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Szép napos, október végi délután kisétáltam a határba. 1945-öt 
Írtak. Amint az utcából kiértem, feltűnt nekem, hogy egy bácsika kapál. 
Ott mindjárt a szt.Kinged monostor-rom előtt. 

Odamentem. Király Pista bácsi kapált, késő ősszel. Búzát szórt 
a tarlóra, majd bekapálta. 

Keserves dolog lesz ez igy, Pista bácsil 

íviár nem, mert éppen a végét járom. Két holdat vetetten igy.Többen 
igy véftettünk. Elvitte a háború a lovakat. Ami maradt, az drága. 

De - ha már egyszer valóra vált nagyapám álma, hogy földünk lett, 
kikerültünk a cselédházból - C3ak nem hagyjuk parlagon a földet. 

Beszélgettük már, hogy többen veszünk lovat, közösen.De kocsit, 
munkaeszközöket is kellene venni. Ekét, ve tógépe tijjmás egyebet. De erre 
már többen kellene, hogy összeálljunk. Egyenként nem birunk vele.Majd 
vsak lesz valahogyanl 

Lett valahogy. 1949-ben egyike volt Pista bácsi annak a 62 paraszt 
nak, akik megalapították a Petőf Tsz-t. 

I G Y K E Z D Ő D Ő T T 

Beszélgetés az alapitó elnökkel. 

Falöp József 60 éves, nagy családu ember. A gyerekek már a maguk 
szárnyán vannak. Béreskedett itt-ott. Többnyire parasztgazdáknál, mert 
az intézők ismerték. Olyan visszabeszélő ember volt. 

A felszabadulás előtt Szántó Imre gazdag helybeli kereskedő tar-
nyáftán volt. Itt sok gyerekével felesben termelt kerfei magvakat, gyü-
mölcsöst. szőlőt kezelt 3 holdon. A sok babra-mu.kában jól hasznosultak 
a gyermekkezek. A boltos nem nézte politikai magatartásat, csak azt, 
hogy ügyes ember, sokat hoz a konyhára. Itt szerzett is Fülöp házat,meg 
4 hold földet. 

Amikor 1949-ben megérett az ügy a Pártban, őt szemelték ki az el-
ső szocialista gazdaság megszervezésére. 

Bogy kezdődött a szervezés, Fülöp elvtárs? 

A pártaktivákkal megkezdték a beszélgetést az elvtársakkal.Mert 
mind a 62 alapitó tag párttag volt. Biztak a Pártban, egy kicsit bennem 
is, igy hát hozzáfogtunk a munkához. 

Kik voltak az alapítók? 

Nem tudom én mind elsorolni, de párat, kikra hamarjában emlékez-
ni tudok, azokat elmondom. 

Fodor István, Csordás István, Nagy József, Albu József, Kőfalvi 
András, Popovics Pal, Kovács József, a két Tapasztó István, Bánszki 
János, Fábián Antal, Delehán iéter, Tapasztó Pál, Gábor Jáno3,Zsilován 
József. Néhány ekét, boronát, vetőgépet összeszedtünk a volt uradalmi 
maradékból. Az alapítók csaknem kivétel nélkül agrárproletárok voltak, , 
kiket, más egyébb mellett az igauzsora is hozzánk irányitott. Elég az 
hozzá, hogy egynek sem volt igás állata. 

Nem boldogultunk, ner£ a gépállomás fel is szántotta a földeket, 
de anyagot mozgatni, takarmányoznl csak kellett a fogat. 



Végül a Járás szerzett nekünk nagy nehezen valahonnan 4 lovat. Ha 

Ha ugyan mondhattuk lónakl 
A munka nehezen ment, de igen lelkesen. 

Csak egy példát a sokból. 

Vetettünk. A négy ló a vetögéppel járt. De a magét is kellett 
volna szállítani, tóit tehettünk mást, mint hogy az elnök és az öregebb 
Tapasztó István brigádvezető raktunk a bocsira néhány zsák búzát,bele-
akaszkodtuhk a szekérbe és kihuztuk a földre. így mént estig. 

Honnan szereztek vetőmagot? 
A tagok összeadták. Pár év múlna visszaadtuk nekik. A másik év 

végén már 14oo hold földünk és 12o tagunk volt. Már vettünk hitelre 2o 
kocát, meg 2o tehenet és néhány tehenet a tagok is behoztak. Ekkor megint 
olyan dolog történt, amire csak elérzékenyedve tudok visszagondolni. 

Egyik tagunk felállt a kögyülésen é3 elmondta, hogy van már 
jószágunk, de nem várhatjuk, hogy a grófok majd eljö nefc hozzánk és épí-
tenek nekünk istállót,ólat. Nekünk kell azt előteremtenünk, ha élni,bol-
dogulni akarunk. Álljunk össze, van bontási anyag a volt uradalmi bontá-
sokból, épitkezzünk társadalmi munkával. 

Építettünk 80 állatra istállók, jó kocaólakat, egyéb sertésfé-
rőhelyeket. Munkaegységet csak a kőműves mester kapott, •'•gaz, hogy anyag-
hiány miatt az istaHápadlásra saralóléc helyett cirokszárat raktunk le , 
de jó, meleg férőhelyünk lett. 

A második évben már lo pár lovunk lett. Behozták az uj tagok. 
Men a munka, és a második év jól fizetett. 34-.- forintot tudtunk adni 
egységre. Ennek abban az időben jobban tudtunk örülni, mint most a 4o,-Ft-
nak. Pénzt keweset adtunk, annál több terményt. Egyik tagunk gyenge há-
zacsjajanak padlása leszakadt a termény alatc. Szerencsére nem voltak 
benne. 

Visszatekintve, milyennek látja Fülöp elvtárs n szakmai veze-
tést ebben az diőben? 

Szakszerűségről nem igen beszélhetünk. Hetenként összejöttünk, 
megtárgyaltuk dolgainkat hol csendesen, hol hangoskodva. Némi kis segít-
séget kaptunk 1952-ben. Józ3a Lajo3 vasmunkást Gödöllőn, 14 hónapos tan-
folyamon átképezték agronpmussá, őt küldték hozzánk. Neki megvolt az el-
méleti kiképzése, de ő mezőgazdasági munkát sohasem végzett, gyakorlata 
nem volt. 0 is tapogatott. Idő kellett ahhoz, hogy az o munkája zökkenők-
nél küauémenjen. Mégis 1951-ben az $szi árpánkból 22 q termett holdanként. 
Ezért kormánykitüntetést kaptam. Es elvittek lo hónapos iskolára is . 

Milyen volt az irodai ügyvitel és számvitel? 

Mai szemmel nézve nevetséges. 

, 1951-ben 1900 hold, 1952-ben 32oo hold földünk volt. Én.mint 
elnök kerékpárral jártam a határt, irányítottam a munkát. A zsebemben 
volt egy irka. Abba jegyeztem,kikapott előleget, milyen pénzek folytak 
be, hova mit szállítottunk. 

Pénzforgalmunk csekély volt, mert a nagyobb ügyleteket a bank 
utján bonyolították le. Pénzt cédulákon utaltam ki a pénztárosunknál.né-
ha csak szóval. Csak jóval később, jó néhány áv múlva került egy hat ele-
mit végzett asszony, aki már kezdett valahogy könyvelni. Előbb elküldtünk 
vagy három lányt 2-3 hetes könyvelői tanfolyamra, de ezek olyan kevesec 
értettek az Íráshoz,számoláshoz, hogy még jobban összekavarták az ügye-
ket,mint előbb volt, 

1951-es termés után kezdtünk a közösben tollasodni, 2o pár lovunk 
4o tehenünk, 4o kocánk volt jó férőhellyel. 

Az 1952-es év okozta az első komoly nehézséget. Ekkor már 32oo 



hold földünk volt, 285 taggal. Szörnyű év jött ránk. Aszály, rossz ter-
més. Hagy kínnal is csak felét tudtuk fizetni , mint az előző évben. Ezt 
a bajt tetőzte, hogy a vezetőségi tagok, kikkel együtt agitáltam annak 
idején az alakuláskor, ezek torpantak meg elsőnek. Kiléptek, városba 
menekültek ipari munkára, vagy funkciókban helyezkedtek el. A vezetőség-
ben csak ketten maradtunk Fodor Istvánnal a szervezőkből. Jöttek az el-
keseredett megjegyzések*" Szép kilátásokkal kecsegtettek,aztán itt hagy-
tak, amikor bajba jutottunk r* 

Bizony ekkor nagyon megcsappant a munkakedv, munkafegyelem. 
Mégis a következő évben mar jobban tudtunk fizetni. 

A beadási kötelezettség rontott rajtunk is , meg az egyéni 
gázdákon is. 

Ebben a hangulatban ért bennünket Nagy Imre fellépése. 
Ekkor a területünk 32oo holdról 15oo-ra, taglétszámunk 285-ről 

145-re csökkent, A kilépők vitták a behozott állataikat, felszerelésüket. 
Ismét 17-ífc-ra zsugorodott 1954-ben a munkaegység értéke. Zúgtak a tagok. 
Mindenkit okoltak a gyenge keresetért, csak magákat nem, 

Ug,T gondoltam, itt az ideje, hogy felfrissítsék a vezetést. 
Visszaléptem. Volt már közös vagyon. Sokat építettünk, állatállományunk 
is megnövekedet. Utánam Laukó István elvtársat választottá meg a tagság 
elnökké, 

L A U K Ó I S T V Á N 

éveken át, mint pártmunkás, dolgozott. Több éven át előadó volt a párt-
iskolán, 1954-195$.években volt elnöke a tsz.-nek. 

