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KOSZONTÖ

Huszonöt évvel ezelőtt, 1948 szepte·m, ..

berébeTl. községünk elő1'elátó entbe1'c-i
megalak'ították a kishaszonbérlők szö ..

vetkezetét. Ebből hetek alatt te1'nlelő"

szövetkezet szerveződött 360' hol.don, a
hatá'l" négy pontján. A föl.dterület ·}neg..

rníivelésé1'e a kézisze'rs,zcÍ'lnokon kíviil
1nás ter'melőeszközzel neTtI, rendelkez ..

tek. Később egy pá-}' ló és eg·y pár

ÖkÖ1~ alkotta az i.gavonó jószá.gállo

1n.án-yt. Má1' kezdetben volt a szövet
k:ezetnek hárorn SZa1'1)aSn1.athája, Az

alapítn tagok 'nagy-nagy b'iza.kodással,

lelkesédéssel, éln'í aka'1'ással dolgoztak.

Az ő ]"itartá, szo1'gal-mas nl-1l.nkájuknak

köszönhető, hogy községünkben a nHl:i

Le'nin Tsz jól 1negal.apozódott,

Eg'yko1' sanya-rú sorsban éltek: az end·

1'ődiek, -}ne'rt többségü.knek bi.zonytalan
volt a n1;ill.d~nn.api kenye're, Ate1'nl,elő

szövetkezeti 1nozgalo1n erősöclését'el lL

létbizonytalanság megszűnt, End'l'őd la ..

h~ossága m·a jó 1nódban, 'm:l.l:nkával, bő

ven ellátva él és dol,gozik holnapjai

nak tartaln1.asabbá, jobbátételé"rz"

E kiadvány következő oldala:in azok..
'ra az 1,dő1cre ernl.ékezünk - a teljesség

igénye nél.kül -, a1nikot el-i'ndult út
já'~'a a szövetkezeti gondolat, ahogyan

e'rősödött a szövetkezetbe vetett hit ..

bi.zodalorll. Községiink lakosságának 

a n1-ezőgazdaságban foglalkozóknak

a. ternte1.őszövetkezet hozta el az anya

gi jó.létet, a szociális és lculturá.Us fel

enle;1kedést. Éppen ezért büszkék va
gyunk arra, hogy 25 évvel ezelőtt CL

szövetkezeti zászlót az elsők 'Után köz

vetlenül nálunk bontották ki.. Azóta is

töretlen a szövetkezeti gO'ndolat, és a
közösségi, '}nunka ná.l1.(,nl(" Endrődön.

E nagy jubUe1.l.'lHon köszöntjük 1n-índ

azokat, akik (.lZ alapítástól a gazdaság.i

szi.lá;rd'itásig, a 'nt1i.sza,ki fejles.ztés lehe

. tőségeinek kihasználásával, lcöz1·e'lnü·

köcltek sorsunk jobbra f01 i CZításába·n.

Balázs .István
tsz-elnök



ADATOK A 25 ÉVVEL EZELŐTTI ENDRŐDRÓl

A felszabadulás előtt a földterület kétharmad része 2-10
aranykoronás volt, egyharmad része pedig 18-22 arany
korona értékű. Ezen a területen élt a 12319 lakosság.

A földtulajdon megoszlása:
1416 család 3-200 holdas földtulajdonnal rendelkezett,

amely a 4248 családtagnak a megélhetését biztosította.

Ezeröt családnak 1-3 hold földje volt.
1343 családnak, összesen 5056 embernek egyáltalán nem volt
földterülete. Így alakosság túlnyomó részének - mintegy
65 százalékának küszködnie kellett a megélhetésért gazda
sági csedlédként, summásként, kubikosként.

Az 1945-ös földreform során 1833 hold került kiosztásra.
A földigénylők száma 958, közülük 741 családnak csak 400
-500 négyszögöles kerteket tudtak adni. Az endrődi nincs-

telenek számára a földreform tehát csak lehetőség volt a
nyomorúságos élet felszámolására.

Akiknek nem jutott az ősi jussból, azok elvándoroltak a
községből. Az iparba mentek dolgozni, vagy pedig a Dunán
túlra, ahol az ottani nagybirtokokból részeltele A községben
továbbra is a munkanélküliség uralkodott. Közvetlen a fel
szabadulás után 1948-ig az ipar nem igényelte a munkaerőt

úgy, ahogyan az Endrődön jelentkezett. Ugyanakkor End
rődön és a környező községekben nem kaptak álland!,> mun
kát a nincstelenek. Kenyérszerzési lehetőségnek továbbra is
a kubikossors kínálkozott. Ebben éltek mindaddig, amíg
az anyagi felemelkedés útját keresve, a község legjobbjai
eljutottak a szövetkezeti mozgalomban rejlő lehetőség fel
ismeréséig.

____, -=-1 _
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MEGALAKUL A FOLDBÉRlÖK SZOVETl(EZETE

A nincstelenek reg l vágya, hogy megszabaduljanak az or
szágjárástól, a kubikossorstól. Mivel a földreform ezernél
is több családnak nem tudott birtokot juttatni, a megélhe
tés biztosításának megteremtésére Endrődön is kisajátítot
ták a kulákbirtokokat, létrehozták akishaszonbérlők szö
vetkezetét, majd a termelőszövetkezetet.

A szövetkezet szervezését Hunya István javaslatára Kmel
lár Frigyes, az MKP községi bizottságának titkára, az alig
30 esztendős Gyebnár Józsefre bízta. A szervező munka a
nyár derekán kezdődött. 1948 szeptemberében kimond ták
a szövetkezet megalakulását. Október elsején a búza veté
sével kezdik az első közös munkát. Endrőd üj termelőszövet

kezete 360 holdon kezdte meg müködését.
Az alapító tagok közül ma még sokan élnek. Aktív dol

gozói a szövetkezetnek vagy nyugdíjasai. Életük javát e nagy
munkának szentelték Töretlenül kitartottak a szövetkezeti
eszme mellett a legkritikusabb időszakokban is: 1953-, 1956
ban. Úgy kezdték az életet, hogy szorgalmukon kívül sem
mijük sem volt. A társaclalomtól megkapták a segítséget
ahhoz, hogy eszközöket vásároljanak, vetőmagot szerezze
nek be a közös munka elindítására.
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I A KOZOS MUNKA ELKEZDÉSE

Jegyzőkönyv tanúskodik arról, hogy 1948. szeptember
30-án a VI. kerület 153. szám alatt Varjú Elek tulajdonát
képző ingó és ingatlan vagyonát miként vették leltárba,
amely akishaszonbérlők szövetkezetének tulajdonába ke
rült. Innen 52 kataszteri hold 837 négyszögöl szántót, 15 ka
taszteri hold 28 négyszögöl legelőt vett gondozásba a szövet
kezet. Természetesen a gazdasági felszerelések, épületek és
szerszámok is a szövetkezet tulajdonába jutottak. A jegyző

könyvet Gyebnál' József gazdasági vezető és Róza Antal
jegyzőkönyvvezető írta alá. Jelen voltale Varjú Elek tulaj
donos, Pr,ibovszl<i Imre, Anim György, valamint Nehéz Imre
és Varjú György bérlő.

Val'jú Elek módos gazda vagyonával indult el a szövetke
zet. Ezt követte az Acs:, a Kamal'Ús-földek és a Kiszely
Kenyeres- bél'iet tulajdonbavélele.

A szövetkezet élére háromtagú vezetőség került: Gyebnár
József, Kurilla Tamás és Nehéz Imre személyében. Az őszi

munkák befejezésekor megállapodtak abban, hogy a szövet
kezet tagjait a három vezető kivételével munkára engedik
az iparba. A három vezető kötelessége a közös gazdaság
ügyeinek rendezése. Ezért az iparban munkát vállalól~ sze
mélyenként 150 forintot fizettek a szövetkezet pénztárába,
hogy az itthonmaradottaknak is biztosítva legyen a meg
élhetőség.

Amikor 1949-ben kitavaszodott, az ,iparból visszatértek
a szövetkezeti tagok és felvették a munkát. Munkaegységre
dolgoztak. Egykori feljegyzések szerint augusztus 20-ig
241140 forint jövedelmet értek el. Egy dolgozó tagra akkor



8315 forint kereset jutott. A munkaegység értéke II fillér
híján elérte a 30 forintot.

A közös munka elkezdésének időszakában Endrőd lakos
sága is súlyos gondokkal küszködött. Az aszály, a nyári nagy
szárazság aratott akkoriban a szorgalmas munka felett. Nem
volt elegendő kenyél' és zsír. Az emberek lesoványodtak,
a takarmány hiánya miatt az állatok egy részét szélnek
eresztették. Emiatt sok volt a nézeteltérés, a személyes vitu,
több alkalommal még tettlegességre is sor került. A szövet
kezetben az összetartó szálak azonban mindennél erőseb

bek voltak. Sorra meghatározták a napi gondokból adódó
teendőket s azt is, hogy a szövetkezeti munkában résztvevők

milyen összegű keresethez jutnak kötelezettségük ellátása
után.

A jószággondozó díjazására úgy foglalt állást a szövetke
zet (idézet az 1948. októbel' 17-i jegyzőkönyvből) : " ... napi
három óra mezőgazdasági kollektív szerződés szerint, ami
jelenleg 2 forint 20 fillér. A mindenkori kollektív szerző

désben érvényesített órabén fizeti. Ezen felül a javadal
mazása tehén és az üsző tejhozama a JOvo evre lS, 1949.
októbel' l-ig. Ha üszőborjú lesz, nyolc hétig köteles szop
tatni, a bikabol'jút hat hétig".

1949 tavaszán a Tenyészállatforgalmi Nemzeti Vállalat
tíz tehenet szállított Balassagyarmatról Endrődre a szövet
kezeti tehenészet megalapozására. Valamenn.l'i törzskönyve
zett volt. E tehenek gondozója Varjú István alapító tag volt.

Év végén már 46 család, 50 dolgozó tag tevékenykedett
a szövetkezetben. Szövetkezeti alapjuic épületek, gépek,
pénzeszközök nem voltak. A földalapot nem tartották nyil
ván. Allatállományukba tartozott 9 ló,2B tehén, 21 növendék-

marha, 10 anyakoca, egy kan, 147 juh, 4 kos, 2 ökör és 77
hízóbaromfi.

Még ugyanebben az esztendőben a községből sokan tsz-be
léptei" 1950-et már 67 család B6 dolgozó taggal kezdi a ·szö
vetkezet. Felkarolják a konyhakeliészkedést a liget mel
lett és a Cigányzugban. A helyi és környező piacokat látják
el friss zöldséggel. 1951-ben - az egykori feljegyzések tanú
sága szerint - 'egy munkaegységre 6,5 forintot osztottak.
Ezen [eIül 3,7 kiló búzát, egy kíló árpát, 3B deka kukoricát,
20 delm r,izst, egy cent olajat és 0,67 kiló szálas takarmányt.
Ebben az évben a szövetkezet gyors ütemben fejlődik.

A földterület megközeHíi az 1400 holdat. Nyolcvanhat csa
lád egyesült ezen a területen azért, hogy tovább szilárdít
sák, erősítsék a szövetkezetet. A lóállomány 23-ra, a szarvas
marha-~lllomány 69-re, az anyakoca- 34-re, a süldő- és hízó
állomány 162-re, a juhlétszám 241-re, a baromfiállomány
733-l"él növekedett.

Az időjárás viszontagságai hallatlan nagy terhet jelen
tettek. Takarmányhiány következtében elpusztult 17 ló.
A községbeliek szabadjára engedték a jószágáUományt, ~l

zavarták a háztól. A szövetkezet tehénállományát úgy men
tették meg a pusztulástól, hogy búzaszalmát szecskáztak és
mésztejjel erjesztették, tárták fel a benne lévő tápanyagot.
Az ilyen takarmány tól a jószágok nem tejeItek.

A gépállomások szervezésével anyagi előnyhöz jutottak
az endrődiek is. Kezdettől fogva nagy segítséget kaptak az
alapvető mezőgazdasági munkák elvégzésére. A gyomai gép
állomásról Endrődre irányuló technil{ai berendezések mel
lett az ott dolgozó mezőgazdasági szakemberek, körzeti agro
nómusok sokat tettek azért, hogy a Petőfi nevét viselő ter
melőszövetkezet erősödjön, szilárduljon.



MIÉRT FIGYElEMREMÉLTÓ
A KÉ REPRODUKCiÓ?

A szövetkezet életében megtartott előző zárszámadás nagy
jelentőségü volt, különösen azért, mert 52 tsz-tagnak írtak
jóvá 1949-ben munkaegységet. Ennek megfelelően valameny
nyien a közös szerzeményből I·észesedtek. A zárszámadás
során a részesedés összege az 1972. évi jövedelem 10 szá
zalékát is alig éri el. Binges Illés részesedése többek között

2469,61 l"orint volt, 1972-ben 22695 forint. Nagy Imre 3353,52
forintot keresett, 1972-ben pedig 35523 forintot. Harnos Má
tyás 2l1,4 munli:aegységre 3318,98 forintot vehetett kézhez,
1972-ben pedig 34226 forintot. Gácsi Imre, T.imál' Pál, Ugrai
Arpád és Ugrai László 24 évvel ezelőtti részesedései is ha
sonlóan aiaimi arányaiban.

Az első zárszámadás adatai szerint a szövetkezet beruhá
zott vagyona majdnem 200 ezel' forint, forgóvagyona pedig
elérte a 336820 forintot. A kötelezettségek teljesítésére
336820,81 forintot fordítottak. A hosszúlejáratú hitel ekkora
összeget tett ki. Fizették a tagok földjáradékát, viselték az
egyéb terheket és a rövidlejáratú hiteleket. Összességében
üzemi alapra tartalékolható jövedelmük 48904,78 forint volt.

A zárszámadásról készített jelentést aláírta Farkasinszki
Vince, az intéző bizottság elnöke, Hal'l1os Mátyás, Baltolák
János és Tóth Jolán, a szövetkezet megbízottjaként. A Mezö
gazdasági Igazgatóságot CSllvár Imre, az Állami Mezőgazda

sági Gépállomást pedig Babinszki Mihály mezőgazdász kép
viselt.e,
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ALAPíTÓK

NAGY IMRE:

Ma sokan el sem hiszik, hogy
a felszabadulás előtt milyen
nehéz volt az endrődi nincs
telen ember élete, A munka
nélküliség rendkívül nagy
volt. Így az ember önmagáról
és családjáról csak a lét
minimum alsó határán tudott
gondoskodni. Amikor asztal
hoz ültünk és a feleségem
megszegte a kenyel'et, soha
sem tudtam, ha elfogy, vajon
sütünk-e újabbat, lesz-e mit
enni a gyerekeknek? A hol
nap kenyérgondjaival küsz
köc!tünk, s ez a küzdelem
nagyon nehéz volt, sok-sok
m~;;aláztatás kísérte és ár
n,vékként követte a hozzám
hasonlókat,

A felszabaduláskor öt hold földet I,aptam a Túrkeve mel
letti Endrőd határához eső birtok ból. Nem volt nékem más
az ásón, a lapáton, a talicskán, a kaszán és a csákányon
kívÜ!. Hogyan lesz megmunkálva ez az öt hold? És meg
találtuk a módját, Részt vettem akishaszonbérlők szövet
kezetének alapításában s ezután rámbízták a magtár kul-
csát, 1 Az első termésből töltöttük fel
a magtárt s az ezután jövő készletekre vigyáztam, Tavaly,
1972-ben már 100 vagon búzát szállítottunk a gabonafelvá
sárlónak és legalább ugyanennyi kukor,icát, IVlindezt én
bonyolítottam le,



Én voHam Endrőd első szö
vetkezetének a legfiatalabb
tagja. Nem is akartak felven
ni. Azt modták, hogy egy csa
ládból két tag nem lehet! Ki
hajtottak az ajtón, bemásztam
az ablakon.

Én szövetkezeti tag akarok
lenni, annak ellenét'e, hogy
nevelőapám is az alapítók kö
zé tartozik. - Húzták-halasz
tották tagfelvételemet, s ami
kor látták, hogy hajthatatlan
vagyok, mert nemcsak beszé
lek, hanem dolgozok is, be
fogadtal,:.

Binges Illés tag fel vételével
jól járt 25 évvel ezelőtt a szö-

BINGES ILLÉS: vetkezel. Munkájával kézzel-
foghatóan erősödött a közös.

A negyedszázad felét az építőbrigádban töltötte segédmun
kási munkakörben. A szövetkezeti építkezéseken derekasan
heb,tálll. Ott volt a nagylaposi határrészben a mesterséges
borjúnevelő, a tehénistálló és a juhhodály építésénél. Udvar
nokon két juhhodályt készítettek. Peresen fürésztelep épült
és olyan szociális létesítmény, amely a környéken ,is párját
ritkítja. Öltözőt és fürdőt készítettek az üzemegység dolgo
zóinak, hogy munka után mindenlq letisztálkodva térhessen
haza. De nemcsak a szövetkezeti építkezéseken dolgozott,
hanem szolgálati lakások és sok-sok családi ház tégláit fogla
és adta a kőműves kezébe, hogy magasodjon a fal.

