübb életükben rendellenesség 
állana be.

Ma már nem kivánalom, hogy szalmakast rajzásra hagy
junk, hanem arra kell törekedni, — amit ma a folytonos kutatás 
megteremtett — hogy termeljünk ki olyan anyákat, nemeseket, 
amelyeknek a legfontosabb tulajdonságokat biró utódokat képes 
lesz adni. Nem szabad itt, — legalább is az első család beállítá
sánál krajcároskodni, hanem egy biztos tőkealap megteremtésé
hez költeni is kell. Ez már ma meg is van.

A kantárakat, azok keret, valamint cm2 területet befogadó 
méreteiket állandó kísérletezés alatt tartják. A kaptárak világí
tásának, vagy sötétségének volta is bebizonyított dolog, hogy 
kihasználható, értékesíthető1. Sőt egyesek állítása szerint a vilá
gított kaptárak nemcsak abból a szempontból praktikusabbak, 
hogy a mézhozam nagyobb, de abból is, hogy a világított kap
tárak méhei sokkal szelidebbek, hogy Így fejezzem ki magam. 
Az pedig már nem képezi vita tárgyát sem, hogy a felülről ke
zelhető kaptárukkal való bánás, praktikusság szempontjából, fe
lül áll mindenen.

A keretméret — no ez még vitás! Aki több mézet kíván 
nyerni, az azt gondolva, hogy nagyobb területre több fér, a 
nagy keret mellett, másik a közepes, vagy vannak még olyanok 
is, akik a kis keret mellett harcolnak csak azért — mert meg
szokták. Mindegyiknek a maga szempontjából van igaza.

Igaz azonban az, ha hordás van, még a «csizma is megte- 
lik«! De ezek a kísérletek nem céloznak mást, mint a jövő mé
hészetét, amelyben a méheknek talán fullánkjuk sem lesz. (Bár 
igy volna — mondják sokan.)

A jövő képe ezek után a legszebb reményekre jogosít. Ha 
a tökéletes kísérletezések — mint más téren — olyan eredmé
nyeket biztosítanak a méhészet terén is, akkor ez a nemzetgaz
dasági ág lesz a jövő élet boldogulásának alapja.

Az akadályoknak, melyek még fennállanak, meg kell szűn
ni. Mert vannak. Nem értem ez alatt a féltékenységet, az újabb 
és újabb leleményes dolgoknak egyesek részéről való kisajátítá
sát, de azokat az érzelmeket, mely még fennáll! Szűnjünk meg 
egyszer már idegenek lenni! Legyünk igazi testvérek! Olyanok, 
akik egymást segítik, de egymást sohasem bántják.

Spektátor.

Kifizetted tagdíjadat 1932. évre?
A mézes receptekért elküldted a 3 kor. 50 fillért?
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A mézelő virágok magjainak ültetése
Fizikai lehetetlenség levélben válaszolni ama kedves méhész- 

társaimnak, kik a mézelő virágok ingyen magjaiért fordultak 
hozzám, hogy ezeket mikor és hogyan ültessék. E nélkül pedig 
legalább is kétséges az eredmény, az öröm, mit a magok szét
küldésével céloztam.

A mi kedves Főszerkesztő urunk bizonyára lesz szives a 
sokunkat érdeklő e kérdésre a rövid feleletnek a «Méhészetünk« 
hasábjain teret szoritani tekintettel, hogy a közlemény általános 
érdekű nemcsak most, de később is még sokszor.