. . V, . 

Hogyan emlékszik vissza Laukó elvtárá a Petőfi életére elnök-
sége idején? 

A munkafegyelem fokozatosan kezdett javulni. Minden esetre po-
zitív dolog, hogy a földeket bemüveltük, a termést betakarítottuk. Ne-
hezítette munkánkat, hogy az ingadozás, a sok kilépés, belépés, melynek 
folytán sok szerte lévő Kis parcellánk keletkezett. Volt idő, hogy né-
hány hét alatt 2oo holddal nótt, vagy csökkent a területünk. De gyara-
pitgattuk vagyonunkat, A tehénállományunk például akkörül volt, mint a 
mostani 3 1 /2 ezer holdas tsz,-ben. öertésünk is volt bőven. Tagltszá-
munk 45o tőre emelkedett. 

Munkaegységre átlagosan 25,-Ft körül fizettünk, főleg termény-
ban. Ennél a tervszerű, szép fejlődésnél következett be az ellenforrada-
lom, Mit mondjak róla? Ugy hatott a mi tsz-ünkre is , mint általában min-
denütt, Maradtunk 67o hold földdel 66-an. 

Én 1957-ben megváltam elnöki tisztségemtől, mivel a közs'égl párt-
bizottság titkára lettem, 

J Ó Z S A L A J O S főagronomus, 

1947-ig vasipari szakmunkás volt. Ekkor jelölte őz a Párt, hogy szakmai 
átképzés után, a tsz-ek megerősítéséért indított akció során, mint tsz 
agronomus dolgozzék, 

Gödöllőn kapott 14 hónapos szakmai oktatást, mely után, mint 
első mezőgazdasági munkahelyre,tsz-ünkhoz került. Azóta itt dolgozik, 
I960 óta mint főagronomus. 

Hogyan látja Józsa elvtárs most, a jól működő nagyüzem idején a 
tsz kezdeti idejét a szakember szenével? 

Talán ugy jellemezhetném legjobban, ha azt mondom, hogy volt egy 

csoport, és egy nagyobb csoport kevésbé lelkes tagunk, kiknek nem csak 
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szakértelmük, de még példájuk sem volt. Ok voltak itt az úttörők, A 
tagság lelkes része gyakran hősies munkát végzett és vonszolta magával 
a kevésbé lelkeseket is . Gondolok itt arra, hogy a tsz nagy és sok épít-
kezését ugy végezték, hogy a közös érdekért maguk mondtak le arról, hogy 
felajánlott munkájukat dijazzák. 

Jellemezte az is , hogy ebben az időben tervszerű munka lehe-
tetlen volt, A terület állandó és nagy változásoknak volt kitéve. Táb-
lák kialakítása, vetésforgó szerinti gazdálkodás lehetetlen volt. 

Elnézegettem a tanító bácsi grafikonjait. De etek csak ugy 
tájékoztatnának helyesen, ha napokra bontva munkálnánk ki . Mert egy éven 
belül sok száz hold változás fordult elő felfelé, meg visszafelé. Belé-
pők szétszórt földjeivel nőtt a terület. Kilépők miatt csökkent.Persze 
a belépések nagy többségükben gazdasági év közben, bemüveletlen földdel 

Ahogyan az első három évben jó hozzállással ment a munka,ugy 
később már nem ment. Amilyen volt az időjárás, olyan volt a munkakedv. 
Ha jól járt az eső, volt terméskilátás, akkor dolgoztak. Ha olyan aszá-
lyosféle időjárás volt, akkor nem igen dolgoztak, A 17,-Pt-os munkaegy-
ség kedvét szegte a tagságnak. Nem biztak abban, hogy itt meg lehet él-
ni , Ezután próbáltak , ha alkalom volt, más munkahelyen keresethez jut-
ni , vagy mint Ludas Matyi irta, 8 órára mentek kis, és 5 órára már ott-
hon voltak. Mint mondani szokás, nehezen indítottak, de hirtelen meg-
álltak, Nem tudtunk annyira jutni, hogy a tagok kimenjenek gyapotot 
szedni. Az iskolás gyerekekkel szedettük le . Viszont az állattartás és 
a hagyományos növények munkája ment valahogy. Nagy volt a fellélegzés, 
amikor megszűnt gyapottermelés. Ez csak egy évben sikerült, a többi rá-
fizetéses volt, 

A központi irányítás sem működött olyan jól, mint most, 

A növényápolás minősége fokozatosan javul. Különösen feltű-
nő volt ez a javulás, amikor tömegesen léptek be középparasztok. Ezek 
egyesen nem tudtak rosszul dolgozni. Hivatkoztunk rájuk. Kezdett az em-
berek önérzete is működni, hiszen guny tárgya volt a rooszul dolgozd 
tag. 

Lassan kezdett megmutatkozni, hogy sok tagunk kezdi magáénak 
érezni a szövetkezetet. Erőfeszítéseinket sokszor gátolta, néha rombol-
ta a politikai helyzet alakulása. Szépen mutatják ezt a grafikonok. 

Nagy imre szereplése folytán 45 %-ára csökkent a terület, az 
ellenforradalom rombolása még nagyobb volt, 

A munkaegység 25-27,-Ft körül mozgott. 

Az ellenforradalom után termelőszövetkezetünk tagsága két 
részre szakadt. Egy részük, a jobb épületekkel a Kossuth tsz néven ala-
kult meg, 

A Petőfi 67o Holddal, 66 taggal maradt. Ez azután fokozatosan 
fejlődött, Tsz-ünknek jelentős eseménye volt.amikor a feloszlatott Vörös 
Hajnal tsz hozzánk csatlakozott. 

Ez a tsz 1955-ben alakult, és 1958,március 1-én olvadt be hoa-
fcánk súlyos mérleghiánnyal. 

Mi okozta a Vörös Hajnalnál ezt a kudarcot? 

^ „ , Első sorban megfelelő vezetők hiánya. Elnökei voltak a két és 
fél alatt Fodor István, Dus József és Biró István cipész m e s t e r , c s a -
lád dolgozott it 44o holdon. 

Termésük állatellátottságuk volt, de hasznot sehogy se tudtak 
kicsikarni. Hullott a sertésük, A ciroktermés az esőben - gondatlan ke-

V 



zeiés miatt - megrohadt* 

Vezetői annyira gyenge előképzettségüek voltak, hogy az ele-
mi iskolai alapismeretekkel küzködtek. 

Mit jelentett az egyesülés a Petőfinek ? 
Sok jót nem. Érdekes módon dolgozóik nagyobb része példamu-

tatóan dolgozott,de egy részük ugy viselkedett, horsyHki kellett okét zárni. 
Ez utóbbiak többnyire alkoholisták voltak, akik csak akkor dolgoztak, ha 
nem volt pénzük pálinkára. 

Meg hát sok rendezetlen adósság szakadt a nyakunkba. 
Milyennek látta Józsa elvtárs a szövetkezet számvitelét és 

ügyvitelét? 

Én a tsz harmadik évében kezdtem meg a munkát. Ekkor főleg 
irkákkal és cédulákkal dolgoztak. Egy irkában fel volt jegyezve a tagok 
névsora és az, hogy mennyi földet vitt be, A másikban jegyezték a gabona-
forgalmat. hammadikban a kiadott előlegeket. Volt még a pénztárosnek kiadá-
si-bevételi naplója. Itt bizonylati fegyelemről szó sem volt, fizettek 
szóbeli utasításra is . A brigádvezetők jegyezték a munkateljesítményeket, 
az év végén a járástól jöttek szakemberek, megcsinálták a zárszámadást, 

A levelezést is az elnök végezte sokáig. Később javult a hely-
zet, mikor előbb Holik István, majd Kotroczó Annají vette át az irodaveze-
tést, Szabályszerű ügyvitel csak 1958 óta van. 

Megemlítem még, hogy a Petőfi tsz vezetői éveken át idegen-
kedtek a műtrágya használatától, Nem hittel hasznosságában. Végre,mikor 
szorongatták őket, hogy műtrágyázzanak, naf-y mennyiségben rászórták az 
őszi árpa vetésre. Ekkor termett 22 q árpa holdanként. A szerencsé körül-
mények szerencsésen torlódtak az őszi árpára, igy kormánykitüntetés lett 
belőle. 

T A P A S Z T Ó I S T V A N l 

elvtárs 194-9-50.évben, valamint 1960-63.években a tsz párttitkára volt, 
illetve az első években a pártszervezet megbízottjaként dolgozott. 

Tájékoztasson Tapasztó elvtárs a tsz kezdő idejéről. 

Az alapitok valemannyien párttagok voltak. Szék az emberek az-
zal e komoly elhatározással fogtak munkához, hogy megmutatják, ez a helyes 

-1-gy fogják megalakítani, megalapítani a szebb, a jobb paraszti jövőt. 

Képzeljék el , hogy összeállt 62 volt cseléd és zsellér. Mind oly* 
nok voltak, kiknek lovuk, felszerelésük hem volt. Sorvasztotta őket pár 
éves egyéni gazda korukban az igauzsora. Nagy akarattal dolgoztak. De önál-
ló gazdalkodasbaö szinte semmi zapasztalatuknem volt. * elsőbb irányitást 
sem kaptak akkor még kellő mértékben. Biztattuk mónössze az elvtársakat. 
Meg néhányan látták a háború alatt a kolhoszok életét, vagy,mint hadifog-
lyok dolgoztak ifc ott. Nem munka volt az, ahogy kezdték,hanem hősköltemény. 