A kezdés mindig nehéz, ak
kor is, ha egy fiatal házaspár
vág neki az életnek és aldcor
is nehéz volt, amikor mi ,in
dultunk el az új út keresé
sére. Most már könnyebb. Ne
kem elhihetik. Egy élet böl
csessége szól belőlem. Hetven
öt éves vagyole Végigküzdöt
tem az endrődi szegény em
berek életét a felszabadulásig.
Megalakulástól kezdve szor
galmasan dolgoztam a szövet
kezetben. A t-égi állapotokhoz
képest az emberek ma meny
országban élnele Ma nem kell

HANYECZ IMRE: rettegni attól, hogy holnap
kapok-e munkát?

Nézem a tagtársakat. Alig látok közöttük sovány embert.
Huszonöt évvel ezelőtt szikkadt parasztok voltunk. A bő

rünk alól egyenesen a csontok látszódtak, most pedig még
itt is tartalékkal rendelkezünk. Kics·it meghájasodtunk.
Az elmúlt 25 esztendőben rakódott ránk valami. Ezt ne úgy
értsék, hogy meghíztunk, hanem úgy, hogy tudatunkban
sokat változtunk. Mi mindig összetartottunk. A szegénység
nagyon nagy erő volt ilyen tekintetben. Még akkor is kitar
tottunk a szövetkezet mellett, amikor az első termésből

nem kaptunk annyi kukoricát, hogyatyúkokat megetet
hessül,:. Nézzék meg most, hogy mennyi Imkorica van a
szövetkezet góréiban. Most adják, vigyék, tartsanak minél
többen jószágot.



"

HARNOS MÁTYÁS:

Negyedszázad távlatából az
emlékek egészen megszépül
nek. Ami igaz, igaz, szegények
voltunk. De nem szégyeltük.
Majd leszünk mi még gazda
gok is - mondtuk egymás
között. Meg volt ehhez minde
nünk, a határtalan nagy-nagy
bizakodás és az erő. Minden
együtt volt. Töretlenül bíztunk
egymásban. Ez a gyümölcs
mára beérett. Nézzék meg ma
az endrődi határt. Pillantsa
nak be az endrődi emberel<:
életébe, láthatják, hogy amire
mi vállalkoztunk, mit hozott.
Az emlékek között Iwtatva,
194f). május l-ét idézem a kis
haszon bérlők szövetkezeténeJ,
tagsága felvonult. Elől ment

a két igavonó jószág, a két ló, mert ekkorra már az is volt.
Peckesen hajtotta őket a kocsis, csakúgy pattintgatott osto
rával. UUma pedig mi valamennyien gyalogoltuni... Akik
nézték a felvonulást, meg is szóltak bennünket.

Sok-sok gondunk volt a megalakulás utáni években, hi
szen' nem volt semmi a két kezünkön kívül. Mindent ma
gunk teremtettünk elő. 1951-ben üzemi konyhát szerveztünk.
A konyhavezető nagyon boldog volt, hiszen személyenként
az ebédhez két deka zsírt használhatott fel. Ez volt akkor
a norma. Ma nem is tudom, hány deka zsírral dolgozik Ll

Lenin Tsz üzemi konyhája?

A megalakulás és szervezés
első percétől élek az endrődi

szövetkezetben. Jól emlékszem
1948. október elsejét írtunk,
amikor a Karakas-tanya I,ör
nyékén elkezdtük a közös mun
kát. Búzát vetettünk. A szö
vetkezetnek két ökre volt. Még
a nevükre is jól emlékszem.
Az egyiket Ferkónak, a má
sikat Citromnak hívtul;:, Kere
ken 83 hold búzát vetettünk
akkor. Mikorra befejeztük a
vetést, az ökrök körme elko
pott. Jó lett volna, ha idő

közben megpatkolják őket. De
Idnek volt akkor erre ideje?
Lángolt bennünk a munka-

GONDA JÓZSEF: kedv, végre dolgozhatunk,
lesz kenyerünk.

De nemcsak az ökrök körme kopott el a vetés befejezé
séig, hanem a mütrágya a mi kezünkről is lehúzta a bőrt.

A búza vetőágyába vállon cipelt zsákból kézzel hintettük
a mütrágyát úgy, ahogyan a vetőgép nélküli parasztok a
búzát vetették.

Nagyon nehéz volt a kezdet azért is, mert Endrődön so
kan nem örültek a mi vállalkozásunlmak. Az egyik éjszaka
elopták a járomszöget. Még ma sem tudjuk, hogy ki volt
a tolvaj. Emiatt három-négy órát késtünk a vetéssel, mert
az ökröket járomszög hiányában nem tudtuk befogni. Sze
rencsénkre Ugraiék adtak kölcsön járomszöget,



Amikor 30 tehenet gondoztunk, bizony megesett, hogy
be[újta az utat a szél hóval, vagy pedig feneketlen volt a
sár, és a vá\l:ás nem jött ki Szentmiklószugba. Ez 15 kilo
méterre van a község től. Kettőnknek kellett elvégezni a
munkát. Harminc tehén ellátása bizony nehéz volt. A fele
ségem lddőlt, nem bírta. Begyalogoltam a tsz-központbu.
leültem a küszöl)l'e s azt mondtam az elnöknek: amíg nem
ad embert, itt ülök. A jószágokat el kell látni s egyedül
nem győzöm. Legalább n.égy órát ültem a küszöbön, de az
eg~'ik tagtársammal mentem a tehenészetbe.

VARJU ISTVÁN:

. i

Huszonöt évvel ezelőtt is
minden l,özös munkának volt
egy felelőse. Rám a tehené·
szetet bízták. Az első állo·
mányt, melyet a tenyészállat·
forgalmi vállalattól vásárol·
tunk, én gondoztam. Még a
tehenek nevére is emlékszem.
Volt köztük egy Cih'om neve
zetű. Rendldvül édes és na·
gyon finom tejet adott.

Aho"yan szaporodott a te·
hénlétszám, én és feleségem
nem győztük a gondoúst. Fel
kerestem Hal'l1os Mátyás tsz
elnököt, adjon segítséget. Ek
kor született meg az cl hatá·
rozat, hogy minden tsz·l·agnak
egy hetet kötelessége a tehe·
nészetben dolgoznia.

Sokan maradtunk proletá·
rok a földosztás után Endrő

dön. Kevés volt a föld, mert
nagy volt rá az igény. A kubi
kossors nyomta a vállunkat.
Ettől az óriáSi tehertől meg
akartunk szabadulni. Volt nem
is egy olyan endl'ődi család,
amelyik a két viláhgáború
között talicskával járta be az
országot. Ma még visszagon
dolni is nehéz erre az időre.

Nem szívesen beszélünk arról,
hogy a két világhábol'ú között
mi volt. De arról, amit elél'·
tünk, arról annál nagyobb
büszkeséggel szólunk. Ped.ig
a fejlődés valahol a sortűz

GVEBNAR .IOZ5EF: körül kezdődött. Ott acéloso-
dott meg az endrődi emberek

tudata, az együvétartozás, az összetartás bizonyossága a bi
zonytalanság felett. Az egymás iránti bizalom és a mi ügyünk,
az egyszel'(í emberek sorsának jobbrafordításáért forrongó
lelkesedés, végülis arra kényszerített valamennyiünket, hogy
alakítsuk meg a kishaszon bérlők szövetkezetét.

Nagy·nagy szeretettel gondolok Hunya Pista bácsi ra, aki
aldwr nekem azt mond ta:

- Te Jóska, ha valami jót akartok csinálni, akkor a kis·
haszonbérletet ragadjátok meg és szervezzetek szövetke
zetet. És megcsináltuk ...



szaloncukor, se csokoládé, se angyalhaj, se csillagszóró, se
gyertya.

A gyerekek sírtak, mert hallották, hogya tehetősebb em

bereknél milyen szépel< a karácsonyok. Mi pedig semmit

sem tudtunk részükre nyújtani. De azért valamit mégis.

Egy-egy szaloncukrot adott az elnök a gyerekeknek, a 10

éven aluliaknak. A könnyes szemek felszikkadtak, a so

ványka arcokra mosoly ült. Ugye' milyen kevés kell ahhoz,

hogy az embel' boldog legyen?

KENYERES IMRE:

i'léha furcsa pillanatokat
villant fel az élet egy-egy
ember előtt. Kenyeres Imre is
ugyanígy járt, hiszen a meg
változott társadalmi viszonyok
közepette a jobblét megterem
tésére neki különleges meg
bizatás jutott. A lizsterrnesz
tés szervezését bízták rá. Jog
gal. A földosztás után kapolt
néhány holdat, s az éleIbe ve
tett hallatlan nagy remény
sége adta az _erőt ahhoz, hogy
két holdat kétkezi munkával
alakítSOn át rizsföldnek Elő

vette a kubikosszerszámát, és
a két hold körüli gátakat meg
rakta. Készített habgátat is,
hogy a szélverést, a hullám
okozta csapdosást csök ken tse.

Húsz-huszonhárom. mázsa rizst takarított be. Amikor új
gazda társai meglátták szorgalmas munkájának gyümölcsét,
rögvest odavetették neki, hogyaszövetkezetben nagy táb
lákon is meg lehetne csinálni ugyanezt.

Az alkotás édes örömétől fütve azután nekivágott o IS
a közösnek. Rábízták a rizstermesztés szervezését és folyta
tását. Munkája nyomán ősszel megteltek a rizses zsákok,
bőven termett a vízigabona. Ö már akkO!' megtalálta a több
terméshez vezető módszert, a vetés előtti sekélyszántást.
Rizstáblái nem gyomosodtak fel, s növényvilágát szó nélkül
nem állta meg senki.

I
l
i,
I

Úgy indultunk el a szövet
kezeti gazdálkodás útjára, hogy
a kéziszerszámokon kívül sem
mink sem volt. Mi megszok
tuk, hogy a szegénység úgy
szép, ha semmi nincs. Ebből

a semmiből lett azután valami.
Igaz, nagyon keményen, az
endrődi kubikosok munka
szeretetévei dolgoztunk érle.

En legszívejsebben az első

karácsonyra emlékszem. 1948
ban abban az épületben, ahol
most a Hazanas Népfront
endrődi bizottsága kapott he
lyet, összejöttünk családostul.
Az akkori tsz-elnök valahon
nan' tört egy Ienyőágat, vázá
ba állíto\:\:a s kitette az asz
talra. Nem. volt azonban seFULöP IMRE:

·.



A TSZ ALAPíTÁSÁBAN RÉSZT VETTEK MÉG
Hunya Miklós, Girlicz János, Kurilla Tamás, Róza Antal,

Vaszkó Imre, Gyuricza Imre, Dávid Lajos, Szul'Ovecz Máté,
Nehéz Imre, Kovács István, Kovács Lajos, Farkasinczki
Vince, Gyebnár Mihály, Gyuricza lVIihály, Látkóczki Antal,
Sipos Imre, Benkó Pál és Tőgyi Imre,

Közülük többen már nem élnek, aldk élnek, az alapít~ls

utáni években elköltöztek Endrődről, vagy pedig más mun
kát vállalva kiléptek a tsz-ből.

"

HUNYA MENYHÉRT:

Amikor megalakul t a szö
vetkezet, a földművesszövet

kezetnél dolgoztam. Gépkocsi
vezető voltam. Azt mondta
Gyebnál' József, jöjjek közé
jük, lesz majd itt is mit szál
lítani. Még el s~m vetettük
az őszieket, már arra gondol
tunk, hogy majd a betakarí
tásnál bőven terem, lesz mit
szállítani. Előrelátó szervezés
volt ez, s ha visszagondolok
a 25 évvel ezelőtti elhatáro
zásomra, azt kell mondjam:
egyáltalán nem bántam meg,

Kezdetben gépkocsival jár
tam a megyét, az országot,
mert a szövetkezetnek a gaz
dállwdáshoz különböző anya-
gokra volt szüksége.. Később,

a hatvanas évek elején ezt mondták:

- Most már eleget utaztál, nagy tapasztalatra tettél szert,
jó lenne, ha megszerveznéd a szövetkezet javítómühelyét.
Ebben az időben kapta meg a gépeket a gépállomástól a
termelőszövetkezet. Műhelyvezető lettem. Egy akarat vezé
relt valamennyiünket, történetesen az, hogy községün\'; er
kölcsileg és anyagilag ;is erősödjön, S ha ilyen értelemben
teszem mérlegre hat évtizedes életemet, akkor a sok küz
delem egyenlege az emberség számára billenti a mérleget.
Akik annakidején elindultunk a I{özös úton, jólétet hoztunk
Endrődre. Megszabadultunk a kubikos nyomortó\.



MIT HOZNAK AZ 50-ES ÉVEK?

A szövetkezet életében igen jelentős mérföldkő volt az
1953-as esztendő. Eldwr másfél ezer holdon gazdálkodott
a tsz, s 94 család egyesítette erejét. Legtöbb családból ket
ten, sőt hárman is már a szövetkezetben dolgoztak. A szö
vetkezeti alap meghaladta a félmillió forintot. Épületek, gé
pek, állatok, egyéb beruházások és l6-lB ezer forint kész
pénz állt a szövetkezet rendelkezésére. A földalap 131 és
félezer forintra növekedett. Az állatállomány minden eddi
ginél a legnagyobb volt, akárcsak a munkaegység-részese
dés is.

Ekkol' következett be a Nagy Iml'e-féle mezőgazdasági

politika, amely a szövetkezetek burkolt felszámolására irá
nyult. Az endrődiek nem értettek egyet ezzel. Amikor meg
hirdették a kilépés lehetőségét, a boldogulás egyéni útjának
keresését az itteni szövetkezet lényegében egyben maradt.
Mindössze 15 család hagyta el a közös!:. A többi helyén ma
radt és nagy igyekezettel, szorgalommal dolgozott, gyara
pította a vagyont.

Két évvel később, 1955-ben, a családok száma 88-ra növe
kedett, a szövetkezeti alap pedig meghaladta a 854 ezer
forintot. Az egyén felemelkedésének legjobb útja, tehát a
Nagy Imre-féle politika csődjét hozta. A szövetkezet gya
rapodott, erősödött, az alapok jelentősen fejlődtek annak
ellenére, hogy munkaegységre csak búzát és takarmányárpát,
valamint készpénzt fizettek. Mindent egybevetve, hat és fél
kiló búza és 1,1 kiló takarmányárpa és 8,3 forint részesedés
jutott munkaegységenként.

AZ 50-ES ÉVEK VÉGÉN - A 60-AS ÉVEK
ELEJfN

Az 1956-os ellenforradalom alapjaiban egyáltalán nem
tudta megrázni az endrődiek bizalmát, a szövetkezet szere
tetét. A tagság nagy része helyén maradt és a korábbi évek
ben tanúsított igyekezettel megvédte a közös!:. A Forradal
mi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásával, a párt agrár
téziseinek kidolgozásával Endrődön is egyre bizonyosabbá
vált az, hogy jó úton járnak a szövetkezet erősítésében.

A község szövetkezeteiben, hiszen ekkor már több is mü
ködött Endrődön, olyan célt !:üztek maguk elé az emberek,
hogy a párt agrártéziseinek alapján politikailag és gazda
ságilag szilárdítják a szövetkezetet, fejlesztik a közös gazdál
kodást, növelik a bevételeket, fokozzák a szövetkezet nyúj
totta jólétet, amely végső soron alapot szolgál a mezőgazda

ság teljes átszervezésére.
Ilyen előzmények után kerülhetett sor 1960-61-ben End

rődön is a szövetkezeti gondolat teljes győzelemrevitelére.
Az egykori 360 hold földből 7 ezer hold lett. A gépparkbúl,
amelyhez korábban egy ócska vetőgép, egy lóvontatású eke
és egy lőcsös kocsi tartozott, már az átszervezés évében lé
nyegesen túlnőtték a korszerü eszközök. Ahogyan erősödött

a szövetkezet, egyre nagyobb anyagiakat fordított üzem fej
lesztésre.

Az 1962-es zárszámadás adatai szerint a szövetkezet nö
vénytennesztése, ideértve a kertészkedQst is, atervezettnél
330024 forint többlethez vezetett. A növénytermesztésben
és a kertészkedésben dolgozók tehát sikeresen küzdötték le
azt a hallatlan nagy Elszályt, amely azon a nyáron súj
totta a magyar mezőgazdaságot.



Az állattenyésztés a takarmányozási hiányosságok ellenére
létszámban növekedett, a termelésben viszont mégis elma
radt a tervezettől. A pecsenyekacsa és a pecsenyecsirke ne
velése máI' ekkor is jó vállalkozásnak bizonyult. A 611 ezel'
forint tervezett bevétel helyett 679195 fOl'intot értek el.
Hasonló jó eredménnyel járt a tejtermelés ,is. Egy tehén
évi tejhozamát 2100 literre tervezték, s kifejtek 2247 litert.
Értékben ez a túlteljesítés év végén 50 ezer forintot je
lentett.