Az évelő mályva rózsát (Athae rcsae) magjait június-július
ban vetjük porhanyó szabadföldi ágyasba; a kikelés után ritkí
tott palántákat ő'sz elején ültetjük át rendes helyükre 80 cm. tá
volságban. Az ökörnyelvíi fü mindkét évelő faját (Anchusa cap. 
és Anchusa italica) szintén porhanyó, szabadföldi ágyasba ültet
jük jún. július havában. 50 cm. távolságra. A havasi ikravirág 
(Arabis alpina) kedves évelő virágunk magját májusban (ritkán!) 
ládikában s a megerősödött (palántákat 30 cm. egymástól esős 
időben ültetjük helyére. A selyem krepint (Asclepias syriacal)-t, 
mert nehezen kel ki, szintén jobb ládikában április hó folyamán 
ültetve keltetni. Ez évelőnket is ősszel ültetjük át rendes (mélyen 
megdolgozott) helyére 30 cm. — A kerti borág'ót (Borrago offi- 
cinalis) április közepén 80 cm. távolságra egymástól ültetjük. 
Egynyári. A kétnyári harangvirágok (Campanuia) júniusban 
30—40 cm. szabadföldi ágyasba kerülnek. A búzavirágok (Cen- 
taurea cyanus) márciusban 50 cm. táv. szabadföldbe. Egynyá- 
riak. Az ebnyelvecskék (Cynoglossumi)-ok áprilisban szabad föld
be 40 cm. táv. Az orvosi kétnyári, azégszinkék egynyári. Az 
aranyeső zanót (Cytisus laburnum) évelő. Ültetése az akácfáéhoz 
hasonló. (Magleforrázás). Az évelő sárga viola (Cheirantus che- 
rá) magját május—júniusban ládikába, — a megerősödött pa
lántákat esős időben rendes helyükre ültetjük át. Az egynyári 
sárkányfejecskék (Dracccephalum mold) áprilisban szabadföldi 
ágyasba. Az évelő labdaborz (Echinops Ritro) május-juniusban 
szabadföldbe, 40 cm. táv. A kigyószisz (Echium) mindkét faját 
márciusban ládikában keletjük; egynyáriak. Az egynyári Óriási 
tányérrózsa (Hélianthus giganteus) április végén szabadföldbe 
kerül. Az egynyári szivfii (Leonurus Cardiaca) februárban ládi
kába, az uszályvirág egynyári (Malope) április elején szabad
földbe való; táv. 50 cm. Az évelő macska mentha (Nepeta cata- 
ria) szintén februárban ládikában kelesztendő. A faceliát már
cius-áprilisban a szabadba ültetjük. Az illatos rezeda (Reseda 
odorata) március áprilisban porhanyó szabadföldi ágyasba való.

—y—1.

Ha venni vagy eladni akar, legbiztosabban célt ér, ha hirdet! 
Hirdessen a «MÉHÉSZETÜNK«-ben!
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A méhek téli és tavaszi szükség-etetése
Probléma volt és még ma is az, hogy a méheket szükség

ből, mely tápszerekkel etetjük. A póttápszernek megközelítőleg 
magában kell foglalnia azokat a nagy összetételeket, amelyek 
a mézben és virágporban a chemia megállapított.

Hogyan történik az élelemhiány megállapítása a tél kellős 
közepén? A gondos méhész a tél folyamán a méhcsaládok ál
lapotáról havonta kétszer meggyőződik, ha a röplyuknál hallga
tózik, a csendes, halk zümmögés felelet is arra, hogy mézben, 
vízben, levegőben nincs hiány.

Ha azonban beleheléssel kell a méheket ébredésre bírni, ahol 
éhség van, a legyengült családon azonnal kell segíteni.

Erősebb lehűlés esetén, a fagypont alatti hő'sülyedés ese
tén a kast, kaptárai 14 C°-ra fellangyositott s elsötitett helyiség
be vigyük s a már teljesen elcsendesedett családot megbontjuk. 
A kasnál már egyszerű megemeléssel, a kas súlyossága, súly
pontja meghatározza, hogy mézhiány van-e?

Felül kezelhető kaptáraknái az élelemhiány megállapítása 
nem körülményes, legegyszerűbb etetés volna tartalék mézes lép 
beakasztása a fészek közepébe, igen ám, de kevés az előrelátó 
méhész, na meg az elmúlt, hosszúra nyúlt kellemes ősz éppen 
nem kedvezett a lépes méz elraktározásának. Kellemes csemege 
a hangyának, légynek, molypillének, darázsnak. Nincs más hát - 
rg, mint Sötér K. által ajánlott és kitünően bevált pótszerhez 
nyúlni a cukorlepényhez, ezt az eljárást egyik laptársunk, mint 
önál ó tapasztalatot fennhangon szajkózza. Lepény készítési 
módja: porcukrot langyos, higan folyó mézzel keverjük, amíg 
a massza az ikrás mézhez lesz hasonló, melyet akár üres sej
tekbe préselve a fészekbe helyezünk, avagy ritkás vászonzacs
kóba téve a fészek közelébe függesztünk avagy a nagy fészek 
fölé, mintegy a fészket betakarjuk vele.