Az elnök, a brigádvezetők kerékpáron járták a területet. Irányi-
tottak, de ha kellett, ők is zsákolták,szekeret.kazlat raktak.. Vacsora 
után feljegyezfeéiték az irnivalókat, meg megtárgyalták a másnapi tenniva-
lókat. Tessék elképzelni azt az emberfeletti munkát, mellyel a soron követ-
kező termelési m-nkán kivül saját felajánlásukra, minden bérezés nélkül 
komoly épületeket emeltek. Ezek az emberek 5o-6o napot dolgoztak fizetés 
Qélkül, hogy legyen hely 8o számos állatnak, 4otkocának, hízóknak,malacok-
nak. 

Tapasztalatlanok voltak, tudatlanok. Non ennyi lett volna az 

Tta.»«,. nes fe ias tuddasal. tapasztalattal. 



Képzelje el szegény Antal Mihály dolgát. Őt,kijelölték, hogy 
napi munkája utan a pénztárnok! munkakort is iassa el. Talpig bécsule-

tes ember volt. Járt is 4-5 osztályt, illetve 4-5 tétel, mivel, hogy ta-
nyai cseléd fia volt. De talán az óta sem irt tele egy irkát. Végül ügy«sz~ 
|rt kiáltottak, hogy 8.ooo.-Ft hiánya van a pénztárnoknak. A szakértők 
azután kihúzták a csávából a pénztárnokot. Az történt, hogy szóbeli uta-
sításra a 8.ooo.-Ft-t, több részletben, kétszeresen vételezték be a pénz-
tárnokkal. Mert Antal a pénzt nem kapta meg, csak szóbeli elszámolás után 
végezte a bejegyzéseket. 

Az volt a helyzet, hogy nem tudtak sem könyvelni, sem levelezni, 
de nem akartak külön " számtartot " tartani, hogy megtakarítsák annak a 
fizetését. 

Társadalmi munkát igen sokat végeztek a későbbi építkezéseken Í3. 
Én. ,195otvégén hivatásos katona lettem, s csak 1960 elején kerültem vissza 
ismét a Petőfihez, mint elnökhelyettes és párttitkár. 

* • 

T Ö T H L A J O S 
elvtárs 1957-59.években volt a Petőfi tsz elnöke. Jelenleg a helybeli 
Dózsa tsz elnökhelyettese, és párttitkára. 

Migít talált Tóth elvtára, amikor az ellenforradalom után átvet-

tte a Petőfi irányítását? 

Laukó elvtárstól vettem át az elnökséget. Ő akkor a közs.pártbi-
zottság titkára lett. 

Igen, maradt két pár lovunk, és 6 növendéhüszönk. És maradt 67o 
hold föld 6o taggal. 

A régi Petőfi ugyanis két részre szakadt. Mintegy fele Kossuth 
néveh uj termelőszövetkezetet alakított. Tőlünk választAtták le a földet, 

tőlünk mentek át az emberek. Nekik juttottak a jobb gazdasági épületeink 
is . 

Uj honfoglalást kellett kezdenünk. Elsősorban teheneket, kocákat 

vettünk. Kezde. azzal, hogy 3 év alatt 12oo holdra, 12o tagra növekedtünk, 
mert hozzánk csatolták a felosztott VorÖ3 Hajnal tsz 44o ftold földjét,és 
a 42 tagjukból átvettünk 35-öt. 

Újbóli elindulásunkor egy istálóban elfért minden állatunk,még 
vásárolt 15 koca is . 

Minezek ellenére megindult a fejlődés. A munkafegyelem is kezdett 
ugy,ahogy kialakulni addig, mig a Vörös Hajnallal nem egyesültünk. Ugyanis 
kaptunk jó számmal megrögzött alkoholistákat, kik a munkaidő nagy részét 
is a kocsmában töltötték, és ezek az e tekintetben ingadozó tagokat is 
magukkal rántották. 

Miután a nevelő munka ezeken nem segített, nem volt mi tenni, a 
legmegrögzöttebbeket kizártuk a tsz-ből. 

Anyagi fejlődésünk is megtorpant, mert rengeteg és nagyrészben 
rendetlen adósságot vettünk át tőlük. Vettünk át teheneket, lovakat,meg 
sertéseket is. Sajnos, ugy gazdálkodtak, hogy mikor a trágyát hordtuk ki, 
igen sok döglött sertés hullája került ki a trágyadomból. Ók az eltemetés 
nek ezt a szokatlan módját választották. 

Komoly mértékben javult a munka mennyisége és minsége az 1959-es 
fejlesztéssel, amikor sok középparaszt került hozzánk. Ezek az emberek 
nem hivatalba jártak 8 órára, mint korábban sok tagunk. Sokukat a napkel-
te már kint talált, és dolgoztak alkonyatig. A kevésbé szorgalmasak kezd-
ték restellni a dolgukat s munkájukat lassacskán kezdték a jobbakékhoz 
hangolni. 

Mit tudtak a tagoknak fizetni munkaegységre? 
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26-28.-Ft-ot ért egy egység. 

Hogyan sikerült fejleszteni az állatállomány? 

Szarvasmarhaállluaánydtnkat - területre számítva, kb.olyan szintre 
emeltük, mint ahogy most van, Közéfilejáratu hitelre vásároltuk. Serté-
sünk nem valami bőven volt. Ezzel sok bajunk volt. Nem tudtunk megbir-
kózni a nagy malachullással, 

A visszatért Kossuthnak volt marhaállományuk megfelelő szám-
ban, Sertésállományuk azonban nagyon csekély volt. Még a leszerződött 
sertéseinket seri tudták beadni. 

Komoly zavart keltett azonban, hogy már a tél elején teljesen 
kifogyott minden takarmány készletük. Ugyanis lucernájuk rendsen meg-
rohadt az esős időben, A tagok azonban jól dolgozód emberek voltak, 
A bajokat a szörnyen alacsony szintű vezetés okozta. 

Én az egyesülés után pártboesztást kaptam, Debreczeni Pált, 
aki akkor az áll,gazd.üzemegységvezetője volt, választotta az egye-
sült tsz elnökévé, 

D E B K E C Z E N I P Á L tsz,elnök. 

Az rgyesülés után került a megnagyobodott tsz élére. Megfelelő nagy-
üzemi gyakorlat áll mögötte. 

Bakos Mátyás kondorosi birtokos gazdaságában töltötte gyakor-
noki idejét. Után a Gödöllői Koronauradalonban volt segédtiszt.Innen 
kinevezték megyei állattan,észtési előadónak Lévára, onnan áthelyezés-
sel, hasonl-ó beosztásba Makó működött 1948-ig, 1956-ig az igási 
áll.gazdaságban főállattenyésztő, attól pedig elnökké történt megválása 
tásásig a helybeli áll,gazdaságban üzemegységvezetőként dolgozott. 

Megkérem, elnök elvtárs, tájékoztasson az elnöksége alatt tör-

tént nevezetesebb eseményekről. 

Ugy hiszem, nem keil nekem sokat tájékoztatnom, hiszen a kér-
dező velem dolgozott, ismeri az ügyeket. Mégis megpróbálom vázolni a 
a történteket. Azzal kezdem tatán, hogy akkor amidon idekerültem, a 
fejfejlesztés befejeződött. Minden dolgozó paraszt tsz-ekben volt 
már. Nem kellett már számolnánk, mint korábban a folytonos terület-
változásokkal. 

Ki kellett tehát alakítani a terszerű nagyüzemi gazdálkodást. 
Kialakítottuk a táblákat, megállapítottuk a vetésforgónkat. Megszer-
veztük állattenyésztésünket i s . Megépítettük a a vázat.amire a tes-
tet raépithettuK,amellyel egy 3 1 /2 ezer holdas gazdasagot; üzemelte fe-
lié ttink. 

Hogyan álltak az állattartással? 

Marhaállomány nagyjából volt, A kocaállományt kiegészítettük. 
Némi juhászatot is beállítottunk, ^lyan mértékben, ahogy azt a körül-
ményeink indokoltttá teszik. A baromfival baj volt, de később azt 
is rendbehoztuk. 

Mi történt a dolgozók munkájának megszervezésével? 

Elsősorban a vezetőséget kellett megszervezni. A szakvezető-
ket már itt találtam, nevezetesen a főagronómust és a beosztott ag-
ronómust. Megerősítettük később őket a főállattanyésztővel, aki. a 
helybeli áll.gazdaságtól jött hozzánk. A brigádvezető-gárda kialakí-
tása már hosszabb időt igényelt. Voltak sikertelen kísérleteink. 
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Ami a tagságot illeti , hát az egész falu tsz-ben dolgozik, ná-
lunk 57o család. Ezek között vannak ügyes emberek, és kevésbé ügyesek, 
szorgalmasak, és kevésbé szorgalmasak. Minden esetre itt vannak szép 
számmal, azok a volt néhány hold földjükön szorgalmasan, ügyesen gaz-
dálkodók is, nagy gondal nevelgették állataikat. Eaek az emberek itt 
sem tudnak más módon dolgozni, mint a saját gazdaságukban, 

leglényegesebb azonban az, hogy a tagság többsége tudatában van 
annak, hogy saját jövedelme, megélhetése a JJSZ jövedelmének föggvénye. 
És kezdenek aszerint dolgozni. 