Már ebben az esztendőben a takarmánytermesztésben
rejlő lehetőségek kihasználására fordította a vezetőség a
tagság figyeimét. A több és jobb minőségű takarmány jó
biztosíték lehet arra, hogy az állattenyésztés jövedelmezően

zárja az éveket.

A 60-as évek elején nagyarányú beruházás kezdődött az
endrődi hatúban. A Búzakalász Tsz 500 férőhelyes süldő·

szállást, 50 férőhelyes borjúistállót, nyolc vagon kukorica
befogadására alkalmas górét, kombájnszérűt, 100 méter be·
tonjardat készitett, ezen kívül a gyenge képességű talajt
megjavította. A beruhazás értéke egymillió 243 ezer forint.
Ebből a szövetkezet saját-. forrásai ból 739539 forintot val
lalt, a többit állami kedvezményl,ént kapta.

Az 1962. évi zál'számadás adatai szerint a szövetkezet
közös vagyona 2 millió forinttal növekedett, az összes va··
gyon majdnem 23 millió forint. Az egy tagra jutó tiszta va
gyon 25675 foi·int. Az egy holdra jutó állóeszküzérlék 3573
forint. Ezek a számok a legméltóbban kifejezik azt, hogy
kiváló eredményekkel gazdálkodott a szövetkezet annak el
lenére, hogy egy sor természeti csapás miatt jelentős bevé
telektől eSlltt el.

A tagság jövedelme ugyanebben az esztendőben a terve
zettnél kedvezőbben alalwlt. Egy munkaegység tervezett ér
téke 32,36 fOI'·int volt, a kifizetett díj munkaegységenként
33,49 forintra növekedett. A pénzbeni részesedés már na
gyobb hányadot képvisel a 33,49 forinton belül, mint a ter
mészetbeni. A tagságnak munkaegységre összesen 5,3 millió
forintot osztottai" 805 ezer forinttal többet, mint egy évvel
korábban.

A szorgalmas munka tehát meghozta a várva várt ered
ményt. Meghozta különösen akkor, ha a részesedéshez hoz
zászámítunk még 169 ezer forintot, melyet a zöldségkerté
szetben dolgozók vettek fel évközben a betakarítás idősza

kában. Az 5 millió 306 ezel' forinton felül még 3185 munka
egység jóváírása történt. A szociális juttatásra fordították
az ebből származó összeget. Rendelkeztek bizonyos tarta
lékkal is, az esedékes földjáradék ld fizetésére is vállal
koztak.





MIT TERMElTUNK 1962·BEN?
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NöVENVTERMESZTES:

ÖS7,j búza

Rizs
Öszi árpa
Tavaszi árpa
Zab
Kukorica
Burgonya
CUkolTépa
N apral'Ol"gó
RozsJ<ender
Fajtaborsó
Takarmányborsó

. LUCel"na
Vöröshere
Füveshere

Kel'tészetben:
Maglucel"na
Zöldborsó
Zöldbab
Paprika
Paradicsom
Öszi káposzta

994 hold
373

313 hold
36 holcl
40 hold

535 hold
32 hold
70 hold
liO holcl

2 hold
25 holcl
35 holcl

312 hol CI

27 hold
77 hold

200 holcl
40 holcl
15 holcl

5 hold
20 hold
3 hold

Atlagtermés
9,12 múzsa

12,13 mázsa
13,7 mázsa
10,36 mázsa
'9,6 múzsa

16,66 múzsa
56,3 mázsa
DO,4 mázsa

7,8 mcízsa
23 mázsa

7,9 mázsa
7,9 mázsa

15,D mázsa
6,5 mázsa

10 mázsa

0,85 mázsa



1363 mázsa súllyal

ALLATTENV~SZT~S:

Egy koca évi szaporulata 13 malac.

Allat·i, termékek
Hízósertés
Hízómarha
Pecsenyekacsa
Pecsenyecsirke
Tyúktojás
Kacsatojás
Gyapjú
Juhsajt

1141
133

12 OOO
6 OOO

47225
19251
47,44
19,09

Szarvasmarha
Ebből tehén
Előhasú üsző

Növendék
Növendékbika
Szopósborjú

Ló
Sertés

ebből koca
kan

Juh
anya
növendék
kos

Baromfi
tyúk
kacsa

darab
darab
darab
darab
darab
darab
mázsa
mázsa

305
114
10
64
99
18

116

137
6

506
740

14

836
314 .

MIT TERMELTUNK 1965-BEN?

NOV~NVTERMESZT~S :

Búza 1100 kh átlagtermés 12,2 mázsa
Öszi árpa 450 kh 18 mázsa
Tavaszi árpa 98 kh 7 mázsa
Zab 54 kh 7,8 mázsa
Kukorica 490 kh 16,9 mázsa
Cukorrépa 75 kh 168,4 mázsa
Napraforgó 41 6
Rizs 40 9,1
Lucernaszéna 210 17
Seprücirok 20 6
Köles 23 10,4

ZOLDSEGTERM ESZT~S:

Összes termőterület 75 hold, a tervezett bevétel 714 ezer
forint, tényleges bevétel 715 ezer forint. (A zöldségtermesz
tésben - állapította meg az 1965. évi zárszámadó közgyü
lés - nagy segítséget jelentettek a családtagok. Az asszo
nyok és a fiatalok szamara már akkor elérte a 84-et. Vala
menny·ien kertészkedtek.



AllATTENV~SZT~S:

Tehén
Borjú
Növendékmarha
Anyakoca
Süldő

Szopósmalac
Anyajuh
Növendékjuh
Lé

BIvaly
Tyúk

AllaH te'l'1nékhozam:
Hízómarha

Hízósertés
Egy tehén tejhozama
Tojás
Csirke
Pulyka
Gyapjú
Süldőeladás

87
5

114
103
516
154
380
543

94
6

9211

825 mázsa
1413
12:18 liter

78 OOO darab
90 mázsa

62,2 mázsa
31,78
283

Az állattenyésztés összárbevétele a tervezett 4 m.illió 209
ezer forint helyett 4 milLió 792 ezer forintra alakult. A több·
letbevétel majdnem kiegyenlítette a növénytermesztésben
keletkezett kieséseket. Tejből, tojásból, gyapjúból és süldő

értékesítésből terven felül 170 ezer forint bevételt ért el
a Petőfi Tsz. Először exportáltak hízómarhát, 66 darabot.
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AZ 1965. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

1966 februárjában összegezték a Búzakalász Tsz-ben az
1965. évi Igazdasági munkáról készített mér1egbeszámolót,
jelentést. Ebben megállapította a közgyülés azt, hogya tsz
4133 holdon gazdálkodott. A közös munkában 363 tsz-tag
vett részt. Segítették a munkájukat a családtagok, a nyug
díjasok és a jál'adékosok is. A foglalkoztatott családtagoJ<
száma elérte a 167-et. A nyugdíjasok és a járad~kasok lét
száma elérte a 105-öt. A növénytermesztés és az állattenyész
tés árbevétele 8,7 millió fOl'int, a tervezettnél valamivel ke
vesebb.
Ebből részesedésre 5 millió 49 eze I' forintot fordítottak.

Az egy tagl'a eső részesedés 13854 forint volt, 303 forinttal
több, mint a megelőző esztenclőben. Földjáradékra már 171
ezel' fodntot tettek félre.

A beruházások közül kiemelkedik a 300 férőhelyes juh
hodály készítése, egy kút ásása, a gyümölcsöskert körül
keJ'Ítése, cefréstartály betonozása és a peresi határrészben
a darálószín felújítása. Az építőbrigád a közös munkák
mellett a tagok családi ház építésében is jeleskedett. 1965-ben
hat családi házat bővítettek, újítottak fel, emeltek mellék
épületeket és így tovább.

Figyelemreméltó, hogy beruházásokra az évi jövedelem
10 százaléka helyett 15,2 százalékoL fordítottak. A szövet
kezet bevételeiből úgy gazdálkodott, hogy teljesítette az
állammal szembeni szerződéses kötelezettsé5ét, kifizette az
adót, visszafizette az egyéb hiteleket is.

Mindezek azért érdemelnek figyelmet, mert az 1965-ös
esztendő a maga gondjával nem tartozott a legkönnyebbek

közé, A vetésekkel általában a tavaszi rossz időjárás követ
keztében megkéstek. A ked vezőtlen időjárás főleg a rizs,
a napraforgó, a lucernamag, valamint a cirokszaJ<áll bevé
teleihez f(ízött reményeket tépázta meg.

Az 1965. évi' bevételekből a szövelkezet elkezdte a gépek
vásár1ását. Összesen 19 tral<tora volt már a tsz-nek, s így
majdnem az összes terme\őfolyamatot saját berendezései vel
végezte. Az aratásban segédkeztek a gépjavító állomás kom
bájno~ai. Ebben az időben, mivel a szövetkezet anyagi hely
zete nem engedte meg, hiélnyzott a javítóbázis, Ezél't a gépek
teljes műszaki ellátására szerződést kötöttek a Gyomai Gép·
javító Allomással.

Az 1965. évi rendkívüli ,időjárás nagyban hátráltatta a
gépek munkáját a szövetkezet határaiban. Nyáron, aratás
idején sok csapadék hullott, ezért a betakarítást csak úgy
tudták befejezni, hogy 300 hold búzát a tagság kiskaszával
aratott le.

Összel Lovább nehezítette az időjárás a betakarítási mun
kákat. A l<Llkorica törése elhúzódott, a tagok egyrésze 196G
januárjában még törLe a kukoricát. A közgyülésen a be
csületes helytállásért nagy elismerésben részesítették azo
kat, akik fáradhatatlanul dolgoztak, télen a hó alól men
tették az igen értékes termést.

PI.. Párt Központi Bizottsága és a Kormány 1965-ben taka
rékossági évet hirdetett. A zárszámadás aU<almával a tsz
vezetősége külön értékelte az ezzel kapcsolatos szövetkezet.i
munkát. Megállapította, hogy jelentős előrelépés történt
a takarékosságban, az anyago, az alkatrész- relhasználásban,



A SZOVETKEZET ERÖSODÉSE

A Lenin Tsz ]<.ialakulása csaknem két évtizedet vett
igénybe. Az emlékezetes alakulóülésen, 1948 szeptembe
rében, akishaszonbérlők szövetkezetéből néhány hét lefor
gása alatt létrejön a hármas típusú Petőfi Tsz. Négy éven
át gazdálkodott ez a közösség, általában mindig javuló
el·edményel,kel. Szorgalm'ls, jó munkájukkal Endrőd la
kossága előtt vonzóvá tették a szövetl<ezeti életformát.
Gazdálkodásukat elismerték, példamutatásuk nyomán ugyan
ebben az időben több tszcs alakul: Ady, Új Élet, Egyet
értés, Hunyadi, Kossuth, Szabad Föld. Amikor 1952-ben
tagosították Endrőd határát azért, hogyaszövetkezeteknek
lehetőleg összefüggő táblákban alakítsák ki aterületeket,
ennek során kapta meg a Petőfi Tsz a nagylaposi uradal
mat, amely előzőleg a Béke Tsz-é volt. A Petőfi Tsz terü
lete így egy összefüggő egységet képezett, csaknem 1500
holdon.

A tagosított határrészben nehezen bontakozik l<i a szö
vetkezeti ember munkája, mert télen a víz, nyáron pedig
az aszály akadályozta a több termeléshez vezető utat. Az
elemi kámk jelentősen pusztítottalc A szövetkezet fejlődése

1954-től gyorsult fel. Szakembel'ek munkábaállításával az
akkori kornak megfelelő agrotechnika alkalmazásával, mű

trágya-felhasználással, felújított vetőmagvak vetésével el
kezdődött a tennéshozamok növekedése. Az egy munka
egységre jutó érték 28,28 forintra növekedett, a szövetke
zet közös vagyona pedig meghaladta a 3.5 millió forintot.
Jelentős esemény játszódott le 1955-ben Endrődön. Az

582 holdon gazdálkodó Rákóczi Tsz tagsága, miut~lI1 több



éven át bevételi hiánnyal zálta az évet, elhatározta, hogy
egyesül a Petőfi tsz-el. Az egyesült szövetkezet a Búza
kalász nevet vette fel. Területe 2192 holdra nÖvE·kedett.
A tsz-ben dolgozó családok száma 222, melyből 250-en dol
goztak a közösben. A tsz közös vagyon a megközelítette
a 10 millió forintot, az egy munkaegységre jutó részesedés
1965 végén ugrásszerüen 41,68 forintra szökött:.

Csaknem egy évtizeden át gazdálkodott ingadozó, válta
kozó, de jövedelmező eredménnyel a BúzaJ,alász Tsz.

A nagy megrázkódtatásokat fel sem vette. Sőt anl,ikor fel
merült annak a gondolata 1956-ban, hogy fel kell bOITI
lasztan i a szövetkezetet, a tagság egyön tetlíen áll t ld a
közös mellett és nem engedett utat a szövetkezeti élet
megsemmisitésére törekvőknek. 1967-ben a Búzakalász és
a Dózsa Tsz egyesül. Ekkor alakul meg a Lenin Tsz. Az
összes földterület ekkor 6692 holdra növekedett, 707 tagja
lett a szövetkezetnek, és 30 millió 880 ezer fOl'int vagyona.

A tsz gazdasági erejét lanúsítja, hogy az egyesülés évében
már 560 szarvasmarhát, 120 lovat, 1525 sertést, 990 juhot
gondoznak. Rendelkeznek három teherautóval, :32 traktor
ral, egy személygépkocsival. A kertészeti üzemág eléri a
117 holdat, csaknem 800 holdon l'endezkedtek be ön tözéses
termesztés re. Termőre fordult a Kocsor-hegyi gyümölcsös
is. mel,vet Liziczai József irányításával gondoznak,

Az elmúlt negyedszázad alatt különös gonddal kezelték
az endrődi Lenin Tsz-ben a közös vagyon fejlesztését. Igen
jelentős erőfeszítéseket tettek a terméshozamok növelésére,
az állattenyésztés fellendítésére. Mindezeket az eredménye
ket beruházások árán valósitották meg. Létrehozták az építő

brigádot, amely saját kivitelben készítette el a gazdasági



épületeket. Ezel,ben rögvest megszervezték a lermelőmun

káL. Csakis így születheltek meg azok az eredmények, me
l.vek az állati tennékértékesítésben az endrődi Lenin Tsz
nek rangot, elismerést szereztek. A termelésben olyan ága
zatokat fejlesztettek ki, melyek a helyi természeti adott
s,ígokhoz símultak. Fellendül a juhászat, a sertéstenyész
tés és a szarvasmarha-tenyésztés. A 60-as évek derekán ezek
az ágazatok máI' magukon viselik a szakosodás irányát.

Az épületeket már akkori ban egy tömbbe csoporl.osítják
az endrődiek, külön a juhászatnak, külön a sertés- és külön
a szarvasmarha-tenyészlésnek. Az ágazat bevételeivel jól
megalapozzák a 70-es évek kezdetét.

Az állattenyésztés mellett mind jobban szalwsociik a nö
vénytermesztés, melyet lényegében könnyít a mezőgazda

ságban kibontakozó kémiai, technikai forradalom. Korszerú
gépeket vásárolnak a Lenin Tsz gazdái, olyanokat, melyek
a nehéz fizikai munkától mentesítik őket. A takarmányt
járva-silózó géppel takarítják be, rendfelszedő pótkocsi val
gyú.itik össze a szénának szárított lucel'l1át:, vörösherét.
A búza termesztését: automatizálják. Olyan gépsorokat: vá
sárolnak. melyek szinte kizárják az ember nehéz f/lzik,,!
munkáját. Lánctalpas tarktoros, gumikel'ekes vontatók, kor
szerű műtrágyaszóró berendezések, vetőgépek, komb<ijnok
es bálázógépek alkotják a gépsort.

Ezekkel egyidőben olyan szocialis intézl,eciéseket tesznek,
mel.vek a munkakörülményeket javítják. A peres i üzem
egységben és mashol üzemi öltözőt, fürdőt építenek. így
a dolgozók utcai ruhában érkezhetnek a munkahelyre, ál

veszik a lTIunkaruhát s a munka betejezésével zuhanyoz
nak. ~l!öltöznek és úgy térhetnek haza.
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A dolgozók ellátása javul. Az idény-üzemi konyhát szintp.
esztendőről esztendőre megnyitották. Ennek hasznosságót
a nyári munkákban érezte leginkább a közösség. A jó ellá
tás következtében a tsz-tagok szívesen vették igénybe.
A családtagokat is kiszolgálták jó minöségü étellel, ha azok
a szövetkezetben dolgoztak. Ez a magyarázata annak, hogy
munkaerőgonddal még a legigényesebb ágazatokban sem
küszködött a Lenin Tsz. Az asszonyok, a lányok s últalá
ban a fiatalok a nyári időben szívesen vállaltak munkát,
hiszen a közösség a jó édesanya gondosságával vi!>elte sor
sukat.