Mint tápszer majdnem egyenértékű a tiszta mézzel, a cukor 
már a keveredéskor részben átalakul invertté, önfentartásról lé
vén szó és nem szaporodásról a vitaminok, fehérjék fermentu- 
mok hiánya nem bir oly nagy fontossággal.

Szükségetetés második esete, ha az élelemhiány akkor je
lentkezik, ha a méhek a tengő életből felébredtek, ki is repülnek, 
de a természet a tavasz szeszélye nem bontogatja sorra a mezők 
és erdők virágait s a fiasitás pedig a készeletet erősen ostro
molja, ilyenkor kell résen lenni, hogy élelemben ne legyen hiány; 
fiasitás kihordása a család lehullása lehet a gyászos vég.

A fiasitás neveléséhez ebben az időben nem elegendő a cu
kor és mézkeverék nektár hig állapotban, hanem a virágport 
protein tartalmú lisztekkel pótoljuk. Fontos ez időben a viz el
látás is. Amennyiben valami mézkészlet volna, annak felhígításá
ra elengedhetetlenül szükséges a viz. Természetes utón a viz be
szerzése a méhekre nagy kockázattal jár. ltató-edényt, 4 decili-
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temek megfelelő nagyságút, langyos vízzel adjunk a fészek fö
lé, egy csipetnyi sót hintsünk belé. A víznek nagy szerepe jut 
az álcák nevelésénél, tehát a vízellátást nem is lehet eléggé hang
súlyozni.

A cukor etetésnek és elkészítésnek is meg van a maga sza
bálya. A répa cukort egyszerű cukorrá kell felbontani, minden 
kg. cukorhoz 1.5 deka borkőt adjunk és liter vizet. Root ajánl
ja, hogy 10 fokon forraljuk: a répa cukor átalakul inveszt cu
korrá, egyesek azt állítják, hogy a cukorba kevert sav a méh 
emésztő nyálnak vizenyét hatástalanítja, illetve késlelteti; a sav
nak ezt a káros hatását mi is elháríthatjuk, ha a cukoroldatnak 
sav tartalmát krétaporral közömbösitjiik, minden liter oldathoz 
2 deka krétaport számítva; a krétapor az edény aijára fog iil- 
leipedni. Az igy elkészített etető-cukor oldatot 1—3 kg. dobo
zokban, langyos állapotban adagoljuk, 40 C. fok melegen, mivel 
a melegben az enzimek hatásosan működnek. Az etető-edényt 
lehetőleg a fészek fölé helyezzük.

Érdekes feljegyzést találunk Dzirzon mésterrnüvében, hogy 
az ő1 édesatyja, ki korának ismert méhésze volt, maláta cukor
ral etette a méheit kevés mézzel, avagy cukorral keverten és 
arra a meglepő eredményre jutott, hogy az igy kezelt családok 
építkezése és szaporodása messze felüíhaladta a többit. Érdemes 
volna kísérletezni a malátacukorral.

A virágport (pallért), mely kevés zsírt, szénhidrátot tartal
maz, különféle lisztekkel pótoljuk; dr. Parker maga is helyesli. 
E célra cukortartalmánál fogva a kukorica- és a zabliszt felel 
meg. A búzaliszt keményítő tartalmánál fogva elutasítandó, ezt 
kétségbe vonhatatlanul, kísérleti alapon bebizonyította dr. Phil
lips, a keményítő változatlanul hagyta el a tápcsatornát és a 
méhek éhen pusztultak, melyeket lisztkeményitő és cukor keve
rékkel etetett. Bár a cukorborsó lisztet a méhek szeretettel 
hordják a köpíibe, legumin tartalmánál fogva, nem alkalmas az. 
etetésre.