Sokat tanultak az emberek. A szakvezetők állandóan köztük vannak, 
Irányitanak magyaráznak, és ennek az irányitásnak látják az eredményes-
ségét, Példának emlitem a malaenevelés dolgát. 

Egyik emberünk egyéni korában ügyes állattanyésztő volt. A má-
sik azt mondja, " nekem nem volt szerencsém a jószághoz". Tsz-ünkben 
korábban, ugy látszik, ezek a nem szerencsés emberek kerültek az álla-
tokhoz, mert hosszú éveken át 5o-6o i&-os volt a malachullás. En is 
ilyet találtam. Ma már ez az 1 %-ra csökkent, 

Hogyan csinálták ezt ? 

Ahogy az a nagy könyvbto meg vagyon Írva. Pontos etetés,időben, 
adagban, minőségben. Tisztaság. Napi férőhelytisztigatás, almozás. Als 
etető vályúk rendszeres kimosasa.stb. Ez pedig nem a központi irodából 
kiadott utasitásskl történik, hanem a főállattenyésztőnk, és a két bri-
gádvezető állandó, naponkénti irányitása és ellenőrzése mellett. 

Először szekatúrának vették ezt az állatápolók. De az eredmény 
igazolta a vezetőket. Volt,aki nem akarta utasitás szerint dolgozni. 
Okosabbnak érezték magukat. Ilyenkor szépen, csendesen megmagyaráztuk 
az elvtársaknak, hogy a tsz-en belül sok% és sokfele munkahely all 

rendelkezésükre. De itt csak az dolgozhat, aki betartja a szakvezetők 
utasitásait. Es mivel elég jól keresnek a kanászok, 3ok leváltásra nem 
került sor. A teljesítménybéren felül komoly prémiumot is kaphatnak. 

Az egészségügyi ellátást is igyekszünk maximálisan megadni. A 
védőoltásokat, a betegállatellátást az állatorvosi irányitá33al felcse-
rünk végzi. Sikerült a tehenészet hozamát is megjavitani. Most 9 lite-
ren velué vagyunk. Itt is a szakvezetők részletekre kiterjedő irányí-
tása és a permizálás módja hozott jó eredményt. 

A tehenészek beszélik, hogy régebben gyakori volt, hogy a tehe-
nész vasárnap a kocsmában felejtette magát, nem étetett, nem fejt . 
Most egyik felől magas prémiumot kap a tehenész, ha az évi mennyiséget 
literben és zsirkilogramban kifeji , másrészt pedig elveszti a prémiumra 
való jogát, ha megszabott igazolatlan munkamulasztása van. 

Sajnos, egyes szoskedvelőknél még mindig alkalmaznunk kell ezt a 
büntetést. De ez már nem jellemző, Inkább olyan esetek fordulnak elő, 
hogy a gulyás sötétedéskor szénát csór teheneinek, hogy jobban telje-
sítse fejési normáját. 

Beszéljünk még valamint a munkafegyelemről és a közös tulajdon vé-
delméről. 

Az emberek szivesen dolgoznak, ha van értelme, viszont akkor van 

kereset, ha jól dolgoznak. Ez olyan róka fogta csuka eset, De gyakorla-
tilag mégis csak azzal kell kezdeni, hogy kedvvel dolgozzék a tagság. 

^idolgoztunk egy prémium-rebdszert, ami minden dolgozóra vonatko-
zik, az irodai dolgozókon kivül. 

Lényege ennek, hogy mindenki, aki a maga megszabott munkaterületén 
a megszabott normán felül teljesít, a többlétnek 3o-5o jfe-át kapja pré-
mium gyanánt. 



A szakvezetőkkel pedig megállapodtunk abban, hogy mindenki . 
goromba, de csak otthob, na élete lehet ideges, hangoskodó, vagy goromba, de csak otthob, na élete párja 

ehhez hozzájárul* 
Röviden* emberekkel emberséggel kell bánni. 

Én azzal nem dicsekedhetem, hogy a munkafegyelem nálunk haj-
denagyon jó. Az elmúlt gazdasági évben azonban, a korai tél dacára is 
betakarítottunk minden terményünket, még a kukoricaszár sem maradt 
talpon. 

Ami a közös védelmet illeti , hibák főleg a hanyagságban akad-
nak. Elhagyott szákok,szerszámok, rosszul begyűjtött szalma néha ta-
lálható. 

Ezek azonban kezdenek rossz üzletté válni^ akárcsak a dinnye, 
vagy kukorica lopás. Birságolunk, kárt megtéríttetünk. Héba-hóba a 
hirdető vitrinban ki is pellengérezzük a visszaesőket. 

üogy áll a szövetkezet a gépesítéssel? 

íel-jesen gépesitjük tsz-ünket. Ez egyike a leghasznosabb be-
fektetéseknek. Az elmúlt évben a 3aját géppel végzett munkák csak 56 
ában kerültek annak, amit a gépállomással végeztettünk. 

Benne van ebben a gépek javitása és annuitása is? , 

önköltségszámitó tsz vagyunk. Abban a pénzben minden benne 
van. 

Miben látja elnük elvtárs a nyitját annak, hogy szövetkezete 
árutermelésben a megyében első, országosan 17.lett? 

A legtisztább emberi érzések közé tartozik az az öröm, melyet 
munkánk eredményeségén érzünk. Sikerült örülni, sikerült elismeréseket 
elkönyvelnünk. 

Egy ilyen nagy. vállakózásnál, mint a mi szövetkezetünk, az 
eredmény nagyon sokrétű, nagyon 3okfole munka osszetevodése. Es meny-
nyi kudarc is belejátszik abba, hogy nem lect még jobb eredmény. 

A szaktudás érvényesítése, az irányítás szorgalmas, lelkiisme-
retes végrehajtása, legfőképen pedig a tagok kedvvel, szorgalommal 
végzett munkája hozaa meg az eredményt. Levén mezőgazdasági üzem, az 
időjárás is erősen belebészél eredményeinkbe. 

Bogyan nézett ez ki nálunk a gyakorlatban? 

A megállapitott tervünk során lévő részeit kéthetenként veze-
tőségi értékezleteken megrágjuk. A napi feladatokat a szakvezetőkkel, 
brigádvezeoőftkel megtárgyaljuk részletesen. Szövetkezetünk pártbizott-
sága kéthetenként alaposan megtárgyalja, teljesült-e a terv, mik az 
akadályok, hogyan lehetne a tervet túlteljesíteni? Az akadályokat mi-
ként lehet elhárítani? 

A termelési eredmények azonban mégis csak a dolgos kezek mun-
kája nyomán születnek. Tehát elsősorban itt kell kedvet ébreszteni. 
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megállapitotunk normákat. Igy például, aki tengeriből holdanként 18 q 
májusi morzsoltnál többet termelt, a többlet 5o át kapta prémium-
ként. Ezt tettük más munkaterületen is. 

A 144 párttagunkat részletesen tájékozattuk erről a rendszer-
ről. Ők a területen tájékoztatták munkatársaikat, A brigádvezetők is 
c-arto-tak röpgyüléseket erről. De már a prémium-rendszer is ug szü-
letett meg, hogy munkaterületről ott voltak a dolgozók küldöttei, ve-
lük tárgyaltuk meg, l'ehát mindenki tisztában volt a bérezéssel. Pré-
mium-rendszerünkkel nem karjcároskodfeunk. C3ak a komoly prémiumnak 
van huzó ereje. Csak arra kellett ügyeinunk, hogy lehetőleg arányos 
legyen a prémium minden munkaterületen. És itt botladoztunk legtöb-
bet. ^en volt kitaposott ut előttünk. De kifogjuk javítani az előfor-
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dult hibákat. Sokat töprengtünk ezen,mert nekünk az országos terv 

túlteljesítésén tul az is célunk volt, hogy minden munkáskéz megkap-

ja a méltó bérét. Hogy igazságosan bérezzünk, 

Munkakedvet csinált bérrendszerünk, n-velte a termelési 
eredményeket, Mindenki megkapta munkaegységére a 4o.2o Ft-ot, Jó volt 
látni, hogy Varga Antal 2j> q csöves kukoricát peraizált, mert terüle-
tén 46 cj-val túlhaladta a normát,' hogy 2ol9.-Ft-t kapott cukorrépjája 
után, mert 4.o38.*I ,t-tal felül termelt, hogy l.ooo.-Fl-bt kapott ci-
rokja után, mert 2,ooo,-Ft-tal tul termelt a normán. Használja egész-
séggel, 3 gyermekével együtt. 

Hiba volt-e, hogy Farkas József vár november közepén fel-
öltöztetett 4 gyemeket a prémiumból, mert kifejte akkorára az évre 
előirt me-nyiséget? 

Jó dolog volt ez, mert termelésükkel hozzájárult az orszá-
gos tervteljesitéséhez is , megnövelték a munkaegység/éjtf értékét is , 

A tagok döntő többsége kapott prémiumot. Ki tekintélyeseb-
bet, ki szerényebbet. 

Akadt egy pár alantas gondolkozású tagunk is , aki prémiumát 
ugy akarta növelni, hogy éjjel áthordte a szomszéd parcelláról a ku-
koricát, hogy ő jobbén mázsáljon. Megerősítettük a mezőőri szolgálatot. 

Tudom, hogy )ebreczeni elvtársnak kedvenc területe az állat-
tenyésztés, Hallhatnánk erről is valamit? 

