


1935. m~rchas 20 ...
Örökké kitörölhetetlen, gy[tszosemléldí nap, amely a multat tes
tesíti 'meg 'uz endrődieI( szemében.

Kubikos nYOluor... Éhség... Nélkülözés..
.. .és II sottfíz l .
Egy osendes vasárnap délelőtt a piactél'en gyülek'ezili az emh:üdi

nép. EHenzélú párti !IJépvise:lőjük beszédét aImmálc hallgatni. Bár
nem egészen »az Ő ,emberük« a képvIselo, mégj,s, szeretnének va
Ianu Oly~lSl11it is hallani tőle, anti csekély; víga'sZlt nyújtat1'3 elnyÜi
mott, gallyarú ,életükhen...

A külsőleg magát erosnek nmvatóáU:nnhatalomazonhand
árulja gyenge"égBt, reszkd belül a nép öntudata ,feHobbanásának még;
a }egc3e:I~~lyebb ;sziln:ájától is. Nem engedélyezi ,az ,utolsó percben a
kepvlselOl beszamolot.

A tömeg egyenlőrenénljáll vár... Közötliik sokan vannak olyanok,
akik csupán v,asárllapi séta, kOl'zózá!s végett mentel>:; ,a piactérrc, eg)':
kis pihenő napi IáttúVialóra, teref,erére. Némdyi,k fiatal anya ko
csihan tolta Id csecsemőjét, hogy az eI5o, ,tavaszi napon megszel
Iőzte"se kisse.

A I~ép ,azonban gyorsan változik. Kakastollas egye:nruhásoktün
nek fel. A nép felszi,sszen ac fegyveres ,erőszak fitogtatására.

- Oszolni toszoItú r - rivallnal( dur'éá,n, szuronyt szegez-
ve ,a tÖluegre. \

Az önérzeUsebbek azonhan farkasszemet né:tJueTc a fogdlTl_c
geIdeé!. A morajlás egyre erőteljesebbe válik. A ,nép szaTntdságot, a
Icépviselői beszédeJ~gedBlyez6sét követeli.

Drámrli piHanatok•.

A Imrhatalom gyíílölt képviselői gondo1Twdás nélkül a "zúgó ember
áradatra fordítják f,egyve:reiI\iet. BOl'zalmasal1 hangziIc a pusIcáIc fül
siketítő dÖlTe:nése és az éDl'edezQ' "tavaszi napon nút sem sejtő Inak éig
férfiak, lszülők és testvé,l'e:k Jmlolak arccal előre. Vél'ü1,- pirosra festi
fi tavasz csókjától nedves anyaföldet. Az ,emberi/ábrázatú fenevadak
nen]. IáluéIik az iRUYákat, az időse[mtsem, I vanaldre csiIlogó lacél
lal támadnak, 80kakat megse:besítenek. Giricz Imrét karddal fejhe
SÚjtjáJL A lovascseudőrök még la futókba iB helegázolnak. E~yik áldo
zatulmak ImrdlappaI verik ",zét a fejét. Alhadnagyuli" ,a sfarvasi Ha-
ncz reke'clten, horÍzű hangon kiabál. t



Történt ugyau la múltball is »földrendezés«. A TüI>:öry biI:tokh6I
·osztotta!>: la. három larany koronás értékű IöldeI(et. De lniI)'ien föI
.deket, ha ugy,aJllannak lehetett azokat nev,ezm, m'e;rt a leegrosszabb,
.szíkes, kötött talajú résZiek voltak,am;inek tálá:n az lU'aság örült .a
legjobhan, hogy megsí'Jooadult tőlük. A »földhöz juttatottak« közül
,alig tudtak tizet, tiZ/enőtöt össZ<eszedni, hogy megtartsák a végén.

Az igazi új gazdák

:ll 11Ml termelőszövetI>:>ezeti tagok l A gomba módra megnőtt társ~

.gazdaságok megoldották azendrődiek múltbeli súlyos' problémáit.
A BÚZlal{Jalász, a Béke, az UJ Barázda, a Dózsa, a Gábor Áron, ~
Haladás, a Szabad Föld,az Uj Élet, a SZiabádsá'g és ~ legújabb.an ala:
kult BercsénYI mezőg,azéLasági rermelőszövetl\jczet. Sokan választottáI~

.\az I -es típussú gazdálkodwsI formát is, az Egyetértés) az Ady Eude,
la Harcos, a Győzelem, és a KO.s>suth TSZCS keretében.. Tíznél több
család pedig UdV<l1'llOIwll ,és esejt részen, a túrI"evei Harcos TSZ-hen
tag, ott dolg'oznak a kevel határrészBll.