Amely vidék gazdag mogyoró-, fűz- vagy nyárfákban, ott 
érdemes a himport gyűjteni. Eljárás a következő: Nagy papír
zacskót vegyünk magunkhoz és tavasszal a virágzás idején te
gyünk kirándulást a fűzesekbe, a barkás ágakat rázzuk a zacs
kóba, ezt az eljárást, még a virágzás tart, naponta ismételjük 
meg, az eredmény várakozáson felüli. A nyárfák rendesen igen 
magasak, a földre hullott, érett barkákat gvüjtessük össze gyer
mekekkel papírzacskóba és rázzuk ki a himport. A megszáritott 
pallent bőszájú üvegekbe raktározzuk el. Az igy gyűjtött virág
port akár aszályos nyarakban, akár tavasszal, hig mézzel elve- 
gyitve, az üres lépekbe öntve, a család örömmel fogyasztja és 
az eredmény a fiasitás fejlődésén meg is látszik.

A száraz virágpor évekig el áll, ha azt érett mézzel leöntjük 
és jól összekeverjük.

Mesterséges tápszerek a gabonafélék lisztjei, de nem száraz 
állapotban, hanem pép alakban.
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A pép készítési módja: Mintegy negyed kg. zab- vagy ku
koricalisztet kevés vízzel, sóval péppé gyúrjuk és adjunk hozzá 
negyed kg cukrot, esetleg mézet és kovászt pihentessük két 
óra hosszat, azután még hozzá keverünk negyed kg. cukrot és 
annyi vizet, hogy pépszerü legyen, majd felfőzzük, hogy a ke
ményítő dextrinné alakuljon át, azután ismét fél kg. porcukrot 
vegyitünk hozzá, hogy sűrű lepénnyé alakíthassuk; ezt a pépet 
üres lépbe gyúrjuk lágy melegen és beakasztjuk a fészek lépjei 
közé. A méhek utólag felhasználják. Megemlítem itt a friss tej
jel, tojással, csaknem higan kezelt, friss tehéntúróval való sike
res etetést.

Két jeles, szavahihető méhészt állítok itt szembe: br. Ber- 
lepsch, akinek öt tejjel etetett családja elpusztult, Reidenbach- 
nak, aki friss tehéntúróval nagyszerű eredményeket ért el. E 
szélsőséges eltérés magyarázata, hogy ezen szerves vegyületek- 
ből előállított tápszerek tisztaságot, gondosságot igényelnek, 

Ha olvasóink' közül csak egy is érdeklődést tanúsít akár a 
tejjel, tojással, vagy tehéntúróval való etetés iránt, a tápszer 
részletes elkészítését közölni fogjuk.

Vaszilcsin György.

A lap m egtartó já t e lő fizetőnek tekin tjük.

E gye sü le ti é let fÜ

FELHÍVÁS AZ EGYESÜLETI 
ELNÖK URAKHOZ!

Tagdíjbefizetéseket az egye- 
síiieíek, a beküldött jegyzékeik 
alapján eszközöljék. Ha valame
lyik tag közvetlenül ide fizette 
be a dijat, annak elszámolásával 
történjék az összeg beküldése, 
mindig hivatkozva a félre.

Vannak egyesületek, hol a be
jelentett tagok közül többen 
visszaküldték a lapot «nepríj- 
mem« jelzéssel. Ez esetleg bajo
kat idézhet elő. Az egyesület be
fizet helyette s ő lapot nem kap. 
(Cata-Sahy egyesületek). Aki 
tagul jelentkezett a lapot köte
les megtartani!

SZERKESZTŐSÉG.

Egyesületünk tagjai a tag- s 
íapdijat okvetlen küldjék be, 
március 1-ig, mert kedvezmény
ben csak azok részesülnek, kik 
ebbeli kötelességüket teljesítet
ték!