ürömmel tölt el , hogy a nagyon rossz szinten állott tej ter-
mést sikerült elfogadhatóra emelni. Hogy sikerült 83 fillérért tojást 
termelni, amikor az országos átlag tsz.vonalon 124 fillér , s a rekord 
eredmény 64 fillér . A rekordott igyekszünk megközelíteni. Ősszel tisz-
tán Hampsire állományt fogunk beállítani, a parlagi és a . lymouth 
anyagot kiselejtezzük. 

örülünk, hogy az áru-csibe 19.5 %-ot, sertéshozlaldánk 
28 ot jövedelmezett, es mind a kettőből erősen tultejesiteütük ter-
vünket. 

szolgál azonban gyönyörűségünkre, hogy tavaly erősen 
ráfizettünk a feőbölyökre. 

Mi ennek az oka? 

Olyan istállóban hizlaltunk, ahol a zord időben állandóan 
fagyponton.alul volt.a hőmérséklet. A takarmány csonttá fagyott, az 
állatok dideregtek. A havi mázsálásoknál meg kellett állapítanunk,hogy 
mahháink fogytak, 

J Ó Z S A L A J O S 

főagronomussal beszélgettek arről, h o ^ a alakult ki a kimagasló nö-
vénytermelési eredmények? 

Kezdjük talán az emberekkel, hiszen több kedvező tényező 
együtthatása a jó eredmény. 

Már emiitettem,fcogy az 1959-es felfejlesztéskor sok olyan 
ügyes kis és középparaszt került hozzánk, aki kis területen igen ügye-
sen és szorgalmasan dolgozgatott, gazdálkodott. Ezek az értelmes em-
berek hamar.- belátták, hogy befektetett munkájuk itt is meghozza gyü-
mölcsét, Olyan emberek,akik megszokták a szorgalmas, pontos munkát, 
talán nem is tudnának rosszul dolgozni. Persze ne^mina ilyenek, Vol-
tak köztük olyanok is , kik arra adtak példát, hogy nem szabad dolgozni. 

Végül agy alakult a helyzet, hogy a jók húztak magukkal a 
közepeseket, s mind a két csoport olyan körülményeket csinált, hogy a 
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rosszak egy része szégyelni kezdte rendetlen d o l g a é s javifcottak 
munkájukon, Nem jellemző már ezeknél sem, hogy a háztájit szépen bo-
müvelik, a közöst pedig " üsd agyon, de ne nagyon " módszerrel végez-
zék, Sokat számított másfelől áz is, hogy embereink sokat tanultak 
azzal, hogy szakvezetőink menet közben állandóan magyarázgattak, rá-
mutatván a munkák miértjére is , és látták az utasítások helyességét 
a terméseredményekben. Sokat foglalkoz-ott az emberekkel munka köz-
ben párttitkárunk is , ki szintén mezőgazdasági végzettségű, Meg szép 
számmal végezték el az eaüstkalászos tanfolyamot, jártak szeminári-
umokra, a dolgozók esti iskolájába. 

Ezek az emiitett körülmények kitűnő hatást mutattak. 

De a tervszerű gazdálkodás, munka és üzemszervezés is előre 
vitte a termelést, Aem utolsó sorban veendő figyelembe, hogy megsza-
porodtak a gépállomás gépei, és saját gépparkunk is tekintélyes, 

^ölujeink döntő többsége megkapta és megkapja a mélymüvelé3t. 
Ismételten megcmlitem, hogy tagjaink, ha nem is kitűnően, de jó köze-
pesen dolgoznak. Varrna még gyenge legényeink, de ezek lemaradását a 
legalább olyan százalékban lévő kitűnő embereink egálba hozzák. 

És még valami csodszer: prémiumrendszerünk, 
. eresni akarnak az emberek és szivesen dolgoznak, ha értel-

mét látják a munkának. A mi bérrendszedünk teljesitm énybór,melyhez 
igen komoly prémium csatlakozik. Tagjaink igy erdemesnek tartjak,hogy 
teljes erőbedobással, a szakirányi tást elfogadva, munkálkodjanak. 

Cukorrépából, kukoricából, cirokból jó néhány tagunk 
3-4-000.-Ft prémiumhoz jutott, kivételesen akadt, aki 6-7ooó.-B't-ot 
kapott. Es a közös is meg az egyén is jól járt. A jó állattanyészté-
si eredményeket segitette a jó növénytermelési eredmény is . 

Ezek után tájékoztasson főagronomus elvtárs, melyek voltak 
a legkiemelkedőbb eredményeik? 

Cukorrépából a g y á r területén elsők voltunk a 22o q mázsás 
átlagtermésünkkel. Kenderből megnyertük a kendergyár I ,diját , Több, 
mint fele termésünk osztályon felüli minőségű, a többi első osztályú 
kender volt. hosszabb minőségű kenderünk nem volt. A 2oo hold cirkunk 
is jól fizetett magra is , kalászra is . Kukoricánk Í3 28/q /kh/ májusi 
morzsolt termést; adott, ^edig az átlagban benne van a rövid tenyész-
idejű és a Kolbai rendszerrel vetett,emylek terméseredménye gyengébb 
volt. 

Viszont nagyon rosszul sikerült a lucernából a magfogás. 
Mi volt az oka a rossz eredménynek? 

A rovarkártevők és a kedvezőletn időjárás együttes támadást 
intéztek ellenünk, és győztek. 

Itt meg kell még e litenem valamit. A kereskedelmi szerv 
többször fordult hozzánk, hogy tároló hely hiányában tudna terven fe-
lül adni műtrágyát. Mi kegtöbbször éltünk a lehetőséggel. Ez is ja-
vitott eredményeinken. Gabonatermésünkkel nem dicsekedhetünk, mint 
általában XKHkíxxKBEx a környéken senki seu emelkedett ki a rossz ta-
vaszi időjárás miatt. Ehhez mérve elfogadható az eredmény. 

M Ü L N A L Á S Z L Ó 
főállattenyésztő. 

Hol szerzett Molnár elvtárs szakmai gyakorlatot.mielőtt 
éde került? 

194o-ben kerültem Habsburg József főherceg bánkuti birtokára. 
Gyakornok, majd segédtisztként dolgoztam ott. 1947-ben a Bartucz-féle 
kendergyárakhoz kerültem termelési felügyelőnek és titkárnak. Innen 
1949-ben a helybeli állami gazdaságba kerültem, ho 13 éven át állatte-
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nyésztő voltam,1962.március óba a Petőfi tsz.főállattenyésztője. 

Ugy hirlik, hogy a malac és csibeelhullá3 megszüntetésében 
eredményesen működött Molnár elvtárs. 

Az igazság az, hogy Debreczeni Pál elnök itteni működése 
előtt hihetetlenül nagy volt a malac és a baromfiolh .llás. Oka en-
nek abban keresendő, hogy kevés volt a szakvezető. Az állatgondo-
zók szakmai tudását nem volt idejük kellően fejleszteni. De a mun-
kafegyelem is elég laza volt, Debreczoni elvtárs először a malachul-
lás megszüntetését szorgalmazta. Itt komoly javulás lett, A 60 %-os 

flhullás harmadára,negyedére csökkent, ^ost már..2, brigádvezetővel 
s egy felcserrel állandóan utasítunk, ellenőrzünk. I9b2-ben a ma-

lachullás az 1 %-ra, a csibelhullás 5 % körülire csökkent. &issé 
nehezen indult a változás. Allataink 9 tanyán vanna elhel., ezve.8-9 
kilométerre egymástól a legtávolabbiak. Ezt én a három beosztottam-
mal naponta bejárom, szükség szerint többször is. Tessék elképzelni, 
naponta mennyi időbe kerül ez« En fogaton, munkatársaim kerékpáron, 
sáros időben gyalog járják a területet. Ezt korábban szakember hiányá-
ban nem tudták megtenni. 

Konkrétebben mi okozta a jó nevelés és hizlalás! eredménye-
ket? 

Törömrent mindent igyekszünk megtenni, amit a szaktudomány, 
és saját tapasztalatunk jónak Ítél és ennek megfcrténtét erőnkhöz ké-
pest ellenőrizzük, Wapi munkához tartozik például a napi takarmány-
adagolás ellenőrzése, az ólak, Istálló,aklok rendes kitakarítása, 
az etető, itató vályúk napi kimosása. A júrtatás, a legeltetés, a 
lucernaetetés. Rendszeresen mérlegelünk. Ha a mázsa rosszat mutat-, 
kutatjuk az okét, hogy megszüntessük. Rendszeresen meszelünk perme-
tszővel, adagolva bele rovarirtó szereket, bolha és légyirtás céljá-
ból. Patkányt irtunk. Boncolunk elhullás esetén még csibét is. Az 
állatorvos utasítása szerint végzi felcserünk a védőoltásokat és a 
beteg állatok ápolását. 

Malacaink, csibéink, tyúkjaink tápkeveréket esznek. Ügye-
lünk arra, hogy koruknak megfelelő keveréket kapjanak. Télen nagy 
gondunk van a tÍ3Zta alomra. Nem csodaszerek ezek. De - korábbi nely-
zetet tekint e - mégis azok. 

A szép szavak, helyes utasitások kezdetben a pusztába kiál-
tó szavának látszottak. Állatgondozóink korábban megszokták, hogy 
munkáját ugy végezzék, ahogy nekik kényelmesebb. Az utasításokat; el-
eresztették a fülük mellett. 