Az cgylwn lrubiIrus, »mag)'lar Irnlih a magul>: gazdái mostmár.
A 20 OOO holdnyi területű köZ/ség tág határánaknagyohbik ré6Ziéill ma
I>:özösen 'gazdálkodnak Az 'emberek teIcintdc, lAmely a múltban
,kétségbeesést, a Borssal való kínlódást árulta el, ma - legtöhbjüImek
elégedettség'et tüIuöz. Gondja, haja, akad most lS mindenItiJUeIi!, ue
'össze sem lehet hasonlítani a régi, fájdalmas problémákkal.

A tár,sas gazdálkodási forma egyre nagyobb teret hódít Endrő

dön ~s. A közös, együttes erővel végzett m'lull\!a eg)'l'c jóbb jövedelme
:zősége, ~ lI1JagYÜ2iellll gazdálkodás fölénye, a :szakBzerűirányítá;s, a
gépálIomás mind nagyobb segítsége I{lézzelfogIrató, Bzellllnel látható.
ler,edméllye megváltoztatja az egyém földdel bíróknak a régi mód
szerG gazdálkodáshoz való raga,szkodásának utols6 szálait is. ,

1956·hatl pl. így alakult II t<el'mésátlag Eodrődőn:

·1 Búza l ő. ál.pal T. árpa I Zab

TSZ-ek 7,69 q 9 58 q I 6,19 q 6,28 q
1·-----------------·---··---·---1--- - - ----- - __ o .-- -- - --------. -------------- • - - --- --- -----

Egyéni dolgozó
parasztok 6,03 q 6,90 q 6,55 q 6,40 q

(A termés átlaga a tanács nyilvántartása szerint.)



Andaházy Kjal~mya Béla, ill képvIselő - mint ,valami szín€sz 
saját mellérel mutat, biztatja a cseludől'öket, hogy ,ot is lőjjíékl Ie"
aztán lautóba vágja magát 6 dsi<íguld Gyoma ,felé.

Pribovszld 16tváJnt, Gyuricza Bálintné.t, Cellai Istvánt, Far
kasínszld Lajost, Polányi Józ;sefnét, Bögre! Símdortés Dinya Fl'an
Clsldt azonban nem támasztja fd többé senki. ,A hét ártatlanul meg
öItember vére öröle időirig bélyeget nyomultt ,a gyiIImsol.tt1a 6 ,arra 'a
rendszerre, amely csak terrorral és hallditákkal tudta fenntartami
~:hc5teIm uralmát. Azt laZ uralmat, .amely csak a gazdagoknak, a
:nép bőrén zsírosodóknak, 'Il kizsákmállyolólmak kedve:lJett, de 'a
legnagyobb testi nyomorúságban és szellemi sötétségben tartotta az
wezőI{et: a nép többségét. ,

EndI'ődön nagyon jól tudják, hogy mit jeIentettl'l múlt s
Inem kívánjáIc azt v~ssza soha többé. A vérrel öntö.zött, r<YsBzemIékú
nap husZiadik évfordulóján a tanácsháza falában :elhelyezett ,márvány
tábla aranyozott betŰI is azt hírdetik:

EmIéIcezünk, Illem: felejtünl.: !

*
HÚBZ év multán

lazonban 8olmtmodóan megváltozott EndI'ődnek, ill »Kubikos falunak«
la képe. Nem láthatók már li hajdan, ,évenIcént a főváros, la DUllWlltúl
(és a Tiszántúl, meg iIlZ ország Inindeln részébe kirajió kubilmg, [ca
craváno1c. A messZI tájra, a bizonytaTanba szülcségbőr eTszántaneI:·
induló, éhes teilcintetű ,emberek. AkiiÓleli nagyrésze alig tudott bé
réből vala1lllrnkét hazajuttatni ,az ottnon nyomorgó rnaládIIak. Ren
getegen úgy t,értek haza még csüggedtebhen, rongyosabbanós ·éheodj
ben, il vetr.ejtéke6, lélekölő robottól Iciaszottan.

Jól !emléI{szik al'M <az időre Cikkely l\XiIdóis, a Icözségi tanács
,végrehajtó bizottságá:l1!aI{ dnök helyette8e is.