JEG YZŐ KÖ NYV.
Felvéve az Érsekujvári Méhész Egye
sület 1S33. január 15-én a mézes sü
temény kiállítással kapcsolatos gyű

léséről.
A gyűlés előtt a méhészek a finis-' 

kóla tornatermében gyűltek össze, 
hol Vanek Gáspár az egyesület dísz
ei nőké szeretetteljes szavakkal meg
nyitotta a kiállítást. (Bővebben a ki
állításról a cikkben). Utána a város
háza tanácstermében gyűltek össze a 
méhészek, hol Horváth János egye
sületi elnök az alábbi megnyitóval 
nyitotta meg az év első gyűlését:

Tisztelt méhésztársaim, Hölgyeim 
és Uraim»

Legyen az kis vagy nagy vállalat, 
háztartás, gazdálkodás, üzlet, egvesü-
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let stb., ha azt s-ikerrel akarjuk ve
zetni, bizonyos tervszerűséget zár
számadás és költségelőirányzatot, 
programot kell készítenünk. Áll ez a 
méhészetre is, de annál inkább mé
hészeti egyesületre. Ezt pedig ilyen
kor újév táján szokás megtenni.

Az elmúlt év működéséről a jelen
tések, az egyesületi számadás ád fel
világosítást. Ami az uj év munka- 
programmját illeti, erős a szándé
kom, hogy azon méhésztársaimat, 
akik a tollat ügyesen forgatják, szak
lapunk «Méhészetünk« számára mun
katársakul megnyerjem, akik pedig 
jó szónokok, .hogy előadásaikkal mé
hésztársaik ismereteit gyarapítsák.

A méhtelep sorsáról majd a gyűlés 
folyamán referálok. Egyesületi pénz
tárunk állásáról majd a pénztáros 
ur beszámol.

Hogy méhészeti egyesületünk mi
ként felelt meg hivatásának azt leg
jobban bizonyítja az a tény, hogy a 
mézértékesités félszázados problé
máját, hála Hangos ur zsenialitásá
nak, sikerült megoldani. Ha elemi 
csapás folytán nincs a méheknek téli 
készletük, avagy tavasszal a méz
készletek korai elfogyasztása folytán 
a méhek tönkre mennének az egye
sület kieszközöl adómentes cukrot 
tagjai részére. A mézfogyasztást ala
posan akarván előmozdítani, éppen 
a múlt nap okban kurzus tartatott a 
mézes sütemények elkészítéséről s 
ma meg azok kiállítását rendezte 
meg. Az egyesület könyvtára minden 
egyes tag rendelkezésére áll. Fölvi- 
lágositásért, útbaigazításért bárki és 
bármikor fordulhat az egyesülethez. 
Indítványozás! jogánál fogva pedig 
bárki befolyást gyakorolhat az egye
sület tevékenysége igazgatására.

Balogh Bálint urat, a szlovenszkói 
magyar méhészek legkiválóbbját, 
mint vendéget, Sopkó Kálmán urat, 
mint rendes tagot s mai napon elő
adókat legmelegebben üdvözlöm.

Arra kérem méhésztársaimat, hogy 
ez egyesület tisztikarát nehéz műkö
désükben jövőre is támogatni ke
gyeskedjenek, mindnyájukat szívből 
üdvözlöm és boldog uj évet kívánok 
mindannyiuknak!

A gyűlést ezennel megnyitom.
Programúi:

1. Willand János szerkesztő ur je
lentése.

2. Diósi ur jelentése az egyesületi 
mellekről.

3. Pénztáros jelentése.
4. Jelentés a faiskoláról.
5. Legközelebbi gyűlés idejének 

megállapítása.
6. Indítványok.
7. Szopkó és Balogh urak előadása.
Utána Willand János a «Méhésze-

tiink« szerkesztője tartotta meg évi 
beszámolóját ai lapot illetőleg. Kifejti, 
miszerint lapunk megalapítása napjá
tól ugyanazon mederben halad, ame
lyet kijelölt, soha nem tért le arról 
az útról, melyet a méhészet szebb 
jövője érdekében maga előtt lát. 
Küzd és bizva-bizik, mert tudja, hogy 
ez utón sok-sok tövis, göröngy van, 
mégis a legbiztosabb. Biztosítja la
punk állandó fejlődését az az Írógár
da, mely mellette áll. Bizonyitj-a az is, 
hogy lapunkat az Orsz. Ruszinszkói 
Méhész Egyesület hivatalos lapjának 
ismerte el. így a lap mint a méhészek 
közös orgánuma a közös cél eléréséért 
küzd is. Azzal fejezi be referádáját, 
hogy a tökélesedés egyedüli eszköze 
a megértés, a vállvetett közös mun
ka, amelyre tovább is Isten áldását 
kéri.