A FEJLETT TERMElÉSI MÓDSZEREK
TÉRHÓDíTÁSA

Jellemző az endrődi határra, hogy a zömében \'Ossz talaj
adottságokhoz igen szélsőséges éghajlati viszonyok társul
nak, ami külön nehezítette az itt dolgozó parasztság élet
és munkakörülményeit. Ezt a hátdll1Yos örökséget kellett a
megalakult tel"lnelőszövetkezetnek tovább vinni. A kezdeti
fejlődést nagyon nehezítette, hogy nem rendelkeztek a
nagyüzemi vezetéshez szükséges tapasztalatokkal, nem, vagy
csak ,igen kis mértékben álltak rendelkezésre megfelt'!lő

(ermelőeszközök, nem volt műtL'ágya, növényvédő szel'.

A nehézségek ellenére mégis fejlődött a termelőszövet

kezet, tagjai lényegesen jobban éltek, mint a felszabadulási
időszakot megelőzően bármikor. A szövetkezet fejlődésében

ugL'ásszerű változás kezdete 1968 janu~ll'jál'a esik. Az egye
sülés és a gazdaságirányítási reform szinte egyidőben kö
vetkezett be. A gazdaságirányítás beveztése következtében
megszűntek az addig érvényben levő, tervgazdálkodásból
adódó kötöttsége]" és így teljesen kibontakozhat.ott a nagy
üzemi gazdálkodás előnye. 1968-ban az összevont termelő

szövetkezet vezetőségének és szakvezetőinek az volt a fő

feladata, hogy a gazdaságirányítás szellemének megfelelően

szabja meg a termelőszövetkezet fejlődésének legjobban
megfelelő növénytermesztési és állattenyésztéSi feladatokat.

Tekintsük ál: a főbb ágazatokal:.

NOVENYTERMESZTES
A fejlesztés leggyorsabban járható útjánal, a növéllY

termelés látszott, Ezen belül is különösen a kenyérgabona
termésátlagának gyors növelése. Első feladat az volt, hogy
a kenyérgabona termesztésének komplex feladatát oldjuk
meg. igy került sor a termelés technológiai kidolgozására
és megvalósítc1sára. Ma már elmondhatjuk, hogy ezt a fel
adatot sikereseli oldottuk meg. A 8-10 mázsa/l<h-s termés
átlag csak rossz emléknek tűnik. A kh-kénti 20 mázsa Ler

mésátlagot állandósítani tudtul"

A tovflbbfejlődés zálogának tekintjük, hogy a tudomány
újabb és újabb eredményeit termelőszövetkezetünkoen az
üzemi adottságoknak megfelelően bevezetjük. A közeljövő

egy il, fontos feladata, hogyabúzatermesztésben a fajt.a
váltás a biztonságos és magasabb termésátlaggal .párosuljon.

Fontos szeL'epet kapott él növény termelés szerkezetének
felülvizsgálata, és az olyan növények termelésének meg
szüntetése, amelyek nem voltak jövedelmezőek vagy kis
területen való termelésük a nagy ágazatok rovásá!';) ment..
Ezért több növény ter11l.elésétől elteldntettünk, ilyene!, vol
tak a cirok, a burgonya, a mák, a cukorrépa.

A Id.ilső ,informclció és a belső üzemi lehetőségeink fel
mérései alapján aLTa az állásponl:i'a helyezkedtünk, hogy
a kukorlcatermesztést kiemeIt ágazatl<ént kezeljük. Enm,k
szellemében minden évben növeljük a kukorica-termöterü
letet. A nagyobb területen is minden évben tudtuk az ~'gy

kh-ra eső hozamot növelni. Termeléstechnológiánk két. rész
re oszlott: egyrészt. fenntart.oltuk a hagyományos résles
művelést oly mértékben, <lhogyan azt a tagság igényelte.
Másrészt bevezettük a nagyüzemi kukoricatermelés tech-



nológiáját, alkalmazva a csőtörős iwkoricatermelést. A nagy
üzemi kukoricatermelés érdekében sikerrel alkalmaztuk él

komplexbrigád megszervezését, amely egyben a szocialista
brigádmozgalomban is részt vesz. A korszerü agrotechnika
bevezetését nagy mértékben segítette. a szocialista brigúd
tagjainak a jó hozzáállása. A kukoricatel'l11esztési ágaza
tunk ma már stabil, biztonsággal lehet rá tervezni, és ezér,
a növénytennelés árbevételének egyik biztos összetevője.

A nagyüzemi kukoricatermelés technológiájának k,idoJ·
gozásával egyidőben került sor szocialista brigád szervez"
sére. A szocialista brigád 1969. május 19-én alakult 10 fővel

Olyan célkitlízéssel, hogy termelőmunkájul~ példás elvég
zésén túl a szocialista emberre jellemző tulajdonságokat
erősítsék: a kollektivitást, a társadalmi munka szerepét,
gyorsítsák a politikai és általános ,ismereteket. Igényük le
gyen saját magukra és kÖl'l1yezetükre. Szakvezetéssel igye
kezzenek jól, összehangoltan dolgozni, vállalt kötelezett
ségeik t.eljesítésében.

A brigád minden évben eleget tett a vállalt kötelezett
ségének, a termelési tervét túlteljesítve, megkapta a ieJté
telekben biztosított, a túlteljesítésért járó prémiumot. A
brigád jó munkájával az első évben elnyerte a szocialista
brigád címet és oldevelet, majd a következő évben a Zöld
koszorú cím kitüntetést. Minden rEmény meg van alTa,
hogy a jövőben is megfelelő kitüntetésben részesüljön . .Jó
munkája nagymértékben közre.iátszott abban, hogy ter
melőszövetkezetünk az elmúlt években ,igen jó eredménye
ket ért el a kukoricatermesztésben.

1971-ben alakult a l"izstermelésben dolgozók szocialista
bl"igádja 15 fővel. Az első évben ez is elnyerte a szocialista
bl-igád címet és oklevelet. Az ezt követő évben saját hi-

bájukol1 kívüli okok (időjádlsi tényezők) következtébe:l
nem tudták termelési tervüket teljesíteni. Ennek ellenére
a bl"igcíd tagjai munkájukat folyamatosan, lelkiismeretesen
végeztél" dolgoznak ma ,is, bízva abban, hogy jó munkájuk
eredményeképpen a jövőben tervüket túlteljesítve, jó erecl
ményeket tudnak felmutatni.

Termelőszövetkezetünk vezetősége a jövőben is minden
támogatást megad a szocialista brigádmozgalom fejleszté
sére, a meglévő brigáclol, erősítésére. A lehetőségek fel
mérése alapján újabb munkaterületeken szorgalmazza a
szocialista bl"igcídmozgalom kiszélesítését. A szocialista bri
gádmozgalol1l továbbfejlesztésére a szakmai vezetés a to
vábbiakban is lantosnak tartja a szocialista bl;igád tagjai
nak szakmai és politikai nevelését. Rendkívül fontos a bri
gádok munkájának rendszeres értékelése és eredmény ük
népszerüsítése.

A növény termelés hozamainak növelése és clrbevételének
tokozására nagy erőfeszítéseket tettünk a mÚtrág.l'a felhasz
nálásának növelésére. Nagy összegeket fordítottunk külön
böző kémiai anyagok vásclrlására és felhasználására. A be
ruh~\zásra szánt pénz jelentős részével a gépl:sítést erősí

tettük, illetve új gépek vásárlására használtuk fel. További
[ejlődésünkben dön tő jelen tőséget tulajdonítunk a komplex
gépsorok kialakításának. TOV~lbb kívánjuk fokozni a mü
trcíg~'? és a különböző növényvédő szerek felhasználását.



ALLATTENYÉSZTÉS
Termelőszövetkezetünk gazdálkodásában nagy mértékben

befolyásoló tényező az állattenyésztés eredményeinek ala
kulása. Allattartásunkat teljes egészében az alapító tagok,
majd később a belépő tagok által tsz-be behozott jószágol,
kal és a vásárolt állománnyal alapoztuk meg. Az állat
tenyésztés fejlődésél. igen sok tényező nehezítette. A több,
ször fellépő különböző fertőző állatbetegségek, a férőhelyek

létesítésének gondja nehezítette munkánkat. Nem rendel
keztünk kellő szakmai tapasztalattal, am.i alapfe.ltétele a
nagyüzemi állattartásnak. Hátrányosan befolyásolta a fejlő

dést az állattenyésztésben alkalmazott ingadozó árpolitika is.
A sok nehézség, probléma ellenére mégis azt kell meg
állapítanunk, hogy összességében állattenyésztésünk fejlő

dött, napjainkban az állattenyésztés évi árbevétele eléri
az évi 15 millió forintot!

Külön érdemes foglalkoznunk a szarvasmarha-ágazat rej
lődésével, mely különösen sok problémával küszködött, en
nek ellenére mégis azt kell mondjuk, hogy erőreszítéseink

eredményesnek bizonyultak, különös tekintettel a húshasznú
szaravasmarha-tartási program megvalósítására. Termelő

szövetkezetünk ez irányban szerzett tapaszatalatait sok más

mezőgazdasági üz~mnek átadta. Szarvasmarha-ágazatunk
fejlesztését az elmondottakon kívül nagy mértékben nehe
zítette az a körülmény, hogy férőhelyeink a tsz területén
szétszórva találhatók. Ez nehezíti a nagyüzemi munkaszer
vezés megvalósításá t.

Az épületek szétszórtsága és korszerűt!ensége késztette
arra termelőszövetkezetünk vezetőségét, hogy a szarvas
marha-ágazat fejlesztésére egy helyen, a nagylaposi üzem-

egységben új korszerű tartúsi és takarmányczási elveknek
megfelelően létesítsen szarvasmarhatartó telepet. Így került
SOl' a húshasznú szarvasmarha-tartási program ami
DALIA néven vált ismertté - megvalósítására.

Az ismert üzemi problémák mellett hátrányosan befolyá
solta a szarvasmarhatartást az időközben elavulttá vált ár
politika. A visszahúzó erők ellenére termelőszövetkezetün]<

a szarvasmarha-ágazatot l<;iemelten kezelte. Az ágazat ered
ményének javítására elhatároztuk, hogya tehenek egy ré
szét gulyatartásos borjúneveléssel hasznosít juk. E mód
szelTe való átállásban elképzeléseink és a Magyar Mező

gazdaságban megjelent "Naszályi példa" sok azonosságot
mutatott. Elhatározásunk megvalósítására 1971 májusában
került sor. A téma megvalósítására öt termelőszövetkezet

társulást hozott létre. A társulás elnevezése Húshasznú
Szarvasmarhatenyésztő Termelőszövetkezetek Közös Vállal
kozása, HSZV. Rendelkeztünk azokkal az alapvető feltéte
lekkel, amelyek az új módszer bevezetését lehetővé tették:
brucella és tbc-mentes állomány, öntözéses legelő. A cél
kitűzés három fő feladatra irányult: tartási (kötetlen), ta
kormányozási (önellátás), tenyésztési (a magyartal'1<án
belül a húsarány javítása). E hármas feladat megvalósítá
sának egy közös elnevezést adtunk, "DALIA"-program.



TARTÁSTECHNOLbG~A
A mi rendszerünkben egy olyan istálló és hozzátartozó,

etetésl'e alkalmas takarmánytámló-teret kellett építenünk,
amely a kötetlen tartás korszerű. feltételeinek megfelel.
A téli takarmányozást önetetéses módszerrel, a nyári takar
mányozást legeltetéssel oldjuk meg. Az istálló tervezésénél
több olyan szempontot kellett figyelembe venniük, amely
a kötetlen tartás mellett a mezőgazdaságban jelenleg al
kalmazott technikai felszerelések (széna, :'iiló, tárolás, istálló
h'ágyának tolólappal való eltávolítását lehetővé teszi).

TENYÉSZTÉSI FELADATOK
A magyartarka húsformáinak javítását azzal biztosítjuk,

hogy az anyai vonal a magyartarka marad, míg az apai
vonal a húspiac igényeinek megfelelő típus. Az előhasú

üszőket úgy vesszük tenyésztésbe, hogy azok 24-26 hónapos
korra leellenek. A bikaborjúkat 12-13 hónapos korukban
550-5GO kg-os élősúlyban az exportigényeknek megfelelő

minőségben értékesítjük.

l AKARMÁNYOZÁS
A gulyatartásos borjúnevelési programunkban egyik súly

pontot az képezi, hogy az állatok mind a téli, mind a
nyári időszakban a takarmányt önkiszolgálással kapják
meg. A téli takarmányozásra füszilázst, részben ősgyep,

másrészt telepített gyep hozamából csinálunk. A fűszilázs

jó minőségét a beil:artalmi vizsgálatok igazolják. A hiányzó
nyomelemek, ásványi anyagok pótlását a pápai laborató
rium vizsgálata alapján m.egfelelő premix-etetéssel pótoltuk.

A nyári takarmányozás kizárólag legelőre alapozott. A te
henek a telepről villanypásztor által ld képzett felhajtó úton

mennek a legelőre. A legelőt szakaszokra felosztottuk.
A legeltetés villanypásztor segítségével, adagolt módszer
rel történik. A tehenek szabadon járnak éjjel-nappal a le
gelőre. A legeltetés ideje nincs korlátozva, kisebb esől~ vagy
harmat sem akadályozza. Esős időben a major mellett lévő

ősgyepen legeltetünk. A legeltetés egész időszaka alatt ga
bonaszalmát és nyalósót biztosítottun1<.

A szarvasmarha-programunk további megvalósítására új
férőhelyek építését irányozzuk elő. A növendékmarha
tartásban bevezetett új tartástechnológiát tovább finomít juk,
különös tekintettel a legelőgazdálkodásra.

A baromfi tartást termelőszövetkezetLinkben megszüntet
tük. Nem. állt rendelkezésünkre a szükséges férőhely. Újak
létesítése nem látszott gazdaságosnak, ezért termelőszövet~

kezetlink vezetősége úgy döntött, hogy a baromfiágazatot
felszámolja.



SERTÉSTARTAS
Az egyesülést megelőző időszakban is mind a Búzakalúsz,

mind a Dózsa Termelőszövetkezetben hagyománya volt a
nagyüzemi sertéslartásnak, Ezeket a hagyományokat és a
meglévő sertést'~rtásra alkalmas férőhelyek kapacitását fj

gyelembe véve, szerveztük sertéstenyésztésünket. A több
ször fellépő ragadós száj- és körömfájás nagyon hátráltatta
a sertéstenyésztés fejlesztését. A kocaállományt teljes egé
szében újra kellett cserélnünk, ami természetesen maga
utan vonta a hízóalapanyag elmaradásá!:.
Fejlődésünkben fontossá vált az állategészségügy,j problé

mák megoldása. Következésképpen a tenyésztői munka ja
vítása. Fontos kérdésnek tekintjük a takarmányoZé'ls tovább
Javítását, étetési technológiánk korszel'l'isítésé!:.

SEGEDUZEMI TEVÉKENYSEG
Az elmúlt évek tapasztalata egyértelml'ien meggyőzött:

bennünket arról, hogy a nagyüzemi gazdálkodás kulcs
kérdése a gépesítés hatékonysága.
Ebből a felismel'ésből termelőszövetkeze!:ünk vezetősége

a beruházásra szánt pénz nagy részét a gépesítés fejlesz
tésére, illetve felújítására használta, Ezek az erőfeszítések

azt eredményezték, hogy termelőszövetl,ezetünk rendelke
zik kellő müszaki felkészültségü szakgál'dával, I,ellő lét
számú erő- és munkagépparl<kal, ami biztosítja, hogy élZ

átlagosnál nehezebb kÖl'ülmények között is a feladatokat
el végezzük.

UZlETI KAPCSOLATAINK

A termelőszövetkezet gazdasági tevékenysége folyt<in
megtermelt, illetve előállított termékeit nagyobb részt álla
mi vállalatok részére értékesili, egy bizon/os részét saját
gazdaságában további termelésre fordítja, a rennmarclcló
részét· pedig tagjainak készpénzért, vagy munkájul< dija
zásukért adja. Ezzel a tagság háztciji árutermelését segíti,

Az áru értékesítésének, különösen a gazdaságirányítás
refonnjának bevezetése óta, nagy a jelentősége, Az azt
megelőző időszakban a megtermelt áro egyrészét az állam
nak kötelező beadásként kellett leadni, másik részét tag
jainknak munkaegységre, mint munkadíjat adtuk I<i. A tt:r
melőszövetkezeti mozgalom korábbi éveiben teljesilettünk
még az AMG részére terményl<iadást, továbbá a kivetett
földadót is természetben kellett fizetnünk.

Az új mechanizmus bevezetése óta m.ind nagyobb jelen
tősége van a vállalatokkal való szerződéses, illetve a nem
szerződéses áruforgalomnak, a velejáró szerződések leöté·
sénele Sajnos, e tekintetben még mindig nem teljes a vál
lalatokkal való egyenrangúságunk, mivel a legtöbb eset
ben az általuk összeállított kész szerződéseket'hozzók, amit
a termelőszövetkezet vezetőinek csak alá keJ! írni. Módosí
tásokat llen) szívesen fogadnak el.