Most már nem az. Sikerült kialakítanunk egy öntudatos,értel-
mes, szorgalmas állatgondozó gárdát. Ez a gárda tapasztalata, hogy 
az utasitások betartása nemcsak a közös jövedelmét, de a sajat telje-
sítménybérüket, és prémiumukat is komoly mértékben emeli. Ettől füg-
getlenül mi már reggel 5 órakor " mozgásban " vagyunk mühkatársatimal. 
Fáradozásainknak most már C3ak része az utasitások végrehajtásának 
ellenőrzése. Főleg az óráról órára adódó problémákhoz adunk irányí-
tást, háritjuk el az akadályokat. No,meg igaz a közmondás* a gazda 
szeme hizlalja a nyájat. 

12oo darabos beadási tervünket megemeltük. I800 db hizott 
sertésre szerződtünk, 2oo q-ás árucsibe tervünket Így b ljesitettük, 
hogy 500 mázsát szállítunk. 

Erről jut eszembe, hogy megkérdezzem: a korábban állandéan 
ráfizetéses csibenevelés miként vált rentábilissá? 

Én az állami gazdaságban 13 éven át voltam állattenyésztő. 
Módom és időm volt e téren is hasznos tapasztalatokat gyűjtögetni. 
Csak az idén szűnt meg a nagymérvű elhullás. De megszűnt. 
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Mit mondjak: Tisztaság, gondosan végzett takarmányozás. Megelő-
ző és Időben felismert harc a betegségek ellen,, a dézsmálás megakadályo-
zása. Lányaink már megszokták, hogy valyukat sikáljak, rertőtlenltsenék, 

rovarirtást végezzenek. Tudják, mikor milyen tápot étessenek, és milyen 
adagban. TadjáK, hogy télen elég a csibének egyszer megfázniuk,hogy el-
hull,"janak. 

Mi teszi 3zük3égessé a szigorú elszámolást a hullákkal? 

Én csak másfél éve dolgozom itt. De beszélik a tagok, hogy 4-5 
évvel előbb az egyik velünk egyesült tsz-ben sok csirke " halt meg 
erőszakos halállal. Utána megmosták a lábát. Meg soicat fogtak a rókák-
ra is. En nem kutatom, hogy ez a oeszéd pletyka-e, nem-e, de rend az, 
hogy a reánk bízott értékekkel el kell számolnunk, igy megszűnik a gya-
núsítás, a tagság is látja, hogy vagyona nem csáki szalmája. 

Nagyon elgyönyörködtem a borjakban. Mit csinálnak azokkal, hogy 

olyan szépek? 

Itatásos borjunevélést végzünk. Onnan bekerülnek az utónevelő-
be, hol mág tej nélkül neveigetjük őket. 25o-3oo kg súlyt elérve, a bi-
kákat a hizlaldába, az üszőket a gulyára visszük. 

A tehenekről nyilatkozott Debreczeni elvtárs, "̂ég a juhászatról 

és a tyúkokról szeretnék hallani. 

Nyájunkban 368 birkánk van, főleg finom gyapjas merino. Rentá-
bilis a juhászat. Felcserünk megtanulta a mesterséges megtermékenyíté-
süket és azt tavaly mar igen jó eredmé nyel végezte. 

Ami a tyukászatunkat illeti , itt sincs szégyenkezni valónk,no-
ha tyúkjainknak: csak kis része volt intenzív tojó fajta, nagyobb része 
sárga magyar. Keserű miniszterhelyettes elvtársnak a lapokban közölt 
tájékoztatása szerint országos átlagban 124 fillérbe kerül a tsz-eknek 
egy tojás megtermelése, a rekord pedig 64 fillér /V Kisbér: / . Nekünk 
8 r f i l l érért sikerült tojást termelni. Most 5sszel áttérünk teljesen 
a Iiampshire tartására, és reméljük, hogy megközelítjük jobban a rekor-
dot. A tsz-ek országos tojásáblaga éven át é3 tyúkonként 7o tojás. Mi 
mindet esetre beterveztünk 14o tojást. Minden okunk megvan rá, hogy 
ezt teljesítsük is . 

Sok szépet hallottunk a főállattenyésztőtől. De az-önköltség* 
grafikon csúnyát mutat a feőbölyöknél. Nagyon mélyre zuhan az eredmény-
vo nal a nulla alá. Ml az oka ennek? 

„ Ez - sajnos - Így van. Csúnyán ráfizettünk a marhahizlalásra. 
Nem illik a bajok okát masokra kenni, de ebbeu az esetben bár ki meg-
állapíthatja az 5 év előtti vezetők súlyos tévedését. Viszont ők sem 
tudtak adott helyzetükben mást tenni. 

Az történt, hogy kint a román-magyar, a Heszler tanyán volt, 
és részben van egy istálló, mely 2oo év múlva is istálló lett volna. 
Magtárpadlásos istálló volt. hatalmas padlásgerendákkal. A tsz marha-
állománya az időben narjon felszaporodott, nem tudták hol teleltetni. 
Epitőanyagot nem kaptak. Ugy gondolták, hogy az istálló vastag geren-
dáiból négyet-négyet tudnak kifűrészelni olyant, hogy szükségből a má-
sik istállóra is elegendő lesz. A gondolatot tett követte. Ezek a ge-
rendák azonban nem bírtak el egy szintfedémet, meg anyag sem volt eh-
hez, tehát csak cirokszárral borították meg a padlásokat. Az könnyű. 
Száz szónak is egy a vége. Itt voltak gőbölyök. A szigorú télben a si-
ló, a szelet csontáávolt fagyva hónapokon át. GŐbolyeink csak az ab-
rakot és kukoricaszárat bírtak enni. Iíem hiztak, hanem lefogytak. Hi-
szen gyakran - lo fok volt az istállóban. Csak a fejük, és a szőrük nőtt 
m©g. öajnos, ez igy történt. 
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S Á R K Ö Z I P A 1 K E 
főkönyvelő, mérlegképes könyvelő. 

1957-ben}vette át munkakörét. 

Hol dolgozott előbb a szakmában ? 

Központban, ̂ ma j cí ° a * f oizSÍ gaf ír o sagoiu °áeoaí€o tifta&MR 
vo-ltam a battonyai földmivesszövetkezetben, majd pedig a helybeli áll. 
gazdaságban. Ez utóbbi helyről jöttem át jelenlegi munkahelyemre. 

Abban az diőben válc ki tsz-ünkből a Kossuth tsz. Kezembe 
nyomtak néhány levelet és szerződést, A földekről és a tagokról akkor 
folyt az osztozkodás. En ennyit kaptam át, és azt a feladatot, hop̂ y 
szervezzem meg a Petőfi tsz ügyvitelét és számvitelét. Kaptam segít-
ségül egy-két lányt, akik V-VIII,osztályt végeztek, hogy ezeket tanit-
sem meg dolgozni. 

Hozzá láttam, Nem volt irigylésre méltó a helyzetem, 
Mikor valahogy megindultunk, hozzánk csapták a felosztott 

Vörös,.Hajnai tsz-t szörnyen zavaros ügyeivel. Egy hat elemit vég^ftt 
emberük könyvelt, aki életeben először, ott kezoett irassal es számo-
lással hivatásszerűen,foglalkozni. Meg hoztak tetemes adósságot.mely-
nek egy része menet közben bujt ki . 

•^isztába tettük ezt az ügyet is. 
De jött a nagy felfejlesztés, amikor 3 és fél ezer holdas 

tsz lettünk. Ki kellett alakítanunk egy kollektivát, mellyel meg tu-
dunk birkózni a megnőtt feladatokkal. 

Munkatársaim fokozatosan elvégezték az egyéves tsz "köny-
velői tanfolyamot, s ma már 5 ilyen munkatársam van, akik a reájuk 
bizott részfeladatot önállóan tudják ellátni. ü ekein a pénzügyi müve-
letek megszervezése, a tervezés, a vezetőséggel való együttműködés, 
az ellenőrzés, irányítás maradt. A pénzügyi helyzet alakulására is-
mertetek pár dolgoz. 

1958-59-ben munkaegységre ugy tudtunk fizetni, hogy közép-
lejáratú hitelt vettünk fel , 196o-61-ben erre a célra felhasználtuk 
az állattenyésztés I.negyedévi bevételeit1962-ben már saját pénzünk-
ből fizettük a 4o.-l't-kac, és törleszgettuk az előbb felvett aüóságala-
kat is . 

üasznos volt tehát az állami támogatás. Fizettünk, jó bére-
zési rendszerrel a munakedvet is fenn tudtuk tartani, és a jó t£Z-ek 
közé soroltunk. Viszont, ha nem jön a segitség, lezülött volna a mun-
ka, a sereghajtók közé kerültünk volna. 4 

Építkeztünk, ólakat, $2 vagonos magtárar, műhelyeket, stb. 
építettünk. Bizakodással nézünk a jövő elé. Még az ilyen évet is át 
tudfluk immár vészelni, mint a mostani, amikor hónapokon át elkerült 
bennünket az eső, 

Ismétlemj a szaktudással párosult szorgalom nagy dolgokra 
képes. A Petőfi tsz most már szakmai szempontból elég jól áll , még 
az irodában is . AZ eddig látottak után bizom, hogy a szorgalommal 
sem lesz baj. 

B E S Z E L G E T E S A P A B T T I T K A B B A L , 

Megkérem, Tapasztó elvtárs, tájékoztasson .miként segitette a 

pártszervezet a szövetkezet szép fejlődésében ? 