Egyben indítványozza, hogy a lap 
szellemi nívójának fenntartására a 
jelen évben is járuljon a közgyűlés 
ahhoz, hogy úgy mint a múltban is, 
munkatársaink részére külföldi iapo- 
kat rendelhessen. Erre az elnök az 
eddig1 éveknek megfelelően utalhassa 
az összeget. Egyhangúlag hozzájárul 
a közgyűlés.

Szerkesztő jelentését Dióssy méh
telep kezelő jelentése követte. Rö
viden vázolja a helyzetet. A csalá
dok állapota jó, csak kaptár hiány
zik, aminek beszerzését úgy gondol
ná célravezetőnek, ha a tagok aján
dékoznák azt. Balogh Bálint s egy 
másik méhész azonnal felajánlott 1—1 
kaptárt, amit lelkesedéssel, köszönet
tel vett tudomásul a közgyűlés.

Majd Bresztovszky Lajos egyesületi 
pénztárnok tesz a pénztár állapotá
ról jelentést s egyben bejelenti hogy 
bár számadásai készen vannak, eze
ket véglegesen nem terjesztheti elő, 
mert Molnár János városi számvevő 
betegsége folytán mint méh. egyesü
leti ellenőr azokat nem zárhattal le.

Majd indítványozza, hogy a pénz
tári nyereségnek minden pénztári té
telnél 60% csatoltassék a «Méhésze- 
tünk« alapjához, mert a lap kiadása 
s fenntartása nagy költséget emészt 
fel.

Vanek diszelnök szól tárgyilagosan



1933. február MÉHÉSZETÜNK 39

boncolva a dolgot s helyesli s elfo
gadásra ajánlja. Majd Hangos Ala< 
dár szól hozzá szintén támogatva a 
javaslatot. Elnök kérdésére a javas
lat egyhangúlag elfogadva.

A pénztári számadáshoz Hóhér 
méhésztárs szól hozzá. Kívánja, hogy 
tételről tételre szeretné látni a pénz
tárt. Ezért a közgyűlés őt a pénztár
vizsgálathoz megjelenni rendeli.

Tekintve azt, hogy a pénztár elszá
molás nerti teljes, febr. 19-ére indít
ványoz Vanek diszelnök újabb rend
kívüli gyűlést. Elfogadva.

Majd- végül Hangos Aladár, mint a 
mézértékesités vezetője, tesz jelen
tést részletesen, amit a közgyűlés tu
domásul vesz.

Bresztovszky Lajos a telep helyze
téről tesz jelentést. Bejelenti, hogy 
ebből eddig még csak kiadása volt 
az egyesületnek, azért a szerződés 
meg' nem 'kötését ajánlja. Elfogadva.

Ezután a szlovák tagok Szoipkó 
Károly méhésztárssal a városháza ta
nácstermében, a magyar tagok a rk. 
fiúiskola egyik osztályában Balogh 
Bálint országos ,hirü méhész-előadó 
köré gyűlve hallgatták meg az elő
adást.

A szlovák előadásnál Dióssy József 
alelnök elnökölt, mig a magyar elő
adásnál Horváth János.

A szakszerű előadások meghallga
tása s a mézes sütemény kurzussal 
kapcsolatos élményekkel gazdagod
va hagyták el a méhészek Horváth és 
Dióssy elnökök zárószavai után a 
gyűlést.

Jegyzőkönyvvezető.

Szerkesztő i üzenet

E l ő f i z e t ő k !  Akik akár a Duna, 
akár a Sporobank ut|án fizették be a 
lap- vagy tagdíjukat, azt egyesületünk 
mindenkor megkapja —  Azok, akik 
valamely egyesületnek tagjai s hozzánk 
küldték az előfizetésüket, ielentsék ezt 
egyesületeiknél s ennek az összegnek 
különbségével tegyék meg elszámolá
sukat.

Többeknek. Mint már említettük, 
naptárt az 1933, évre nem adunk ki, 
mert az 1931., 1932. évi naptár ára 
50 százalékban nem futott be, pedig

több ízben lettek a felek felhiva, eb
beli kötelességeikre.