A vállalatol<kal történő áruforgalmazás - eladás, vású)'
lás - a tennelőszövetkezet termelésének fejlődésével egyre
túgabb körre tágul és nagyobb Volumenben jelentkezik.
Igyekszünk a vállalatok felé történő értékesítésben a t.er
melőszövetkezet érdekeit minél teljesebben érvényesíteni.
Ez általában sikerül is. Igaz ugyan, hogy a tel'melvényLin-



ket felvásárló szervekben legtöbbször szabott <iral<kal ta·
lálkozunk, mégis vannak bizonyos mozzanatok, amikor a
tsz érdekének megfelelő és igazságos elintézést tudunk
kialkudni. Ezek a különböző módon történő minősítésekre

való odafigyelésben, szádtási díjak elszámoltatásában, szál·
lítási távolság tényleges elszámoltatásában, a tárolási díjak
elszámoltatás<iban jelentkeznek.

A termelés szakosodásával a kevesebb növény termelé·
sével partnervállalataink száma csökJ<ent, de egy·egy vállalat·
tal az ügyletek mennyisége jelentősen megnövekedett. Elég,
ha azt megemlítjük, hogy egy·egy növényféleség teTmés·
átlaga duplájára, vagy annál többre is emelkedett, továbbá
azt, hogy a megnövekedett állatállomány szinte teljes ab·
raktakarmány·szükségletét vásárlásból fedezzük, ugyan·
akkor az ennek alapanyag~\ul szolgáló, korábban csereter·
ményként leadott hagyományos termény teljes mennyisé·
gét értékesítésként számolj uk el. Ugyanakkor figyelembe
kell venni, hogy a hatalmasan megduzzadt, saját gépállo
mány vásárlását, ezeknek egyre több és több üzemanyag·
igényét, elhasználódásuk miatt több és több alkatrész·
igényét különböző vállalatokkal történő partneri forgal
mazásból elégítjük l<.i.

GABONAFELVÁSARLÓ ÉS ·FELDOLGOZÓ VALLALAT:

Termelőszövetkezetünk profiljából adódóan legjelentősebb

üzleti partnerlinknek - nund eladás, mind felvásár1ás te·
rén - ez a vállalat. tekinthető. A termelőszövetkezet terü·
letének több mint 30 százalékán ]<enyérgabonát, csaknem
30 százalékán takarmánygabonát, ezenkívül jelentős terü·
leten rizst és napraforgót termel ünk, így szükséges egy
olyan állandó jellegű és biztos partner, aki a fenti termel·
vényünkre minden mennyiségben biztos vevő. Igaz ugyan.
hogy a kenyér· és takarmánygabonából tagjaink részére
igényüknek megfelelő mennyiséget biztosítunk, azonban
a fejlettebb agrotechnika alkalmazásával bel<övetkezett ilt·
lag termés· növekedés évről évre nagyobb mennyiségü vál·
lalati értékesítést eredményez.

Ennek bizonyítására felsoroljuk a kenyérgabona·értékesí·
tés három különböző évben i mennyiségét:

1961 1968 1972
Tsz Tsz Tsz

össz. ter. menny. 100 össz. ter. menny. 100 össz. ter. menny. 100
kh ci j< h -ra I<h q kh-ra I<h cl kh·ra

4322 4464 103 6692 7946 119 6720 23377 348
Mint a fentiekből kitűnik, úgy az abszolut mennyiség,

mint a 100 katasztrális holdra vetített mennyiség is jelen·
tősen növekedett. Megnövekedett ennek a betakarítási, tisz·
títási és szállítási igénye is. Természetesen a sokkal na·
gyobb mennyiségnél esetleges minőségi felár elszámoltatá·
sa, vagy el nem számoltatása jelentős forintkiesést ered·
ményezhet. Ettől még nagyobb az eltérés a takarmány·
gabona- és a kukorica·értél<esítésnél, mert ezekből a ter·



ményekből korábban csak az igényelt cseretermény-meny
nyiséget szállítottuk le, ma azonban mintegy 250 vagonnal
forgalmazunk.

A I'izsértékesítés esetében mennyiségi változás évek óta
nincs, csak a korábbi évek közötti ingadozás szűnt meg,
szinte azonos mennyiséget értékesítünk évenicént.

Napraforgó-értékesítésünk korábbi, évenkénti ingadozása
szintén megszűnt. Az utóbbi három évben egyenletesen és
igen jelentős mennYliséget értékesítettünk.

E vállalattal hasonlóan jelentős a vásárlói kapcsolatunk
is. Az utóbbi időben a hízóállat·állományunk szinte teljes
egészénél tápetetésre tértünk át, amit saját keverő hiá
nyában a vállalattól szerzünk be. A vásárlás mennyisége
évente eléri a 140 vagont, amelynek kiszállítása, pénzügyi
rendezése, minőségének fJgyelemmel kísérése nagy fel
adatot jelent.

Termelőszövetkezetünk földrajzi elhelyezkedésénél fogva
a vállalat két kirendeltségével - Gyoma és Túrkeve 
tart kapcsolatot. Mindkét kapcsolat jónak ítélhető. Igyek
szünk lehetőségeinkhez képest maximálisan eleget tenni
vállalt kötelezettségeinknek, ugyanakkor tsz-ünk érdekeit
is érvényesít jük.

BEKESCSABAI KONZERVGYÁR:
Tennelőszövetkezetünk megértve a Konllány program

ját, ezért évről évre növeli a zöldségtermelő területét és
ezekre értékesítési szerződést köt a konzervgyálTal. Külö
nösen kedvező lehetőségünk van a zöldborsó-termesztésre,
mely üzemszervezés szempontjából is előnyös. A zöldborsó
terület vetési és betakarítási időszaka az egyéb növények
elé esik, ezáltal sikerült a munkacsúcsot széthúzn·i. Bevételi
összegét tekintve, igen jó eredményű ágazatnak tekinthető,

mert 16 mázsa/katasztrális holdas átlagtermésével, ötforin
tos felvásádási átlagárával nagyobb hozamú az egyéb nö
vényeknél. Nem elhanyagolható ennél a növénynél, hogy
rendkívül jó előveteménye a búzának.

A pal·tneri kapcsolat igen jó a gyárral. Szerződéses fel·
tételei, átlagárai elfogadhatóak.

Egyárral szerződtünk paradicsomtermesztésre és -érté
kesítésre is. Ez a szerződés a jelenlegi fajta választék és
termelési színvonal mellett nem előnyös, azonban tagjaink
foglalkoztalása Iniatt föltétlen szükséges.

Partneri kapcsolatot tartunk még fenn a Vetőmagtermel

tető és Értékesítő Vállalattal egyrészt aprómag-termesztésre,
másrészt különböző nemesített vetőmagvak vásádására.
Az aprómag-termesztési szerződésből származó bevételeink
sajnos területünkhöz képest nem jelentősek, melynek okai
egyrészt éghajlati, másrészt technológiai okokkal magya
rázhatók. Annál jelentősebb kiadási összeget tesz ki évről

évre a különböző vetőmagvak vásárlása, melyek az intenzív
termelés velejárói. Nagyobb termésátlagokat csak ezekkel
tudunk elérni. A vásárlásra fordított összeg állandóan emel
kedik, jelenleg 1,3 millió forintot tesz ki.



E vállalattal kapcsolatunk jó. A megrendelésnek időben

eleget tesz, lThinősítéseit eszköz hiányában bírálni nem
tudjuic

Hízóse1'tés .-
4322 931 22 6692 1809 27 6720 2544 38

ÁLLATFORGALMI VÁLLALAT:
A növény termelés után az állattenyésztés termelőszövet

kezetünk fő profilja, melynek volumene egyre közelít a nö
vénytermesztéséhez. Célunk, hogy azt el is él·je. Ez pénz
bevételeink tervszerü és egyenletes biztosítására is szük
séges. A vállalattal történő üzleti kapcsolatunk a hízóállat
értékesítésében merül ki. Különösen jelen tős hízómarha
és hízósertés-értékesítésünk mennyisége, de az utóbbi idő

ben - részben árváltozás, részben szemléletváltozás miatt
- emelkedik bárányértékesítésünk is. Hózómarha-értékesí
t-ésben törekszünk az exportra, egyrészt a magasabb ár
viszonyok, másrészt helyi átvétel és minősítés miatt. Az
utóbbi időben ez aránylag jól ,js megy. Sajnos a múlt év
végén és ez év elején bekövetkezett fertőző állatbetegség
elterjedése miatt az átadás-átvétel nem volt zavartalan.
Atadásra kész állatainkat csak több hónapos késedelem
mel vették át, s ebből eredő kárunkat sem térítették meg.

A vállalattal történő forgalmazásunk, a növény termelés
től kisebb mértékben ugyan, de évről évre növekszik, amit
az alábbi számokkal illusztrálunk :

Elemezve a fenti számokat látjuk, hogy termelőszövet

kezetünk az állatállomány, ezen belül az állatértékesítés
állandó növelését megvalósította. Kívétel az 1968-as év,
amikoris a tsz _egyesülése miatt elsődleges cél az állat
állomány minél nagyobb mérvű fejlesztése volt, még a
hízóállat-értékesítés terhére is. Megfelelő _férőhelyek elő

állítása után a fenti számok tovább növelhetők, ami a tsz
pénzügyi stabiLitására szükséges is.

A vállalattal kapcsolatunk jó, minősítésével általában
egyetértünk, az esetleges félreértéseket az átvétel alkal
mával a helyszínen rendezzük. Fizetési határidejét a vál
lalat betartja, emiatt részünkről még peresítés nem történt.

Hízómal'ha:
1961 1968 1972

Tsz Tsz Tsz
össz. ter. menny. 100 össz. ter. menny. 100 össz. ter. menny. 100

kh q kh-ra kh q kh-ra kh q kh-ra
4322 544 13 6692 618 9 6720 1031 15



Ugyanígy jelentős üzleti kapcsolatot. t.artunk fenn, csak
sajnos nem bevétel, hanem kiadás vonatkozásában az
AGROKER Vállalattal. Itt mennyiségi összehasonlítást nem
tudunk tenni. Ezért az évenkénti forgalmazás összegét so
roljuk fel, amiből az árváltozásokból adódó növekedést ki
szűrve, kiadásaink növekedését láthatjuk.

A fenti összegbeí1 mind az alkatrész-vásárlásra, mind a
gépvásárl~lsra fordított összeg szerepel. Ha az államilag el
ismert 6-18 százalékos áremelkedést is figyelembe vesz
szük, akkor is látnunk kell, hog,v mennyiségi növekedés is
történt, amire magyarázat a gépéíllomány állandó növeke
dése és az egyre nagyobb elhasználódása.

Jelentős és állandó üzleti partnerünk - igaz egyolda
lúan az AFOR -, ahonnan üzemanyagot vásárolunk. E té
ren az utóbbi időben úrváltozás ugyan nem volt, de meny
nyiségileg többet és mind többet fogyasztunk, A forgalom
összege meghaladta az 1200 millió forintot.

A felsoroltakon kívül még több mint 100 különböző vál
lalattal tartunk fenn általában jó üzleti kapcsolatot. A vég
zett szállításért, szolgáltatásokért, időben fizetünl;:, s tőlük

a díjakat mindenkor időben beszedjük. Így kötbérigény
sem részünkről, sem részükről eddig nem volt.

ALLATTEI'~YÉSZTÉSI FELUGYELÖSÉG:

A közelmúltban is múr jelentős üzleti kapcsolatunk volt
a l:elügyelőséggel, egyrészt tenyészállat-értékesítésre, más
részt tenyészállat-vásárlásra. Ez a kapcsolat a jövőben egy
re inkább erősödik, főleg a tenyészmarha-értékesíl:ésben,
ugyanis termelőszövetkezetünk igen jelentős szarvasmarha
á ltomán,vl)ól csak a tenyésztésre nem alkalmas, selejtálla
tokat hízlalja meg. A tenyésztésbe fogható nőivarú szarvas
marhákat már most is, de később a törzskönyvezés beindí
tása után még inkább tenyészállatként értékesítjük. Ennek
előnye, elsősorban tartási módban (legeltetés), másodsorban
jelentős ártöbbletében jelentkezik.

A tenyészállat-vásárlásnál volt igen jelentős kapcsola
tunk él felügyelőséggel. Termelőszövetkezetünk tehénállo
mányát mentesítette a különböző betegségektől, a sertés
állományt pedig a brucellától. Emiatt nagylétszámú tenyész
állat-vúsárIásra kényszerült. Feltehetően ez a kapcsolatunk
a jövőben csökken, reméljük, a beszerzett állomány hosz"
szabb idől'e megoldja tsz-ünk tenyészállat-beszerzési gond
jait.

A kodlbbi években tsz-ünknek ezeken kívül igen sok
vállalattal volt kisebb üzleti kapcsolata, ez a szakosodás
nyomán csökkent, sőt meg is szűnt.

Üzleti kapcsolatunk forint összegű ldmutatásától, illetve
több éves összehasonlí(-ásától eltekintettünk amiatt, mert
az árak időről időre' változnak, és csak az így történt meg
f.igyelés helytelen következtetésre adhat lehetőséget. Helye
sebbnek lúttuk esetenként a mennyiségi összehasonlításo
kat, amit alkalmaztunk is.

A forgalom összege évenként;

Év

1969
1970
1971
1972

összeg
5685 millió forint,
6850 miWó fodnt,
7680 millió forint,
8 033 millió forint,



A borsó aratása mindig a legnehezebb munk~ll, közé
tartozott. A vetőmagnak termesztett növényt kezdetben
kézzel húzgálták fel a talajból, nyűttél" Később kaszával
vágták rendre. A kaszát szinte a földön kellett csúsztatn,i,
hogy az értékes tel'mést belakaríthassák, Az éret.t hüvelyek
gyakran szét.nyíltak, elperget.t a mag. Azután meg évről

évre csökkent a jó kaszások száma, így a tsz-nek gondos
kodnia kellett egy olyan betakarító gépről, amely minimális
veszt.eséggel, kiváló minőségű munkával vágta le, rakt.a
rendre az értékes termést. Ilyen jó gépnek bizonyult a
borsóarató is, melyet RS Dg-es lraktorra szereltek. Ez a gép
mentesítete a tagságot az igen nehéz fizikai munkától, ezért
a szövetkezetiek előtt ez a gép mindig nagy becsben áll.

A kertészeti üzemág gépesítése is számottevő. 1972-ben
a konyhakerten l(Ívül 50 haldan termeltek paradicsomot,
130 mázsa átlagtermést értek el. Jól jövedelmezett 'a para
dicsommag-termesztés is. A paradicsom alakú papl'ikában
él paprikavész igen jelentős kárt okozott. Ennek ellenére
él 'kertészeti üzemág csaknem teljesitette éves tervét, az it.t
dolgozók munkáját nagyban könnyítette a palántázó gép.
Ezt egy MTZ típusú traktorra szerelték, amely óránként
800 métel'es sebességgel von latta s a rajta ülők segítségé
vel a palántázás munkal'alyamata meggyorsult.

A zöldségtermeszlés fellendítésére a meghirdetett kor
mányprogram lehetőségeit kihasználva, készül a Lenin
Tsz. A szabadföldi kertészkedés mellett mind nagyobb te
rületet [ednek be fóliával, hajtatnak primől't a helyi lakos
ság ellátására és értékesítésre. A Békéscsabai Konzervgyár
és a Hűtőház .10 partnere a szövetkeze!,nek a tnrtósításra
alkalmas zöldség tel'mes7.té,<;ében és reldolgo7.~\sában. Szociális t)piilet
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A SZOVETKEZET VÁLASZTOTT SZE VEI EK
MU KÁJA

Termelőszövetkezeti.ink az utóbbi években igen erőtel

jesen [ejlődil" Jelentős eredményel~ születtek a termelés
ben. az összvagyon ban, fokozatosan emelkedett tagságunk
jövedelme, javultak szövetkezetLinkben a munka- és a szo
ciális feltételek. Évről évre több anyag,; eszközt tudunk
fordítani tagságunk kultunílis, szoci<ilis igényeinek kie'lé
gítésél·e. Sokat :iavult tagságunk fegyelmezeW;ége, szocia
lista öntudata, jóirányban fejlődött szakmai-politikai fel
keszü Itsége.

Ebben a fejlődésben jelentős feladatot és szerepet tölte
nek be a termelőszövetkezet választott. testületei.

Termelöszövetkezetünk legfőbb testületi szel-ve a köz
g.vűlés, mely a tagok összességéből ~dl. Az alapszabályban
l-ögzítettük, hogy mely kérdések taltoznak kizárólagosan
hatáskörébe, m.ikor es hogyan hívható össze, mely ügyek
dön tését ruházhatja át a küldöttgyülés hatáskörébe.