Mikor 196o-ban visszakerültem a Petőfihez, akbor lett nagy szö-
vetkezet. Ekkor volt a nagy felfejlesztés, és a Kossuthtal való újra-
egyesülés. A Párt első feladata volt, hogy munkafegyelmet teremtsen. 
Közismert dolog volt, hogy 1957-58-ban a tagok ugy jártak, akik ftár-

* * dolso.nl, mintha hivatalba Járnának. Későn nentek ki. de annál , 
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hamarabb hazamentek.. Sokszor örültünk, ha egy-egy munkakollektivát 
8-9 -rára össze tudtunk hozni. 

Hamarosan azembetüp.t, hogy a felfejlesztés során hozzánk 
jött középparasztok nagyobb része mit seri törődött a megváltozott kö-
rülményekkel. Dolgo.'.ott ugy, ahogy ő azt megszokta. Azért-e, hory 
belátta!) ebből kell ezután megélnem, ós kereset csak munkateljesit-
ményből lehet, vagy tatán, egyik-másik szégyelte volna, ha rászólnak 
lazsálásért,- nem tudom. De dolgoztak. 

Megkezdtünk tehát a beszélgetést tagjainkkal, egyenként 

ás a taggyűléseken is . Beszélgetésünk arról folyt, hog> sa párttagok-
nak nem szabad jómunkában lemaradniok a legjobban dolgozó tagoktól. 
És, ha azt látják, a tagok közül még Í3 akadna gyenge £mber, akkor 
a többiek beszélgessenek vele addig, amig nem javit a munkáján. Ki-
osztottuk aktíváinknak a gyengén dolgozó pártonkivülieket is , hogy 
f o('J.alkczzanak velük. 

Elgondolásunk jónak bizonyult. Fokozatosan jobban kezdett 
menjek a munká. Szakvezetőink is , kik már vannak / mert kezdetben 

egyáltalán nem voltak / menet közben megmagyarázták minden munkarész-
4 letnek a hogyanját is , meg miértjét is . Értelmes emberekből áll a 

mi tagságunk. Megérti a dolgokat, és csinálja, ha eleinte zsörtölőd-
tek is. 

Sokan végezték el az esti iskolában a VIII.03Ztályt, elég 
sokan az osüztkalászos tanfolyamot, rendszeresen látogatják a szami-
náriumokat. Ez az oktató munka nem volt falra hányt borsó. 

Nem gy-zöm eléggé hangsúlyozni, hogy tagjaink nagyon sokat 
fejlődtek tudásban a tsz alakulása óta. 

Nos, és lassacskán oda fejlődillna dolog, hogy lackós em-
bereink kezdik szégyelni magukat, és val&mlcsfcét ők is javítanak mun-
kájukon. 

Nem azt mondom én, hogy már minden tagunk élmunkás! Saj-
nos, imitt-amott még mindig működik a reakciós propaganda, a Saabad 
Európáé. De már nem nem ez a jellemző, Már legyintenek a Szabad 
Európára, mondván: könnyű neked ott jó pénzért povedálni, dc ahhoz, 
egyek, mégis C3ak dolgoznom kell. Es tapasztaljak, hogy 4o Ft-os 
munkaegység mellett pecsenye is kerül a kenyér mellé. 

Vadnak- sajnos vannak tagjaink, akik munkaidőben is ott 
feledkeznek a kocsmában. De ugy gondolom, hogy amit̂  pálinkát árulnak, 
mindig is akadnak, akik az alkohol rabjai lesznek. 

Pártszervezetünk első sorban segíti a táz vezetőségéfc a 
munkákban. Segíti a tervek készítésében is , de főleg azok keresztül-
vitelében. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy - nagyjából két hetenként 
beszámoltat egy-egy szakvezetőt, vagy az elnököt. Alaposan átrágják, 
hogy a soron lévő vezető a terv reáliaruló részeit miként tudta, és 
tudja megvalósítani. Merült-e fel nehézség, vasy akadály? Miként le-
het a gátló dolgokat elháritani? Hogyan lehet a résztervet túltelje-
síteni? 

144 párttagunk van a Petőfi tsz-ben. ^gy-egy ilyen beszá-
moltató értekezlet után megbeszéljük a tennivalókat a brigádvezetők-
kel, és a pártaktívákkal, akik megmozgatják a dolgozókat az elhatá-
rozott munkák elvégzésére. Párttagjaink 3o %-a végez fizikai munkát. 

Fontosabb esetekben végigjárjuk magunk os a munkahelye-
ket,és a helyszínen értetjük meg a sorn lévő sürgős feladat elvégzé-
sének fonto- ságát. 

,Igy szerűit például elérni, hogy hatalmas méretű hizott-
sertes é3 barorna&allitasl tervmegeneiesünk végrehajtásával komoly 



mértékben, 6 Ft-tal tudtuk emelni a munkaegység értékét. Az ilyen 
jól sikerült akciók lebonyolítása'•után újból megbeszélfeettük.a dol-
got tagjainkkal, hogy lássák, nem együgyűségre biztattuk óket, hogy 
továbbra is bizhatxxak a Pártban és a szakvezetőkben. 

Fel kellett lépni a szaJckák ellen is , bár e téren komo-
lyabb baj nem volt, ugy gondoltuk azonban, jobb a bajt csirájában 
eltaposni. 

Nagy gondja volt a pártbizottságunknak arra, hogy a 
2ool-2oo4-es rendeleteket az elnökkel, és a főkönyvelővel állandóan 
tanulmányozzak, és az abból esetenként kínálkozó előnyöket a tsz-ünk 
javára igénybe vegyük, 

1962-ben brigá d alakult a szocialista brigád cim elnye-
rése céljából, z a belgád azonban még nem tudta teljesíteni a szük-
séges teljesítményeket. KIüz brigádunk is működött. 

A líőtanács jó munkájának jó hasznát l'ttuk az őszi mun-
katorlódásoknál. Sok asszonyt és családtagot állítottak munkába, 
így komoly részük volt abban, hogy a korai tél dacára sikeresen be-
fejezhettük a munkát. 

Teljes erővel támogattuk a tsz vezetőségét a megfelelő 
bér-és prémium-rendszer kialakításában. Ennek sikere érdekében be-
vontuk a tárgyalásokba az egyes munkaterületek dolgozóinalt küldöt-
teit is. így sikerült az ügyben közmegelégedést keltő bérrendszert 
kialakítani. 

Mi a véleménye a tsz jövőbeni fejlődésének tekintetében? 

Ez a tsz már feljutott a jó tsz-ek közé. Minden reményünk 
megvan arra, hogy ezt a kormánykituntetéssel fémjelzett szintet ĵ em 

dolgozó tagjaink,sem pedig jól dolgozó vezetőink nem fogják leron-
tani. a mezőgazdaság azonban még sok tekintetben függvénye az idő-
járásnak. JDe az aszály kártevése már jó agrotechnikával nagyban mér-
sékelhető. Minden esetre olyan nagy kár nem lehet, mint a kisparcel-
lás, sekélyen müveit földeken, Segíteni fog ebben bennünket 1"5 trak-
torunk is. 

A párt- é3 tanácsszervekkel jó és állandó a kapcsolatunk, 

sok segítséget kapunk tőlük, 

A DOMBEGYHÁZI NÉP MEHOBEtí MAS GAZDASAGI ES TAflSADAEMI KüHuLMEfo 1 EK 
KÖZÖTT FEJLŐDÖTT, MINT A•SZOMSZÉDOS H LXSEGEK miPE. 

Battonya, l'ornya, Pécska mezővárosok voltak a jobbágyfelszabadítás 
idején. A battonyai parasztok kezen több, mint lo.ooo hold föld volt. 
Wagyiratos, Kisiratos, Nagyvarjas, Kisvarjas a mult században tele-
pült Karancsaljáról é3 Lapulytőről, amikor mindenki kapott egy nu-
merus földet, ami 2o hold szántóbál, és 2 hold beltelekből állott. 
Dombiratos, Kevermes parasztjainak többsége földes gazda volt.Tehát 
a környező parasztság mind olyan magagazdája nép volt. 

A dombegyházi parasztoknak 1874-ig egy talpalatnyi földjük 
seri volt. Még az a telek is, melyen viskójuk ált, a Marczibányfeké 
volt. Az örökösök ekkor adták el a háztelkeket, meg pár száz holdat 
az örök dűlőben 25 éves törlesztésre. De az örök dűlőből semmi sem 
jutott az itteni jobbágyivadékoknak. Pécskai és egyéb lakhelyű, volt 
szabad paraszt-ok vették meg 2o holdanként, /t A Turi, Recski,Kovács, 
Csikós Kovács, Keresztes, Bruzán, Gyömbér, Keresztes, Furák, Vaskó, 
Bánszki, Varga, Gulyás családok voltak az első íöldfoglalók./ 
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A ^ombegyházi őslakosok csak 19o6-ban jutottak először föld-
hoz. Ekkorparcellázták fél .Ypsilanti herceg vizesi birtokát, Ekkor 
a dombegyház! parasztok kozul elég sokan vásárolták törleszteses köl-
csönnel 2-5 hold földet, mig a nagyját, 2o-5o holdanként nagyiratosi, 
nagyvarjasu parasztgazdák vették meg. A dombegyházinak akkor seri volt 
pénze földvásárlásra. A két holdasok továbbra is az uradalmak zsel-
lérjei maradtak. 