Lelkes méhész. Mézes recept ki
adványunk oly nagy kelendőségnek 
örvend, hogy újabb 1000 példányt 
nyomattunk. Ha valaki reflektál, szí
vesen küldünk. Ismerősei közt ter
jessze.

Dkcsi Vince. Hirdetése jön. Elné
zést kérünk.

K. 1. Bizony úgy van. Minden mé
hész egyesületével akkor törődik, 
ha minél több tagot gyűjt. Lap nél
kül olyan volna a méhész élete, mint 
a bányászé, aki lámpa nélkül vágja 
a föld alatt a szenet.

L. I. Igazán örülünk, hogy hirde
tésünk utján célt ér. Minden méhész
nek saját lapját kell a hirdetésre fel
használni.

Azok, kik bármilyen dologban a
szerkesztőségtől felvilágosítást kér
nek, csak válaszbélyeg, vagy lev.-lap 
ellenében számíthatnak válaszra.!

Mit várhatunk?
Hogy minő méhészeti és mezőgaz

dasági évet várhatunk, Oláh Mihály 
méhésztársunk errevonatkozó jóslatai 
az elmúlt esztendőkben 90%-ig be
váltak. Különös fontossággal bir ez 
reánk méhészekre, hogy évi üzletter
ü n k e t  a várható időjáráshoz alkal
mazhassuk. A korai, vagy késői ta- 
vaszodás, a nyárnak száraz, vagy ned
ves jellege mind elhatározó fontos
ságúak családjaink kezelése, s az 
eredmény szempontjából. Ezidén a 
jóslatok szétküldését kiadóhivatalunk 
vállalta. Előfizetési dij a háromszori 
küldésre összesen 7.50 Ke, mely 
összeg címünkre utalványon külden
dő be s a szelvényre ráírandó, hogy 
mily célból küldetik az összeg. A jós
lat tartalma másokkal nem közölhető, 
az egyedül az előfizető személyes 
használatára szolgál.

MÉHÉSZETÜNK KIADÓHIVATALA 
! ÉRSEKÚJVÁR, KÓRHÁZ UTCA 39.
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— A lap 1933. januári füzetében a 11—14. lapokon «A fia- 
sitás időnkénti mennyiségének kiszámitásáról« közölt cikkben 
előforduló sajtóhibák kijavítása: 1) A 11. lap 3-ik bekezdése 2-ik 
sorában «dm2-szeri« helyett dm2-ben, a harmadik sorában pedig 
«b« helyett «1« írandó; 2) a 12. lapon a P é l d a  második bekez
dése törlendő s alól a «2*)« előtt közbe szúrandó. 3) 13. lapon a 
6-ik sorban «keretek petemennyisége« helyett «keresett pete
mennyiség® írandó; 4'j a 13-ik lapon «A képletek pontossága® 
után következő kibekezdés 4-ik sorában «azaz« helyett «azok« 
írandó; 5) a 13-ik lapon «A képletek pontossága® 5-ik bekezdé
se 4-ik sorában «-plO%« helyett « _  10%« írandó. 6) «A kép
letek gyakorlati alkalmazása« 3-ik sorában «herefiasitás« előtt 
«maximális« írandó és végül 7) a 14. lap 4-ik sorában «b35X35« 
helyett «b=3.5X3.5« írandó.

Balogh-méretű

dupla falú r a k o d ó  k a p t á r a k
keretekkel, válasz-deszkával, etetővel melyet belső etetés vagy 
itatásnál a kaptárban használunk 86 Ke méztirrel 110 Ke. Rosta- 
szövetes takaró 7 Ke. Költőtéri keret 0.90 Ke, méziiri keret 0.50 
Ke, a keretek bedrótozva lesznek szállítva. Valamint más méretű 
kaptár készítését is vállalom olcsó árban a keretméret után. A 
szállítmány utánvétellel lesz küldve. Tegyen próbarendelést és 
állandó vevőm lesz. Kaptárt adok viasz vagy sonkoly ellenében 
is. Méhésztársaim szives pártfogását kérem

1FJ. DÉCSI VINCE, méhész, 
Cicov, Malom u. 155. Okr. Komárno.

