Részlet a PÁPA ÉS VIDÉKE újság 1921. február 23-i számából
A pápateszéri téli gazdasági iskoláról

„Reményt keltő fény világította meg a csődben szenvedő nemzet gazdasági útvesztőjét. A bajokkal küzdeni kész mentősereg nem találta meg eddig a kivezető utat. Ám gróf Jankovich Bésán Endréné hazafias
szelleme megindította a gazdanép civilizációjának lendítő kerekét és ezzel a gazdasági élet
felemelkedésének, előrehaladásának újabb, megfelelőbb utat nyitott. Megalakította Pápateszéren a
téli gazdasági iskolát.
Az iskola célja az, hogy a magyar kisgazdákat megtanítsa intenzívebb, céltudatos, alaposabb
gazdálkodási módra/egyszersmind közelebb hozza őket az iskolához, megkedveltesse velük a tanulást,
hogy magyar hazánk gazdanépe kulturálódjék.
Az iskola lelkes tanárai bámulatos eredményt értek el az alig két hónap óta működő iskolával az eddig
oly duhaj legénykék lelkében. Ezen eredmény megvilágítására szolgált a február 5-én tartott hazafias
előadás, amely a Himnusszal nyílt meg. Majd Szemere Márton tanár tartalmas, találó beszédében
rámutatott a gazdasági élet hibáira, valamint azon feltételekre is, amivel ezeket orvosolni lehet.
Meggyőzte a gazdákat ezen intézmény szükségszerűségéről. Több hazafias karének után a közönséget
Szemere Márton szórakoztatta kedvelt hangszerével, a kisbőgővel. Újabb énekszám után adta elő a
tanulóifjúság. Hogyan teremnek a magyar honvédek" című hazafias színdarabot, ami a magyar
hazaszeretetnek élénk illusztrációja volt. Az előadást Fedora Sándor tanár beszéde zárta be. Meglepő
ügyességgel ismertette és bizonyította azt a mély igazságot, hogy a vallásos életet mind a politikai, mind
a gazdasági élettel nemcsak hogy össze lehet, hanem össze is kell egyeztetni, mert vallásos élet nélkül
az előbbiek összeomlanak. Az előadást táncmulatság követte, ahol az ifjúság tanújelét adta annak, hogy
az iskola a tanulók lelkét is rövid idő múlva eredményesen átalakította. Sőt a tanítványok szülőit is
megnyerte az intézmény, bizalommal fordulnak a téli gazdasági iskola felé, mert ők maguk mondották,
hogy a téli gazdasági iskola áldásos intézmény.
Gróf Jankovich Bésán Endrénének, aki igazi típusa a ma már olyan ritka, melegen érző és hazafiasan
gondolkodó magyar nagyasszonyoknak, örökre hálás lehet a magyar nemzet, hogy ezt a sok-sok hiányt
pótló intézményt megvalósította. — Bár a vidéken minél ismertebb lenne ezen intézmény, éppen azért
kell támogatnunk, hogy a magyar gazdanépnek alkalma legyen művelődni. Mert ha ezt megértenők,
rövid idő múlva mennyire más képet is mutatna a magyar kisgazdák élete!”
A képen középen gróf Jankovich-Bésán Endréné Szentkereszty Janka bárónő és a gazdasági iskola
tanulói és tanárai láthatóak.