Termelőszövetkezeti.ink közgyülése rend\3zeresen éven te
tárgyal.ia, hagyja jóvá a termelési tervet, fogadja el az éves
munkáról szóló beszámolót, a zárszámadást. Dönt a tsz fej
lődését meghatározó fontos kérdésekben, esedékes idősz<:l

koknak megfelelően 4-5 évenkén t választ vezetőséget, bi
zottságokat, küldötteket. Termelőszövetkezeti.ink taglétszá
ma 620 fő. Ennek ellenére tagságunk megjelenése. közgYLí
léseken való aktivit~lsa, l'egyelmezettsége jónak értékelhet5.
Közg.vúlésünk megfelelően érvényesíteni tudja feladatöít,
betölti szerepél. A tagok megfelelő módon élnek jogaild;:al,
kritikai segítő szándékú észrevételei k elhangzanak. Javas-

lataik a lehetőség halárain belül mcgvalósitásl'a kerülnek.
Közgyúléseken, mint fórumon érvényesül a jó munkáért
az elismerés, a dicséret, ugyanakkor figyelmeztetés, krit·il;:ai
megjegyzés is éri a közösséggel ellentétes magatartást, te
vékenységet. Mint legmagasabb fórum, fontos nevelőszere

pet is betölt a tagság körében. A termelőszövetkezeti egy
ség megtel'emtésének iráilycíban pedig meghatározó sze
repe van.

A küldöttgyúléseket féléves időszakol,ban hívjuk össze.
Minden tíz tag utan egy négy évre választott küldött kép
viseli a tagságoL. Ezen túl a vezetőség, az ellenőrző bizot\.
S~lg tagjai, az állandó jellegú bizotts~lgok elnökei vesznek
részt a megbeszéléseken. Feladatköre ugyancsak az alap
szalxUyban előírt. Nap.irendjein az időszakonkénti terme
léssei kapcsolatos kérdésekről szóló besdlmolók szerepel
nek.

Küldött. tagtársaink részvétele, aktivilása jónak értékel
hető. Közvetlenül belelolynak a termeléssel kapcsolatos
napi kérdésekbe, az éves feladattervej;: összefüggéseinek
érté:;:elésébe. Több kérdés, válaszadás elhangzik a hogyanok
ban és a miértekben. Választ kérnek egy-egy ügyben, mit
tesz a vezetőség, vagy mit tett a szakvezetés konkrét dol
gokban, miért nézi el azt. vagy azt a fegyelmezetlenséget,
mulasztást. A vezetőség dönl.eseirŐl tájékoztatcíst ad, meg
hatitl'ozott kérdésekben pedig dön tését kéri a küldöttgyűlés

ne!;:. Fel világosítást nyújt több fon tos politikai, gazdaság;
polit,ikai, népgazdasagot, Iwlleklívát és a tagok érdekéL
érintő kérdésekben. Mozgósít a közvetlen termelési felarIa·
tok légrehajtására. Dicsér vagv elmaraszlal az érdemekne.;:
megi'elclően.



A termelőszövetkezet általános hatásl<örű vál8sztott tes
tületi szerve a 15-tagú vezetőség. Ez összetételében átfogja
szövetkezetünk valamennyi munkaterületét. Életkol'l1ak,
foglalkozásnak megfelelően két nő a tagja. Ülései (
rendszeresen havonta tartja, minden olyan kérdéssel [og
lalkozik, amely hatáskörébe tartozik. Beszámo\t.at, beszámol,
értékel, dönt-, I<idolgoz fejlesztési terveket, javaslatot tesz
a tsz érdekeinek védelmére. Munkájában kellő aktivHás
tapasztalható. Igényli tagjaitól és a szakvezetőktől, hogy
közvetlen kapcsolatukon keresztül a tagság véleményét.
felvetését, hangulat~lt a munkaterüietekről a vezetőséggel

ismertessék. Választ kél' konkrét kél·désekre. Tájékoztatást
ad a tagságnak. A vezetőség taajai a termelőmunl<ábcP1

való részvétellel, példamutatással mozgósít.iák a tagságot
a határozatok megvalósítására.

A vezetőség az üzen'Li pártvezetőséggel igen szoros kap
csolatban ~i1l. Évente több alkalommal egylHtes üléseket
sze1'\'ez a két vezetőség, fontos, tsz-t él'deldő politikai, gazda
sági kél'désekben együttesen dönt.. A különleges feladatol,
megold~lsára - az alapszabál,vnak megfelelően - bizott·
ságokat szervez.

A szociillis bizoU-ság hétt.agú. A tags~lg szociális ügyei.
nel<, helyzetének ellenőrzése..iavítása a főfeladata. Hozzá·
tartozik javaslattétel segélyezésekre, idős tagok helyzetének
vizsgálata.

Háztáji bizottsügunk öt[ős. Feladata a tagság házt~lji

kérdései vel kapcsolatos ügyek szervezése, súllyal a háztáji
úl1attartásra, takarmányeLl~llásl'a. szerződések l,ötése, külön
böző a!wiók szervezése. A közös és cl háztáji kapcsolabn3k
heh'es éri Imezése.

Verseny-, oktatási és kulturális bizottságunkban öt t~z

tagunk dolgozik. Feladatul<: a szövetkezeti tagság körében
a szocialista munkaverseny, a brigádmozgalom_ szervezése,
eredményeik tudatosítása, a verseny vállalások nyilvántar
tása, értékelésre javaslattétel a vezetőségnek az érdemi
döntésekre. Oktatással, tapasztalatcseréldcel kapcsolatos cé,
lok, feladatok kidolgozása, ennek ismertetése a tagság kö
rében, a szakvezet.éssel összehangolt elképzelések, javaslat
tételek kidolgozása a vezetőségi ülésekre. További feladata
a tagság kulturális igényeinek a lehetőségeldcel való ösz
izehangolása. A vezetőség bizottságainak munkája igen
jelentős. Munkájuk eredményei lényegesek, ez évben solt
lehetőség kihasználatlan.

Az ellenőrző bizottság tevékenysége az alapszabályban
meghatál'Ozott hét fővel müködik, a közgyülés öt évre vá
lasztja a t~ság köréből. Munka végzésére éves pl'Ogramol
dolgoz ki. Vizsgálatait, üléseit ennek megfelelően végzi.
Ellenőrző tevékenysége kiterjed az egész termelőszövetke

zet belső tevékenységére. Az ellenőrző bizottság a közgyü
lésnek van alárendelve, tehát annak t.artozik felelősséggel.

Tagjainak összetétele, felkészültsége, emberi magatartása,
jó el'kőlcsi alapot biztosít az ellenől'zések letolytatására.
Munkájuk végzésében bírjille a tagság bizo.lmát. támogatást
kapunk a szakvezetőktől. Az ellenörzésben szerzett tapasz
talataikat, észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzít.ik, a veze
tőséggel ismertetik. A megállapított hiányosságokban fe
lelősök felé a vezetőség segítségéve l intézl,ednek.

A szövetkezeti dön tőbizotlságban ugyancsak hét tsz-t.agot
választ:ot"t meg a közgyűlés. Ez az egyik legfiatalabb bizott
ságunk. Feladata: a termelőszövet.kezet, a tag, a családtag



és az alkalmazott között keletkezett vitákban a döntés,
amelyek a jogokkal és kötelezettségekkel függnek össze,
továbbá a fegyelmi és a kártérítési ügyek meghatározott
l,örének elemzése, intézkedések kidolgozása. Rövid, alig
egyéves müködése folytán mál- több esetben ülésezett.
Volt ügy, amelyben döntést kellett hoznia. Munkája még
elég kezdeti jellegü. Tagságunk előbb is megoldást talál
egy-egy ügyben még mielőtt a bizottsághoz kellene fordul
nia. Konkrét munkájukat, tevékenységüket ügyrend szabó
lyozza.

A nőbizottság hét főből áll. Munkája a szövetkezeti élet
ben újszerü. A nőbizottság elnöke tagja a termelőszövet

kezet vezetőségének is, és szoros kapcsolatban van az üze
mi pártszervezet vezetőségével. Tevékenységét az alapsza
bályban sokoldalúan rögzítettük. Éves feladatai nak t.elje
sítésére külön munkatervet dolgoz ki.

Szövetkezetünkben az ismertetett testületek, fórumok jó
munkájával valósul meg, jut érvény re a szövetkezeti de
mokrácia. E szinteken részben személyes, másrészt köz
vetett formában mód van bekapcsolódni a szövetkezet
ügyeinek intézésébe, a tagság jogainak érvényesítésébe.
A pártszervezet politikai, irányító, nevelő, segítő munkája
érvényesül e bizottságokban az azokban dolgozó kommu
nistákon keresztül. A pártszervezet rendszeresen beszámol
tatja a választott testületekben dolgozó. pál'ttagokat a vég
zett munkáról, [elkészíti őket alTa, hogy méltóan képvisel
jék a párt politikáját. tgy érvényesíti pártszervezetünk
a szervező és a termelést ellenőrző munkáját.

1957-ben az lVISZMP agrár tézisei megszabták az egész
magyal' mezőgazdaság fejlesztésének, fejlődésének fő Í1'á-

nyát. Mint fontos politikai kél'déssel, a mezőgazdaság hely
zetével kiemelten foglalkozott pártunk VIII-IX. kongresz
szusa. Mezőgazdaságunk jelenlegi helyzete, a termelőszövet

kezetünkben elért nagy eredmények, a megtett út igazolta
a párt szövetkezeti poLi tikájának helyességét. E határozatok
szellemében született meg az cíllami támogatások sora mel
lett az egységes szövetkezeti törvény, melynek alapján ké
szítettük el' a szövetkezet alapszabályát. Szövetkezetünk
alapszabályát e törvény alapján 1972-ben módosítottuk,
<"meIy meghatározta szövetkezetünk vezető testületeinek
munkáját, érvényre juttatva a szövetkezeti demokníciát.
Ezen alapszabály gyakorlati megvalósulásán nevelődik, for
málódik egész szövetkezetünk tagságának tudata, gazdag
szik érzelmi világa.

Hosszú utat tett meg szövetkezetünk 1948-tól napjainkig.
Jelentős állomásai voltak a fejlődésnek egy-egy egyesülés,
felfejlesztés, de mindig megfelelő módon ki tudta alakítani
szövetkezetünk tagsága a fejlesztés irányM, a feladatok
megoldásához meg volt a közös akarat, az ügy iránti [ele·
lősség, a megértés a tagság és a vezetőség között. Így ju
t.ottunk mindig előbbre. Ezért nem tudták megingatni, el
tél'Íteni szövetkezetünk tagságának döntő többségét a szö
vetkezeti mozgalomba vetett elhatározásától sem, 195:3-ban,
sem pedig 1956-ban.

Szövetkezetünk tagsága ezekben az időkben féltve őrizte,

védte a szövetkezetet, a közöst. Ez a hétköznapi életiJől

szerzett tapasztalat a szövetkezeti mozgalommal való el
kötelezettségben tudatosult. A hosszú évek munkájával ösz-

MSZéÍiStO'tt gazdasági- alap.<1·szolgált q szövetke2';eti-mozgalom
teljes kiteljesedéséhez a mezőgazdaság teljes átszel'\rezéséi1el\!_
v



(_megvalósításához,) itt Endrődön is.

Jelentős állomása volt szövetkezetünknek, amikor 19GB-ban
az endrődi Dózsa Tsz és a Búzakalász Tsz egyesüléséből

létL-ejött a Lenin Tsz. Ennek alapján alakult ki mai nagy
ságrendje, szervezett kerete. Ezt az egyesülést az élet, a
társadalmi változások, olyan szükségszerűen ve_~tték fel,
mint amilyen 'érdeke volt a dolgozó parasztság~szövetkeze

tekbe való tömörülésének. Az egyesüléssel tényleges nagy
üzemi keretek jöttek létre. E szel'vezeti egység létrejötte,
anyagi erők összegezése jól szolgálta a magasabb termés
eredmények elérését, termelési ágak, egységek kialakítását.

Termelőszövetkezeti tagságunk mun kafel tételei, SZOQiális
körülményei jelentősen megváltoztak, állandóan javulnak.
Mindezek napjainkban végzett termelőmunka gyakodati
eredményeiből valósulnak meg, válnak valósággá azok az
elképzelések, amelyekért oly hosszú időn át csak vágyódtak
a dolgozó embel'ek. Ezen eredmények ismeretében tiszte
lettel és megbecsüléssel teltint termelőszövetkezetünk tag
sága a 25 évvel ezelőtti kezdőkre, és az évek hosszú során
át kemény munkában kifáradt idős tagtársainkra, nagy
megbecsüléssel őrizzük munkájukat.





TOi/ÁBSI TERVEINK

Legfontosabb feladatu nic tovább haladni az elkezdett
úton, tovább erősíteni tagságunk szövetkezeti hitét, szere
tetét. Az eltelt évekhez hasonlóan tovább javítani, szilár
dítani a tsz-demokxáciát, fejleszteni, ápolni szövetke7..etünk
jó hírnevét és annak hagyományait. Növeini szövetkezeWnk
vagyonát, védeni tagságunk egységét, munkaszeretetét.

Elért eredményeink mindinkább nagyobb feladatként ad
ják, hogy továbbra is törekedjünk a nagyobb hozamok el
érésére. Növeljük a terméseredményekel, csökkentsük egy
egy termék önköltségét. Ennek érdekében állandóan javí
tani szükséges a gazdaságosságot.

A növény termelés szempontjából vizsgáljuk az újabb
[aj ták termeszté. ét. Biztosítsuk a helyes és szakszerű táp
an.vag-gazdálkod<:lst, a növényvédő szel-ek megfelelő alkal
mazását, korszerü termelési eljárások továbbfejlesztését, n
korszerü üzem- és munkaszervezési elvek gyakorlatát. To
vábbra . is törekednünk kell terményeink veszteségmentes,
gyors betakarítására, a mezőgazdasági mun[cák gyors el
végzésére nagyobb teljestíményü gépek beszerzésére, a tech
nikai bázis továbbfejlesztésére, a növénytermesztés munka
folyamatainak gépesítésére. Nagy gondot kell fOl'dítanun!,
a megtermelt termények tárolására, tárolóhelyek bővítésére,

gabonaszárító megépítése útján is.
Külön gonddal ügyelünk a zöldségtermesztés hozamai

nak emelésére, a minőség javítására.
Az eladásra kerülő zöldség értékesítésénél pal'tnereinket:

válasszuk meg és azokkal jó kapcsolatot alakítsunk Ici.
A növénytermesztésnél nagy gonddal figyeljük a takar-
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mánytermesztést. Az állatállomány részére elegendő és jó
minőségű takarmányt termeljünk. A takarmány termesztés
szervezésénél minden esetben figyelemmel kísérjük a ház
táji állomány igényeit. és ezek részére is biztosítjuk a meg
felelő takarmányt, főleg a szemes abrakot. A továbbiakban
is nagy figyelemmel kell lenni az országos és a megyei
ötéves tervek irányszámaira, de figyelemmel kell kísérnünk
amegye 15 éves fejlesztési irányszámait is.
TermelőszövetkezeWnk az elmúlt 25 évben nagy gondot

fordított az állattenyésztésre. Eddigi fejlesztésünkben is
messzemenően figyelembe vetWk a párt és a kOllnány ha
tál'Ozatait a húsprogram megvalósítására. A létszámnövelé
sen túl törekedtünk a hozamok em.elésére, az új techno
lógia és tartási mód helyes megválasztására. Ilyen új mód
szerként került bevezetésre a sertéshízlalásnál a száraz
dara etetése, a szarvasmarhatartásnál a kötetlen önkiszol
gáló módszer elterjesztése. Új módszerként került beveze
tésre a kötetlen bikahízlalás, mely módszel'l'el az elmúl\:
években szép eredményeket értünk el. Törekedtünk a férő

hely korszerűsítésére, az olcsóbb férőhelyek építésére és an
nak továbbfejlesztésére. Az állattenyésztésen belül a szarvas
m.arhával, juhtartással és sertéstartással foglalkozunk.
Termelőszövetkezetünkben 1949-ben határozták el a

szarvasmal'hatartást, melynek alapján 12 törzstehenet vá
s~lroltak. Jelenlegi szarvasmarha-állományunk közel HOO.
Az említett két számadat is mutatja, hogy az elmúlt idők

ben nagy gondot fordítottunk a szarvasmarhalétszám nö
velésére. Jelenleg 285 tehenet gondozunk. A tehenészetnél
],ettős tartflsi módszert vezettünk be_ Az említett tehén
létszámból IGO-at hagyományosan tartunk, 125-öt pedig kö
tetlen tartással. Amint már említettem, e kettős tartást

továbbra is jónak találjuk, viszon t a kötetlen tartást ki
vánjuk fejleszteni. 1975 végére a kötetlenül tartott tehenek
száma eléri a 200-250-et. Ezzel egyidőben az összszarvas
marha-Iétszámot 1000-1200-ra növeljül" Célul tííztük: a
DALIA-programban tartott tehenek évente egy-egy bOl:jút
adjon úgy, hogy választási súlyuk eléri a 260 kilogrammot.