Keretlécek
5 6 7 8 7 10m/m vastae

25 m/m szélességben 15', 2, 16V4, 171/2, 19, 2072, 227-t fillér
40 m/m szélességben 24, 26, 28, 30, 32, 34 fillér.
Szállít utánvéttel ifj. B o h á k  B á l i n t  Kéty, okres Párkány.

Méhésztársak! Hirdetésem csak egyszer jelenik meg.

Jlíéketfeti cikkek 
é* yaiaatádt ,veg.*ftUzta müiíp
nagy raktára : RITTINGER FERENC, Lucenec-Losonc, 
Masaryk u. -±. —  Árjegyzék kívánatra ingyen!
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos szlovák

tpM „ S I o v e n s k y  V c e I á r “
Dr. Koloman Novacky ügyvéd szerkesztésében. Igazi méhészvér lüktet so
raiban. Megjelenik minden hó 1-én. A központ tagjainak, a tagdíj fejében 
küldi. Nem tagoknak 24' — Kcs. Amerikába 1'— dollár. Megrendelhető Fr. 
Urbánek a Spol. v Trnave, vagy a Méhészetünk utján-.

„ Kaiác*bHtyi~
címen most került ki a sajtó alól fömunkatársunk Pogány A. kántor rende
zésében a minden idők legkedvesebb karácsonyi énekeinek füzete. Ez a gyűj
temény két misét is kitöltő karácsonyi énekek füzére orgnia kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pasztorella. Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók -elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelkünk kincse, Jézus, Pásztortársak keljünk fel, Csendes éj, szentelt 
éj, Szivünk drága kincse, Tündöklő angyalok ékes kara, Föl nagy örömre, 
Menyből földre szállt, Kis Jézus Néked hálát adunk, stb. —  E karácsonyi 
énekek nemcsak a hivatásos kántoroknak, a főtiszt, papságnak lesz öröme, 
de utat fog találni a katholikus családok olthonába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormise" ára 25 Ké és a portó. Megrendelheti a szerzőnél: PO GÁN Y  

A. kántor, Suránky, pp. Asakerf, via Nitra.

MAYERBERG ISTVÁN, TRNAVA

Mérlegek és sulyok javítása hite
lesítéssé]. — Autogén heggesztés.

Zbozná u. 44 55. 
Telefon szám 79.

Drót és vaskerítések, kapuk és 
mindennemű lakatosmunkák 
k é s z í t é s e .

Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom a következő méhészeti cikkeket: kaptá- 
rakat, mézpergetőket, müléppréseket, füstölőket, továbbá mülép 
garantált eredeti méh-viaszból. Gabonaszabályozó hengerek 

készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET
——- - §*■ V—
iiflmasuld- <:-{kíü; .l\ü-
fizetési ára 1929. évre 
32 Ke. Mutatvány szá- 
mot díjtalanul küld a 
kiadóhivatal Újpest, 
Széchenyi utca 8. szám, 
hová az előfizetési dij 
is postautalványon kül
dendő. De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czinire is. —

Veszek
sonkolyt, viaszt napi áron. 

, Méhészak', kik sajat körze
tükben sonkoly és viasz ösz- 
V szpvásáirlását vállalják 

— jutalék ellenében 
ielentkezzenek

Bresztovszky L.
tanító, Nővé  Zámky

Jubileum  té r .
(Gázgyár mögött)

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

a Senta és vidéke s több méhészkör- 
nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács
ka) Ősz Szabó Dániel ismert' nevű 
méhész szerkesztésében jelenik meg?

\/ iu i

1

V I V I
Előfizetése egy évre 32'— Kcs, 

mely összeg a „Méhészetünk" 
utján eszközölhető.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Senta SHS (Bácska) 

Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

„MÉH** a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden ho 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap
tárral együtt Csehszlovákiában 30'— 
Ke, Magyarországon 4.— P, Jugo
szláviában 50 —  dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap, 
25 éve szolgálja önzetlenül —  egye
dül a méhészekre támaszkodva —  a 

méhészet ügyét.

^4famoíĉ ah,
mézelőfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol
hatók. Nemes őszibarack 
csemeték 60fajtában méhe
kért is! Árjegyzék ingyen! 
KÖTT KERTÉSZET PÉCS

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsekujvárott. 

>