- Földdel rendelk,ezőkitSparaszt nagyon kevés vo~t a fallmkban
- mondja ~ la határba:n »oáró« TüköryJóZJsef és a töhb'száz holdas
nagy gazdák uralkodtak. A föld nélkühezrel, ,nemosak az ország,
hanem a külföld: Albálúa, Törökország, DáIúa felé,vonultak a Irnhi
Ims taligáVlaI. Sokall Észak-Amerikába vándoroltaI{ ld, az USA-ba,
I(jauadába mentek új hazát ker,esni. Ezrével menete1teka különböző

szükség munkákhoz. Soknak útiköltségre sem tellett, gyakran rossz
időben l'ongyosan, mezítláb, éhesen ,gyalo.g toltáI{ hazataIigájukat
Fűzf[)rol, Veszprémből, Budapestről. Bizony, Németh József és ,Szon
da JánOiS, laz Uj Barázda TSZ tagjlaIis sokat meséHletnénekarróIl

P,edig laz nem mese, hianem 8Z0111Ol'Ú ·valóság volt...
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Kilenc meú;gazdasági TSZ termésiidaga lk következő:

Búza I ő. árp_a l' T. árpa I Zab
TSZ neve -

mázsában/holdanként

Búzakalász 7,65 11,- 7,46 6,-
---------------------------,._-----------_. --------------~------------- -------------~

Béke 8,94 9,79 6,8 5,65'----,---------; ----- -------- --------------1'------ -------, -- --- -----------------------
Gábor Amn 8,09 10,27 10,03 6,57

----- ---- ----- -- _..... - -- -- - - - _. ------ ----- --- ---- ---------- ._-----------_.._------------
Haladás 5,28 6,02 5,35 4,61

------------~-------------- -------------- .------------- -------------- ._-----------_.
Új Barázda 6,41 6,92 2,82 7,64 I

--------------------------_ .._---~--------,._-----------_.._-----.------- --------------
Szabad Föld 5,92 5,80 3,37 7,63

I---s-;~};~il~á~----------- ----~:5E;--------~:43----- ----2:,~~----'---i()~8fl----

--------------------------- -------------- ._-----------_. -------------_._-----------_.
Dózsa 7,90 11,1 6,24 5,30--------.:----------- -------1-------------- -------------- ,-------------'1-------- ------
Új Elet 5,83 I - 5,39 11,91~__

M~gemlítjük, hogy a belvíz sok helyen okozottkáTokat, pL a
Sz;abadság TSZ 90 holdas őszihúzájának 60 százalékát (elöntötte az
áJ.-adás, ezért lett kevesebb 'fl term'es átlag ,abbóJ a növiényhől. Mé@
úgy is töhh- mint III hasonló körüllnények J\jozé került környékbeli;
legy:éniIeg dolgozó, iIIetV'e I-es typusban gazdálkodó parasztoké.

Nézzük meg II vál"ható termést má§fajta növényeknél is:

C. répa IT. répa !Napl'af.! Ku~~-I~~~I-Rizs
TSZ neve

mázsában

Dózsa 200 250 8,- 30 20
------------------- ---------- ._--------- ----------_. -----_ .. ---. - -------- ---------_.
GábO!' Al"On 200 7,50 28 12 20

------------------_. ---------_. ----------- .__._------- ---------- ---------_. ---------_.

Szabadság 200 250 8,- 28
-------------_._---- ----------. ----------, ._--------- ._--------- ---------_. ----------
Búzakalász 180 150 28-30 12 20,5

Négy termelöszövetkezetet
vála,sztottunl( la találomra ,5 láthatjuk, hogy j ó termés ígé1'keziI~ a,
töhbi [lüvenyekből is. Ha számhaV'esszük a sokat Jövedelmezoszerző-
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déses magtermesztést, la kanyhal~ertészetet, mmvel jóform~n miud
:egyik termelőszöv,etkezet foglalkozik, megnyugodhatunlc: az egykori
1Shező kubikosolmak most v,an nút aprítaniuk a (úejbe! EgyenIOre nem
heszélünkaz áIIattenyésztésről, amelyet egyre jobban fejlesztenek ,a
8zövetIrezetekben. Ma már rájöttelc, hogy a szalQS~erűen IceZielt álIat
,állomány a [Uagyobb jövedelem' forrás ,egyik szilárd ,alapja. Minden
tsz-ben és tszcs-hen llagysZ/erű tervek vannak az álIattelly6sztés to
vábbi növelésére, folwzás.ár,a és laz öntöz6ses ImItúl'a ,kiterjesztésére.

A régI gazdálkodási forma mindegyre szűkébb keretekJcöié ,szo
!.r!ul s miudtöLbelUl térnek rá a helyes úÍlia. A jómódú középparasztok
nagyrésze lS la közösben van már. Háromszáznál többt<n voItald s je
Ienlegannmk egyharmadál'a csöklcent a száillu;1{ azoknak, akik tíz
holdon felüli birtokon még egyénileg gazdálkodnak A köZ/épparasztok
.'alakították a GyőzeTem,az Egyetértés és a Kossuth tszcs-ket.,

Volt IcöZ/épparaJSzt az Uj Élet és a Szabad Föld tagságának túI
1l1YOlUÓ többsége is.