Célkitüzéseink között szerepel a sertéshízlalás is. Ezt
indokolják a meglévő férőhelyek. Fontos feladatként kezel
jük, hogy a szétszórt sertéstelepeinket fokozatosan megszün
tetjük, így egy sertéstelepet alakítunk szövetkezetünk terü
letén. Ennek megvalósítására mál- az elm.últ években is
jelentős intézkedéseket tettünk. A kocalétszámot 245-ről

- a IV. ötéves terv végére - 300-320-ra kívánjuk növel ni.
A kocalétszám fejlesztésével el kívánjuk érn·i, hogy a jelen
legi 2100 hízósertés létszámát a IV. ötéves terv végére
3000-re emeljül" Ezért célul tííztük a malacszaporulat ja
vítását, új férőhelyek építését, a tartási és a tenyésztő

munka állandó javítását. A fejlesztéssel egyidőben ldala
kítjuk a zárt teleprendszert.

Juhtartásban a létszám adott, ezért a minőség javítására,
a hozamok növelésére, a bárányoztatás javítására kell tö
rekednünk.

Az állattenyésztésnél különös gonddal kell lennünk - az
állatbetegségek megelőzésél-e, a higiénia betartására. A dol
gozók szaJonai, politikai nevelésére.
Termelőszövetkezetünk jelenleg is nagy létszámú gép

parkkal rendelkezik. A gépparkunk összértéke jelenleg 20
millió forint:. Célunk, hogy gépesítéssel a növénytermesztés
és az állattenyésztés gépi ,igényeit maximálisan kielégítsüle
Törekszünk a meglévő gépek maximális kihasználására.
Már eddig is nagy gondot fordítottunk a gépesítésben elol-



gozók szakmai képzésére, melyet az elkövetkezendő évek
ben tovább kivánunk folytatni.

Fontos feladatnak tekintjük, hogy szövetkezetlink egés7.
gazdálkodásában jobban érvényesüljön az értékelő és elem·
ző munka. Kritikusan, következetesebb vizsgálódással mér
jük egy-egy ágazat eredményeit, fogyatékosságait. Minden
vonalon jobban kell éL'vényesítenünk a személyes felelős

séget. AlIandóan vizsgáljuk' a munkafeltételeket, tagjaink
egészségüg~'i és munkavédelmi helyzetét. Fejlesztjük a szo
c·ialista brigádmozgalmat, gondot fordítunk a munkaver
seny értékelésére és a jó eredményt elérő brigádok jutal
mazására, a nő- és ifjúságpolitikai párt- és kormányhatá
rozatok gyakorlati megvalósítására, a tagság jövedelmének
növelésére, kulturális igényeink jobb kielégítésére.

A szarvasmm'ha-tenyésztésben számottevő eredmények
születtek az utóbbi években. A Lenin Tsz részt vett a Hús
hasznú szarvasmarha-tenyésztő Tsz-ek közös vállalkozásá
nak létrehozásában, az úgy nevezett DALIA-programban.
Új istállókat, kiegészítő épületeket készítettek s ezzel a 817
szarvasmarhából 500-at már e program l,eL'etében a leg
korszerűbb módon tartanak, gondoznak.





MI JElLEMEZTE AZ 1972. ÉVI GAZDÁLKODÁST?

Az elmúlt 25 esztendőre az igazi koronát az 1972. évi
,zárszámadás tette fel. A Lenin Tsz-ben olyan tenmésered
ményeket értek el, melyekre a szövetkezet fennállása óta
nem volt példa. A búza átlagtermése holdanként meg
haladta a 20 mázsát. A takarmánygabona holdanként 13,4
mászával termett. A kukorica kereken 850 holdon díszlett.
Az átlagtermés 31,3 mázsa májusi morzsoltnak felel meg.

. A tennéshozam.ok növelésére 80 holdon megöntözték a lw
koricát. A növénytermesztésben dolgozó szocialista brigád
32,2 rriázsa holdankénti termést ért el. Sőt mi több, az 500.
hold háztáji ,kukorica átlagosan 50,5 mázsa csöves termést
adott. A nagyüzemi gazdálkodás kézzelfogható bizonyítékai
ezeknek,

Az áninövények közül a rizs, a napraforgó szintén javí
totta a növénytenuesztésből származó bevételeket. A siló
kukol'Íca holdanként 190 mázsát hozott. összesen 330 vagon
szilázst készítettek az állatállománynak Ez a nagy meny
nyiségű takarmány kiváló beltartalmú, és elegendő az ídő

közben lényegesen növekedett állatállománynak.
A szálastakarmányok termesztésében a 780 hold lucerna

érdemel szót. Szénából holdanként 18 mázsát, lucernamag
ból pedig összesen 100 mázsa termesztésél'e vállalkoztaK.
Tervüket majd hogy nem teljesítettélc

A kedészeti kultúrák közül a 128 hold konzervborsó ter
mesztése érdemel szót, ezenkivül a fajtaborsó termesztése
a vetőmag vállalatnak. Paradicsomból 50 holdat terveztek
és 130 mázsa holdankénti termést értek el. Általában a ker
tészeti üzemág teljesítette a terméstervben megszabot.t

feladatokat. A kertészkedés mind nagyobb mértéket ölt
Endrőd határában. A szabadföldi zöldségtermesztés mellett
a fóliaházakban szervezett hajtatás is jövedelmezővé válik.

összességében a növénytennesztés a tervezett 22 millió
173 ezer forint helyett 23 millió 108 ezel' forint árbevételt
hozott. A különbözet 985 ezer forint a túlteljesítés javára.

A növénytermesztés magas hozamainak nyitja a talajerő

utánpótlás és éi legkorszerűbb agrotechnikai berendezések
alkalmazása. Az 1972-es évben 3 millió 747 ezer forintot
költenek műtrágya vásárlására, többet, lTl.Ínt 1971-ben. Ké
miai anyagokat a növénytermesztés hozamainak fokozására
886 ezer forintban szereznek be. Ez csaknem 220 eZEú' fo
rinttal több, mint 1971-ben.

Az állattimyésztési célldtlízések között szel-epelt a szarvas
mad1a-áliomány gyarapítása, a, hozamok javítása, a férő

helyek bővítése, korszerűsítése, a DÁLI-program tovabb
fejlesztése. A juhászatban a gyapjúhozam növelése, a pe
cSenyebárány értékesítésének növelése, a speciális tenyész
tési eljárások ll1eghonosítása.

Egy esztendő is elegendő volt ahhoz, hogy a kormány
által meghirdetett szarvasmarha-programból az endrődiek

erejükhöz mérten részt vállalhassanak. Hasznos törekvésü
ket tanúsítja a szarvasmarha-állomány növelése. Év elején
összesen 693 szarvasmarhát tartottak. Év végén 817-et.

A tehénlétszámot 191-ről 201-1-e növelték. Mindezt olyan
körülmények között hajtották végre, hogy a továbbtenyész
tésre alkalmatlanokat selejteztélc A saját állomány 223 bOl'-

jút ellett. Aháztájiból 124 szopósborjút vásároltak fel. 187
h ízómal-há t értékesí tettelc



A sertésstenyésztésben az állatmegbetegedések ellenére
szintén számottevő eredményeket könyvelhetnek el. A kü
lönböző járványok jelentős károkat okozta k, a kocalétszá
mot mégis növeini tudták saját szaporulatból. Az év eleji
243 anyakoca helyett év végén 1972-ben 269-et gondoztak,
Értékesítettek 2200 hízósertést, 2543 mázsa súllyal. A sertés
telepen kocaszállást, bekötőutat készítettek s megépítették
az üzemi utat is. A hízlaldában áttértek a sÚll'azdara ete
tésére, különböző önetetők segítségével.

A juhászat is kedvező et'edményekkel zátta az esztendőt..

Gyapjúból juhonként 5,4 ldlót nyírtak. A bárányok egy kiló
gyapjút adtal" A szaporulat 1249 bárány volt, melyből

1l30-at értékesítettek, A bárányok javából 100 jerkét vá
lasztottak ki a kiöregedett anyák pótlására,

Az állattenyésztés árbevétele a tenrezett 12 lnilli ó 281
ezer forint helyett 12 millió 462 ezel' fol'Íntra alakult., vagy
is atervezettnél 181 ezer fOl'int a többletbevétel.

A tel1melőszövetkezet 1972 végére igen jelentős géppark
kal rendelkezett. MTZ traktorból 12, Szuper Zetorbói 4,
VE-28-as traktorból 7, DT-54-es lánc talpas traktorból 8,
közúti pótkocsi ból 36, gabonakombájnból 6, rizsarató lánc
talpas kombájnból 2, kotrógépből 1, tehergépkocsi ból 3,
Zsuk gépkocsi ból 1, személygépkocsi ból 2, öntözőberende

zésből (esőztető) 5 és sok betakarító-, valamint munkagép
segítette a szövetkezehieket a mindennapi gondok megol
dásában, A traktorosok, a műszal,i brigád 60 ezer normál
hold gépi munkát teljesített 1972-ben, annyit, mint a Gyo
mai Gépállomás a virágkorában. Csupán 1972-ben 2 millió
850 ezer forintot fordítottak új gépek és gépi felszerelések
beszerzésére. Kiépítették a gépjavitó bázist, anyagra és
alkatrészre majdnem 2 millió forintot fordítottak. Ez a I

tervezettnél nagyobb összeg. A 250 ezer fol'Ín tos növekedés
az árpolitikában beállt változással magyarázható.

A 28 fős építőbr,igád a szövetkezeti építl,ezéseken túl részt
vett a tagok családi ház-építésben is,

A szövetkezet közös vagyon a a negyedszázad alatt 46
millió forintra növekedett, s ennek csak 5 százalékát ter
heli hitel. A tagság részesedését a ledolgozott munkaóník
alapján havonta elszámol ták s ennek 80 százalékát kész
pénzben ki is fizették, a fennmaradt 20 százalékát év vé
gén számolták el. Fizetéses szabadság eimén 660 ezer 1'0
rintot írtak jóvá a szövetkezetielmek. Az 1972. évi bruttó
jövedelemből 12,3 millió forintot részesedésre, 4,119 millió
fot~intot pedig a fejlesztési alap javára írtak. Tehát a szö
vetkezeti bruttó jövedelem 25,8 százalél,át fordították a
jövő alapozására, A biztonsági alapon 678 ezer forintot
tartanak. Az idős, munkaképtelen nyugdíjasok egyszerU
segélyezésére, jutalmazására 9 ezer 'forintot használtak fel.

Az endt'ődi Lenin Tsz eredményes gazdálkodására fel
figyeltek a párt és a tanács vezetői is, A jubileumra ké
szülve látogatást tett a szövetkezetben Pullai Arpád elv
társ, az MSZMP KB titkára, Frank Ferenc elvtárs, a me
gyei pál'tbizottság első titkára, dr. Szabó Sándor elvtái's,
a megyei pártbizottság t.itkára és Klaukó Mátyás elvtárs,
a megyei tanács elnöke.



TORZSGÁRDASZABÁLYZATUNK

Az alapszabály c) pontjában foglaltak szerint törzsgárda
jelvényre jogosult termelőszövetkezetünknek az a tagja,

aki az általános feltételeknek eleget tesz, aki a termelő

szövetkezetnél legalább tízéves tagsági v,iszonnyal bír, s
mlll1J;;avégzési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.

Jogszerző időnek leeII figyelembe venni azt az évet, amely
ben a tag nyugdíj évét, illetve nyugdíj hónapot szerzett,
valamint a munkaviszonyban, vagy ktsz-viszonyban eltöltött

időt, ha a dolgozó előbbi munkahelyél'ől termelőszövet

kezetünk kérte átengedni. Ebben az esetben azonban csak
azokat az éveket vesszük figyelembe, amelyet a dolgozó

annál a vállalatnál, ktsz-nél vagy intézménynél töltött el,

amelytől termelőszövetkezetünk kikérte,

A feltételek fennállta esetében sem adományozható törzs
gárdatag cím azon tagoknak. akik:

- fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak (a hatály idó·
tartama alatt);,

- büntető ügyben jogerősen elítélték (a büntetés betöl
tésének ideje alatt és a hátrányos jogkövetkezményekkel
járó időtartama alatt),

A cím fokozata és a vele já1'ó jutalom mértéke:
Termelőszövetkezetünk azon tagjánale, aki:
- tízéves folyamatos tagsági viszonnyal rendelkezik, a

törzsgárda-jelvény bronz fokozatát és egy havi átlagkere
setét :

- húszéves folyamatos tagsági viszonnyal rendelkezik a
törzsgárdajelvény bronz fokozatát és két havi átlagl<eresetét,
adományozza.
Termelőszövetkezetünk tagja a törzsgárdatag ldtünl'ető

cím viselésére való jogosultságát a vezetőség által k iiI! litott
igazolvánnyal tanúsíthat ja.

A törzsgárda tag címének visszavonása:

A törzsgál'datag címét a termelőszövetkezet azon tagjától

vonja vissza, aki annak visszaélésére érdemtelenné válik.

Érdem.telennek kell tekinteni azt a temlelőszövetkezeti

tagot:

akivel szemben büncselekmény ITLiatt szabadságvesztés
büntetését szabták ki, akit a közügyektől eltiltásra ítéltek;

- akinek tagsági viszonya kizárással szünik meg;
- akit önhibájából munkavégzési kötelezettségének nem

tesz eleget (munkarencli, munkavégzési kötelezettségét
többször megszegi stb.).



A 20 ÉVES rORZSGÁRDAJELVÉNV
TULAJDONOSAl

Binges Illés
Czikkely Sándor
Gyebnár József
Harnos Mátyás
Nagy Iml"e
Szakállos Lajos

Ugrai László
Val"jú Ist.ván
Arvai Jánosné
Gácsi Imre
Kiss György
Kovács Imre

Majoros György
Magya,' Jánlos
Timár Ince
Vaszkó Tamás
Bánn Gyula

Dinya Miklós
L Hornok István
Látkóczki Lajos
Martinák Imre
Mészáros Ist.ván

Szabó Sándor
Bula Imre
Erdősi Vince
Gubuznai Ernő

Hunya Menyhért
II. Kat.ona Lajos

POl"llbcsánszki Imre
Salamon János

növénytermesztő
traktoros
meZŐŐl"

l"akt.áros
raktáros
zöldségtermeszt.ő

lógondozó
növénytel'mesztő

barom[igondozó
rizsőr

növénytermesztő
baromfigondozó

növénytermesztő
növényt.ermeszt.ő

növényt.el"mesztö
növényt.e1"ll1esztő

építőrészleg

épitőrészleg

brigádvezet.ő

növényten11esztő

zöldségtermesztő
jószággondozó

sertésgondozó
traktoros
zöldségtern1esztö
traktoros
gépcsop.-vez. h.
fogatos

sel·tésgondozÓ
növény termesztő



A 10 ÉVES TORZSGÁRDAJELVÉNY
TULAJDONOSAI

Árvai Jánosné
Bagó Lajos
Balázs Imre
Baléizs István
Bacsa Vendel
Bálin t Péter

Benkó Istv~lI1

Botos Lajos
Bukva Lajos
Bukva István

Cserenyecz Imre
II. Dávid I1TIl'e
r. Dinya Imre
Dinya László
I. Farkas Imre

Farkm:,\nszki István
Farkasinszki Vendel
Faelgyas Iml'e
Feké:::s László
I. Feké:::s György
II. Fekécs János

Fülöp János
Fülöp András
Galambos Boldizsár
I. Gácsi Vince
II. Gácsi Vinc(i

II. Gelei Sándorné
Gellai Vilmos
I. Gellai József
Giricz Mátyás

barom.figondozó
szerelő

épitőrészleg

tsz-elnök
dan:ilós
növénytel'mesztő

brigádvezető

növénytennesztő

[ogatos
jószággondozó

gépkocsivezető

traktoros
növénytermesztő
traktoros
homokbánya-kezelő

takarmányos
fogatos
géplakatos
rakodó
növény termesztő
pénztflros

növény termesztő

növény tel'mesztő

rakodó
mázsáló
épitől'észleg

könyvelő

tehenész
elm'álós
riZSŐl"



Gubuznai Lajos
G,vuricza Károly
Hanyecz István
Hanyecz János
Hanyecz Vilmos
I. Hanyecz Béla
Hannat.i József

Halncla Vilmos
Hegeclüs Imre
Hegeclüs Lajos
Hegeclüs Vince
I. Homok János
Homok Jenő

Hunya István
Julis Vince
Katona Ignác
Kálnai Károly
I. Kovács Lajos

Kovács László
I. Kurilla István
II. Kul'illa István
Kurilla János
Kurilla Vince
Kurilla Sándorné

Látkóczki Károly
I. Liziczai Lászlóné
II. Liziczai László

Rácz István
Rácz Lajos
Szabó Imre

növénytermesztő
építőrészleg

jószággondozó
hízómarha-gonclozó
jószággonclozó
takarmányos
kovács

kötélgyártó
Iogatos
Iogatos
építőrészleg

lTl,ezőőr

tr'aktol'Os

növénytermesztő
növény termesztő
zölclségtermesztő

növénytermesztő
darálós

rakodó
bl1igádvezető

jószúggonclozó
traktoJ'os
mázs~lió

könyvelő

mat'ilagondozó
növény termesztő

bérelszámoló
építés csop,-vez,
növénytennesztő

vontatóvezető

Sztancsik Imre
Szosznyák Imre
II, Szurovecz Miklós
Szurovecz Máté
Timár Illés
Timá!' Vilmos
Timár Mátyás