Az 1906-03 birtokvételnél kerültek ide a Dani, Andó, Bene, 
Horváth, Romák családok. Ezek 2o-5o holdat vettek meg. 

A dombegyházi őslakosság törpe birtokával lovábbra is uradal-
mi zsellérként élt. A.z első világháború után Ilka majorban kiosztot-
tak frontharcosoknak 2oo hold földet, fejenként 1 1/2 holdat, azaz 
egy és fél holdat. 

, T Ö B B M I N T E Z E R E V E E L E Z A N ü, P 

D O M B E G Y H Á Z O N . 

A szaktudomány szerint Ddimbegyház a Körös-Tisza-Maros kozénok 
legrégebben lakott helye. És a legrégebben feljegyzett / :XIV.-XV.szd./ 
füstpénz, és dézsmajegyzékek a megyei levéltárban azt mutatják, hogy 
nagy részben azok a családnevek szerepelnek, mint ma. Természetes,hogy 
amikor ezeket mondom, figyelembe veszem a bevándorolt dombegyháziakat. 

Vágtában szaladjunk végig ezen az okmányolt, vagy tanukkal bi-
zonyított tényeken, amelyek a falu történetére vonatkoznak. 

A Dél utca é3 a Szabadság utca 3arkán, ahol az enyhe emelkedés 
huzdik , a felszabadulás előtt Jakabffy földbirtokos honokbányája volt. 
Onnan csiszolt kőszerszámok kerültek napvilágra. Móra Ferenc jött ki 
kérésünkre. Megvizsgálta és magával vitte a szerszámokat a Szegedi 
Muzeumba. Az ásatásokat Jakabffy nem engedte meg Mórának. Ez az eset 
szerepel Móra Ferenc naplójában./ dr Trogmayer közlése./ 

A Gigányka ér partján, frályogverés közben, római kerámiák és 
17 db ezüstpénz kerüét ki, Diocletián képével és felírásával. Berta 
kartárs beszállította a muzeumbe. Móra Ferenc ugy nyilatkozott, tud 
róla, hogy itt volt a határ a Dacia néven ismert római kolonia és a 
pusztázó népek földje között. Itt római határőr-település volt falu-
val, merc erre közlekedtek Aquinkum felé a Marosvögyből. 

A hunok szerették megszállni a talált lakott helyeket. Dr.Radnal 
kiértékelése szerint, melyet Priskos rétor útleírásából hámozott ki , az 
itt annak idején elterült, é3 Vizes pusztától Gyula környékéig húzódott 
tó partján állott Buda király özvegyenek 3zállásbirtoka faluval. 

Eddig 9 lovassir kerül ki a földből. A vize3i temetődombból, 
a szent Kinged monostordomb mellől, és a mostani temetfi lombból. Az 
utóbbit megvizsgálta a iuóra Muzeum régésze dr. Trogmayer Ottó, s meg-
állapítása szerint avar főemberek sirjárói van szó. Ugy látszik, va-
lamelyik főnökük rátelepedett az itt talált falura. 

A Trianoni csatorna ásásakor, a falu déli kijárata közelében, 
áthaladt a csatorna egy rendszeresen használt temetőn. Móra Ferenc 
vizsgálta meg. A megvizsgálás során ő azt állapította megt hogy a hon-
foglaláskor itt talált, bizánci keresztény vallású, földmiveléssel 
foglalkozó bolgár falu temetője ez. A sirokban pomána szilkéket,nyak-
láncokat, egyéb tárgyakat találtak. A szilkékben buza volt. Szerinte 
ezek a földmivelők felszívódtak a rájuk települt megyarságba. 
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Levéltári adatok 3zerint voltak az itteni magyarok 03anád is-
pán jobbágyai, később valami l3tvánfi nevű családot uraltak, 3 közben 
említés tétetik arról is , hogy az aradi káptalan is volt gazdájuk. Az 1 

ljoo-as évek végétől már minden földes ur neve ismeretes Csanád várme-
gye levéltárából. Ekkor a harapkői Botos család volü itt az ur. Botos 

Györgytől vette ne5 a falut készpénzen 1446-ban Hányadi János a környező 
falvakkal együtt. Hunyadi ^ászló lefejezése után, a nagy Hunyadi birtok-
kal együtt /i 15 : / László király elvette a Hunyadiaktól és Brankovics 

György fejedelem vejének, Jaks rác vajdának adományozta. Ez a család 
tagja volt a hunyadi ellenes ligának. 

Sokáig a Jaksicsok uralkodtak itt* Közülök Péter igen izgága 
dcspata volt. Dombegyházi jobbágyait felfegyverezte és különböző önké-
nyeskedéseket hajtatott velük végre, Igy elhajtatta Özv, Dócziné méne-
set. Másik évben erőszakkal elvetette vizesi es iratosi birtokalt. Az 
aradi káptalan learatott termését elhordatta velük. Találhatók ezeknek 
az ügyeknek iratai Cs.vm. levéltárában, melyekről a jegyzőkönyvet a ki-
szállt királyi 3zemélynök vette fel . 

A Botos család megjelenésétől fogva minden itteni birtokos 
neme fel van jegyezve a vármegyei levéltárban, hol igen sok dézsma és 
füstpénzjegyzék igazolja a falu lakóiról fentebb mondottakat. 

Meg kell még említenem, hogy hói'om esetben érte nagy történel-
mi katasztrófa a falut. Első Ízben háro 1 évvel a mohácsi vész után dúl-
ta Bali bég talárjaival. Felégette a falut, " több mint háromszáz ház 
eresze alá vettetett fáklyát, kezdvén az egyházon," irja a korabeli kró-
nikás. / : l)r. Box'ovszki Samu: Csanád vm.története.:/ A falu ez után,de 
a későboi felégetés után is hamarosan újból felépült. 

A harmadik dúlás Buda felszabadítását közvetlenül megelőző 
időben történt, ügy látszik, ez volt a legsérelmeseob. Ez után nem épí-
tettek falut,hanem a kastály körül, várszerűen, éa összefüggően épitve 
az épületeket egymá3hoz ragasztva. Ettől 13o éven át pusztakózségként 
emlegeti az irattár. Ott székelt az elöljáróság, az " oskola a pap. 
1818-baíi azütáh'újból megépüljék az utcák, AZ iskola anyakönyvej.l82lp-től» 
utóbbi időben kezelésemben, folyamatosan megvoltak. 

Ismétlem, az említett jegyzékben szereplő nevek nagyjából azo-
nosak a mostani, nem máshonnan ide települt dombegyháziak neveivel. 

^irtokkal rendelkező, nemes parasztok a XVI.században szerepel-
nek utoljára. Miért iro™ én itt ezeket? 

Elsősorban azért, hogy kimutassam: Őslakosok az itteni parasz-
tok, amintegy 3o %-ot kitevő, később betelepültek kivételével. 

Másodsorban, hogy lássuk, mennyivel proletárabb társadalmi és 
gazdasági körülmények között fejlődött a szomszédos, többnyire messze 
földről, saját földre a múlt században települt szomszédainál. 

Közismert tény, hogy a feledésnek a vázolt körülményei döntő 
hatással vatuaak egy nép gondolko 'ásának kialakioására. 

És irom azért is, hátha akad egy tudományos ember, aki társa-
dalomfejlődési kutatásaihoz fel tudja szerény kutatásaimat is használni. 

I 
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NÉH-iNX ADAT A DOMBEGÍH&&X PETŐFI MISZ ÉLETÉBŐL. 

I . 

A fel nem osztható szövetkezeti alap 1963.1.1-én 5»857*888.61 Ft 

I I . 
Néhány jobb termesi eredmény I9b2~ben, forintban és a tiszta jöv . 
%-ában. 

Árpa Tiszta jöv. 14o8 F t . , 76 % 
Kr»nrtflr " 46oo Ft . t 182 % 
Cukorrépa " " 3972.Ft. , 65,8 % 
W w i ? a " " 1491 F t . , 51 % 
Hizofcfc sertés . . . 28 % 

Áru csibe 19 ,5 % 

Tojás 77 fillér 83 ,9 % 

I I I . 

S a j á t g é p p a r k , 

MTZ traktor 
K25 Zetor pótkocsival 
T28 Vlagyimir 
RSO traktor 
GS tarktor 

Teher gép esi 
Hortobágy szivattyú 

motorral 
Nagytelj•szivattyú 

motorral 
Villanymotor 18--is 

4 1 /2 

M A motor 
Moszkvics gépkocsi 
Pannónia motorkp. 

Á l l a t á l l o m á n y 1963.aug.-ban 

Ló Bo db Sertés, tenyészkan 3 db 
Csikó 21 db Anya koca 194 db , 
Tehén 148 db Hizó - 215 db / száll.után./ 
Előhysu ü. 12 db 534. clb 
Növ.usző $1 db Malac 3o? db 

H l ^ r i n o 368 db Goboly 66 db Tyúk 21o6 db 

Jérce,tőrzsáll. ,25oo db 
Arucsibe 159<>3 öb 

V. Á l l a t i f é r ő h e l y e k . 

Sertésekre / hizlalda.kocaól,süldők,stb. 128o.db-ra 
Marháknak 6o& db-ra 
Lovaknak 7o db-ra 
Juhhodály 5oo db-ra 
^sibenevelő 15ooo őb-ra 
Tyúkól 3ooo db-ra 

6 db 
3 db 
1 db 
1 db 
4 db 

2 db 

2 db 

1 db 
2 db 
2 db 

3 db 
1 db 
o 
£ db 

IV. 
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