II. Timár Sándor
II. Timár László
II. Timár' Gergelyné
I. Timár Púl
Ugrai Árpád
Vaszkó Béla

Varga M~llé

Varga Elek
Vat'ju Frib,ves
Vári Pét.er
Véha Vince

Véha Béla
Véha László
Véha György
1. Homok Péter
László István
II. Pelyva József
I. Szabó Lajos

Vat'ga Antalné
Kovács András
Timár' Benedek

Liziczai József
Legény Pál

növendékmarha-gondozó
gépszerelő

vontatóvezető

növén~'termesztő

tehenész
tehenész
növénytermesztő

fogat.os
Iogat.os
borjúgondozó
növény termesztő
szerelő

szerelő

jószággondozó
jószággonclozó
növén,vten11esztő

tehenész
Iogatos
takannányos

von tatóvezető
Iogatos
tejkezelő

növe-ndékmarha-gondozó
gépszerelő

növén,l' termesztő
növény termeszt.ő

főagrorliÓmus
gépcsoportvezető

zölds,-term, bl'ig,-vez,
kőmüves



III. Majoros János
Maródi Mihály
Mikó Imre
Nádasdi Vince
Németh János
Németh Lukács
r. Novák Mihály

Omiliák Mihály
Omiliák István
Palercsik Vince
l. Plach;i Mihály
Pádi Tibor
Pel~'va Mátyás

r. PE'I~'va József
Pint.ér Imre
Polányi Elek
l. Radics János
I l. Radics János
Rávai Béla

Rupcsó Mihály
Sóczó Vince
Sóczó Erzsébet
Szalóki Antal
Sztancsik Elek
r. Szitás Ferenc
r. Szujó Lajos

III. Szujó Lajos
Tanai Fere.ncné

Timár Irén
r. Timár Sándor

traktoros
gépkocsivezető
növény termesztő

gépkocsivezető

növénytermesztő
épótőrészleg

növénytermesztő

[ogabos
jószággondozó
növénytermesztő
fogatos
takm'mányos
l'akodó

gépszerelő

növénytermesztő
növényterml\5ztő

építőrészleg

éptíőrészleg bI1ig.-vez.
darálós

t.sz-elnökh.
gépkocsi vezető
növén~'termesztő

könyvelő

jószággondozó
traktoros
jószággondozó

legeltetési biz, vez.
[őkön.vvelőh,

növénytermesz!.ő

zöldségl:ermesztő

r. Timár László
I. Tim~ll' Vince
r. Timár Jenő

II. Timár Jenő

I. Timár Gergely
Tót.h Mihály
Tóth NánduI'

Újvidéki András
Valuska Vince
Vaszkó Péter
Varga István
Va rga J ózset.
Végei' Imre

Vinkovics Lajos
I. Barják Imre
Alt János
Bálint Tibor
Binges Boldizsár
Bula István

Cserenyecz József
I. Csuvál' Imre
Dávid László
II. Dinya Imre
III. Dinya Imre
V. Dinya Imre
Diószegi Etei

Fadgyas Mátyás
I. Gellai Imre

Gubucz Lajos
I. Gyu1'licza Mátyás

zöldségtermesztő
traktoros
traktol'os
traktoros
párttitkár
darálós
öntözési brig.-vez

növénytermesztő
növénytel'mesztő

növény termesztő
rakodó
rizsőr

fogatos

jószággondozó
da.rálÓs
traktoros
traktoros
takannányos
raktáros

növény termesztő
asztalos
növén,l'termesztő

mázsáló
növényt.ermesztő

szerelő

segédgondozó

fogatos
traktol'os

növény termesztő
fogalos



Hanyecz Pál
r. Hegedüs József
Jakus István
Katona Vendel
Koloh Vince
Molnár Péter
Nándori Ven.del

r. Oláh István
Porubcsánszki Lajos
Szakálas Menyhért
Szelei Bálint
Timár Bll)1edekné
Timár Károly
III. Timár Gergely

I. Timál- János
Tóth Vince
Újvári István
Vaszkó Jánosné
Uhrin Miklós

Bella Vince
II. Bohl-áth Elek
Bohrátll Miklós
Bula János

I. Szurovecz Miklós
Csikász Lajos
Dávid Elek

IV. Dinya Imre
VI. Dinya Imre
I. Dinya Lajos

Elek Lajos

tehenész
fogatos
növénytermesztő
növénytermesztő
fogatos
sertésgondozó
növény termesztő

rakodó
fogatos
növénytermesztő
állattenyésztő brig.-vez.
növénytermesztő
tehenész
jószággondozó

építőrészleg

fogatos
növénytermesztő
zöldségtermesztő

növ. -marha -gondozó

jószággondozó
növénytermesztö
fogatos
fogatos
növénytermesztő

gépszerelő

tehenész
sertésgondozó

szerelő

növénytei-m. brig.-vez.

l'ogatos

IV. Farkas Imre
Fadgyas János

I. Fülöp István
II. Fülöp István

Fülöp Vince
Fülöp Béla

I. Gácsi Mihály
I. Gellai Sándor

Geliai Vincéné
Gellai István

Gellai Vince
Gilicz Vince

II. Giricz Lajos
Gubucz Mátyás

I. Gyuricza Elek
TI. Gyuricza Lajos

Hanyecz Tibor
Hanyecz Vincéné

Horaok I IIIre
Homok Vendel

Hunya Pétel'
Knapcsek Bál,int

Koczka József
Medvegy GYÖ1-gy

Oláh Máté
I. Oláh János

Porubcsánszki Antal

gépszerelő

növénytermesztö

növényterIllesztő

fogatos

borjúgondozó
növ.-marha-gondozó

von ta tóvezető
növ.-marha-gondozó

könyvelő

sertésgondozó

gépszerelő

gépszerelő

darálós
növényterIllesztő

tehenész
növénytennesztő

növényterIllesztő

növénytermesztő

növénytel-mesztő

bérelszámoló

növénytermesztő
növénytermesztő

sel-tésgondozó
fogatos

jószággondozó
növénytermesztő

növénytel-mesztő



Szal:rl,.,i I:lép,,~ítés és iskolai Vé~Iettt'lÍlg

TAGLÉTSZÁM ÉS SZAKMAI K~FESíTÉS

1913 ElSÖ FÉLÉV

Fé11fi Nő

Ös.szlétszám:
ebből: 224 fő 175 69
nyugdíjas. 375 fő 330 45
dolgozó tag 619 fő 505 114

4 fő 4
3 fő 3

13 fő 10 3
90 fő 88 2

II fő 8

Egyetem (mérnök)
Felsőfokú technikus
Középfokú technikus
Szakmunkás
Szakmunkástanuló

'.1

I



KITUNTETETT SZOVETKEZETI TAGOK Szolgálati Érdemérem

Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem

Szocialista Munkáért Érdemrend

Fekécs Mihály

Bakos József

Munka Érdemrend kitüntetés

Balázs István
Czikkély Sándor
Majoros János
Timár Vincéné

Munka Érdemérem Idtüntetés

Balázs Istv~lI1

Németh János
Hollósi István

Harci Érdemérem kitüntetés

Árvai József
Dáv,id Libóriusz
Gyuricza Mátyás

ny ugd íjas

nyugdíjas

tsz-elnök
trak t. -vez.
nyugd íjas
nyugdí,ias

tsz-elnök
nyugdíias
juhász

nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas

1968

1957

1970
1970
1934
lnO

1961
1960
1959

1968
1968
1968

Baléízs István
Bánti Gyula
Binges Illés
Dávid Imre',
Galambos Boldizsár

Hegedüs Boldizsár
Novák Mihály
Németh János
Sw,ió Lajos

Tanócsköztórsasógi Emlékérem

Abonyi Súndol'
Árvai József
Babos József
Bótos István
Dávid Libóriusz

Fekécs Mihálv
Gácsi István
Gyul'ícza Mátyás
Hanyecz Inwe
Majoros János
Sál'hegyi András

Szujó Vii1Ce
Uhl1in In1l'e
özv. Uhrin Imréné
Fekécs Mihály
Szaldlas Is(:ván

tsz-elnök
építő

építő

tl'akt..-vez.
rakodó

üzemegys.-vez.
rizsőr

nyugdíjas
bríg.-vez.

nyugdíjas
nyugd íjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas

nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugd íjas

nyugdíjas
Ilyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugd íjas

1967
1967

196f!, 197:3
1971
1971

1967
1967
1967
197:3

195!J
195!J
1959
1959
1959

1!J59
1959
1959
195!)
1959
1959

1959
HJ59
1970
1970
1970



Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Mun!(ásör Emlékérem

Balázs István
Babos József
Bánfi Gyulaa
Binges Illés
Bukva Pál

Fal"kas Iml"e
Gácsi István
Gonda Józsefné
Gyebnár Lajos
Gubuznai Lajos
Gyebnál' Vendel

Hamos Mátyás
Hanyecz Impz,
Hornos János
Katona Lajos
Kiss Imre
Kovács Lajos

Majoros János
Nagy Imre
Németh János
Sárliegyi András
Sóczó Imréné
Szeles János

Timál' Lajos
Timár Vincéné
Tth Mihály
Uhrin Imre

tsz-elnök
nyugdíjas
építő

építő

nyugdíjas

raktáros
nyugdíjas
tÖv.-term.
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas

raktáros
nyugdíjas
mEtzőőr

nyugdíjas
nyugdíjas
darálós

nyugdíjas
raktáros
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas

nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas
nyugdíjas

1970
1970
1970
1970
1970

1970
1970
1970
1970
1970
1970

1970
1970
1970
1970
1!)70
1970

1970
1970
1970

1970
1970
1970

1970
1970
1970
1970

Balázs István
Babos József
Bánfi Gyula
Fekécs Mihály
Galambos Boldizsál'
Harnos Mátyás
Hegedüs Boldizsár
Homok János
Hunya Menyhért
Novák Mihály
Radics János
St.mnszkct Lajos
Tóth Mihály

Haza Szolgálatáért Érdemérem

Balázs István
Szujó Lajos

Timár Gergely

tsz-elnök
nyugdíjas
építő

n,yugdíjas
rakodó
raktáros
üzemegys.-vez.
mezőőr

müsz. vez. h.
rizsőr

ép.-vez. h.
építő

nyugdíjas

tsz-elnök
brig.-vez.
párttitkál"

1968
1964
1967
1964
1973
1966
1969
1968
1966
1969
1972
1973
1966

1967, 1973
1972
1970



Kiváló Munkásőr Szakálas Lajos kertész 1958

Balázs István
Timár Imn'J [őkönyvelő 1970tsz-elnök
Varjú István nyugdíjas 1954Binges Illés építő
Fekécs Mihály nyugdíjas 1954Dávid I'lTIl'e traktorvez. Nagy Imre raktáros 1958Galambos Boldizsár rakodó

Gubuznai Ernő traktorvez.
Homok Vendel bérelszámoló Kiváló t!ilrm~lőszővetkez.ti tag
Liziczai László bél'elszámoló
Timár Gergely párttitkár Cserenyecz József nÖv.-term.
Szujó Lajos brigádvez. Gyuricza Lajos traktorvez.

Katona Lajos takarmányos
Makkai Zoltánné állatgond.

Mezőgazdasóg KiválÍl Dol!ozójo Németh János ny ugdíj as 1973

Bánn Gyula építő
Porubcsánszld Imre állatgond.

1954 Rupcsó Mihály l:sz-elnökh.Binges Illés építő 1968
Varga Elek állatgond.Fal'1<as Imre raktáros 1972

FOl'stel' Gusztáv főá lia tteny. 1972
Giricz Mátyás nyugdíjas

Galambos Boldizsár rakodó 1970
Gácsi Mihály traktorvez. 1970

Arvíz'l~ol~lmi Emléllérem
Gellai Sándorné könyvelő 1967, 1971
Gonda Józse[ nyugdíjas 1958 Barják Imre traktorvez. 1970
Gyebnár Lajos nyugdíjas 1954 Benkó István bl'igádvez. 1954
Hamos Mátyás raktáros 1968 Gyuricza Máté traktorvez. 1970
Hegedüs József fogatos 1971 Klll'illa István állatgond. 1970
Hornok István brigádvez. 1967 Mal'ódi Mihály gépkocsi yez. 1970
Kovács András főagronómus 1970 Mészáros Lajos kertész 1970
Klll'illa István brigádvez. 1958 Pelyva József szerelő 1970
László István áUatgond. 1954 Rupcsó Mihály tsz-elnökh. 1970
Martinák Imre nyugdíjas 1954 Sóczó Vince gépkocsivez. 1970
Radics János építésvez.-h. 1972 Timár József gépkocsi vez. 1970



KISZ Központi Bizottság Ságvári Endre-emlékérem

SZOT Emlékérem

Fekécs Mihály

Mészáros Lajos

nyugdÍ'jas

kertész

1970

1970

Ellenőrző bizottság

III. Fekécs György
Tóth Vince
Kllrilla V,ince
SZlll'ovecz lVIá té
Barjók Imre
Kulik Mildós
Harmati József

A KöZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAl

Termelőszövetk\!zetünk vezetősége

Balázs István tsz-elnök
Rupcsó Mihály
Timál' Gergely
Tanai Ferencné
Nádasdi Vince
Cikkely Sándol'
Bacsa Vendel
IV, Dinya Imre
I. Kovács Lajos
I. Hegedüs József
Bagó Lajos
Galambos Iml'éné
Hegedüs Boldizsár
I. KuriUa István
Mészáms Lajos

Nőbizottság

Döntöbizotlság

Tanai Ferencné
Gellai Vincéné
Maródi Mihályné
II. Timál' Gergelyné
II. CSllvár Imréné
Timál" Péterné
Porllbcsánszki Sándorné

II. Fekécs János
Timár Benedek
I. CSllvál' lnu'e
HOl"nok Vincéné
D.inya László



Munkavédelmi bizottság

Timár Benedek
Villányi Attila
Hegedüs Boldizsár

Liziczai József
POl'stel' Gusztáv
Rácz István

Uzem- és munkaszervezési

Forster Gusztáv
Timár Iml'e
Timár Benedek
Domák János
Villányi Attila
Hegedüs Bóldizsár
Kovács András

bizottság

főállattenyésztő

főkönyvelő

műszaki vez.
üzemgazdász
üzemegység-vez.
üzemegység-vez.
főagronómus-elnök

A VEZETÖSÉG BIZOTTSAGAl TERMElÖSZOVETKEZETUNK IRANYíTÓi

Szociális bizottság

Németh János
Gella,i Sándorné
I. Gácsi Vince

Háztáji bizottság tagjai

Gubucz Mátyás
II. Timár Sándor
I. Gyuricza Mátyás
I. Gellai József

Kulturális bizottság

Nádasdi Vince
Varga Sándorné
II. Liziczai László

Giricz Mátyás
Mikó Imre
Szakálas István
Uhrin Imréné

Bula János
I. Szurovecz Mildós
Oláh Máté

Szelei Bálint
II. Homok Péter

Balázs István
Rupcsó Mihály
Timár Gergely
Kovács András
Timár Imre
Forster Gusztáv
Timár Beneidek
Hegedüs Boldizsár
Villányi Attila
Donnále János
Rácz István
Tóth Nándor
I. Hornok István
Benkó István
Homok Péter
I. Kurilla István
I. Dinya Lajos
Liziczai József
Szelei Bálint
II. Radics János
Putnoki József

tsz-elnök
tsz-elnökhelyettes
párttitkál'
főagronómus

főkönyvelő

főállattenyésztő

gépcsoportvez.
üzemegységvez.
üzemegységvez.
üzemgazdász
ép.-vez.
önt.-brig.-vez.
állattenyésztési br,ig.-vez.
növ. term.-brig.-vez.
növ. term.-brig.-vez.
növ. term.-brig.-vez.
kertészeti brig.-vez.

ép.-brig.-vez.
állattenyésztési brig.-vez.



,i,.

Igen eredményes negyeclszázad áll az endőrdi Lenin Tsz
mögött. Huszonöt évvel ezelőtt a kubikos sorstól a munka
nélküliség nyomasztó gondjától, az országjárással párosult
summáséiettől akartak megszabadulni az endrődi nincs
telenele Aldwr csak néhányan vállallwztal< a jövő útjánal<
keresésére. Az idő múltával I972-ben 650-en serénykedtel<
közös dolgaikban. NőI<, férfiak, öregek és fiatalok az end
rődi emberek becsületével, szorgalmával dolgoztak 25 éven
át. Az alapító tagok célját teljesítették, sőt annál többre is
vittél<. E l<iadvány a teljesség igénye nélkül e nagy társa
dalompoLitikai munkának igyekszik emléket állítani, fel
villantani a legkritikusabb éveket s az ezen úrrá lévő em
beri al<aratot.

Vilít\iil~i~lll\iílr
2001378



Magyar Hirdető s~olnoki kirendeltségének gondozásában.

3093-73 Szolnoki Nyomda Vállalat, Szolnok, Mójus 1. u, 19.

Felelös vezetö: Kozók ferenc.
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