A párt orvosolta

Ja múItban Ielköy;etett hibákat, sérelmeIret. Száztíz ,ember és osalád
nevét törölték a lmlákli,stál'ól <8 ladták vissza r,észülue becsületüket.
A párt !Segítő k'eze nyomán számosan hátatfordítottak az egyéIú lcüz
köc1ésneIc Timár Ilm',e húsz holdas, Hornok Máté tiZ/ennyolc, HunyJa
Imre tiZ/enhat holdas középparaszt nem.régihen l~érte a termelőszö

vetke7;etbe felvcételét. GeUai bUTe lU kÖZiségi tanács YB tagja ,az Uj!
Boarázda TSZ tagjai sor.ába lép~'tjt s a párt tagij,ai közé is feIvettéIt,
Az V. kerü1ethen lakó GeIIal Imre, pedig, akit mostlevettdrl.a'Imlák
listáról, pzenhét hold földjével az Ady Endre TSZCS-he ment be,

. Ambr,ózI l\fihály és Ambrózi György júniusban az pj Élet TSZ
163 <ct Kossuth TSZCS, BercsénYI TSZ ,név,en történt egyesülésekor tér
tek a közösbe vezető útm. D. TImár Imll~e és Sáindol' llem: voltal<i
iUgYiWll III megkülönböztető listán, mégis kuláknak tal·tottájk oIoot és
Sándort 'emiatt Iázárták la 'tJermeIőszö·y;etl"ezetboI.Azóta azonban újra
lluegtaláIták laZ ők!et meg'iUeto, helyüldet a Icözösgazdaságban. Ha
nyecz Máténak sem III beosüTetesiségiét és emberségét ,tekin1Jt<ttélc va
lamikor, hU!llJemi a huszonöt hold földjet. MostmárazonbaIl őt is u1Jeg
be~süIik, így megva16s1thatta l'égi vágyáit: belépett aB.éke TSZ-be~

A iégl sebek behegednek Endrődön s nyugiUlomköItözik a tévesen
zaldatott szívekbe. A kölcsönös bizalom, közeledés és megértés érleli
,áldásos gyümölosét, 'egyr,e többen látják be, hogy ~éI8zer{íbb ,és hasz
nosabb összefogVla, közös lerővel dolg'ozni, társas gazdálkodást ,foly-
11xl1lni. i I·
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A tavalyi zárszámadás óta

c,salmem félerer új tagja lett a termelőszöV'etI~e:oeúekinek. ,Megllöve~

kedett a, kOl\5ZerŰ, alJagyüzemi földmlíveIést és állatte'nyésztést foly'
tató biTtolwk területe, '" így Endrőd, termeloszövetke:lJeti közs~ggé,

v:ált. '

Mi vonzza

'Clsősorban la parasztságot a terIIlle1oozö\éetkezetek felé?

MOilldjuk meg ősz:inté,ll a ll1!agyobb jöv1edeIem, a "haszon. lVIikó;
Sándor, az Uj Barázda TermelőszövetI<!ezettagja 1955-ben,580 mun
ldaiegységle után 25 má:lJsa búzát, öt mi,áZ1sia ',árpát, 34 má:Z;sa szahná)t"
negYVíen Icilogram cukrot, pénzben átszámítva húszezer forintnál ,töb
bet Impott munkájáért, mui tisztán az ö\ééi Ivolt. A Szabad Földnél
K'llrilIa Ambrus pedig csalmem negyven mázsa búzát, ;tíz máz61a árpát"
sz~mtizenk,ét Icilogram cukrot mondhatott a mag;á,énak a zárszámadás
utan.

Korcsol" I'stván la Gábor Áron TSZ-ben szintén ,IlU6zo11lIlégyezer
forint éví jöv!edelenme tett szert. \

Utssú víz partot mos! - mondjáka várakiozóI(, de azért féI
szelnmel a 8zövetI{)ezewlc, a tagok ,er,edményeit fígydík ,színte évről

eyre. Sokan váltak így csoport tagolcká. So~ran goriáolkoztak előző

leg, 'a,laposan médégre tettek, összehrusonlítottá,Tc saját Iéhetőségeiket

íéi8i a szöv,etIm:oetek rohamos _gyarapodá,sát, gazdagodását.

Katona Imre,

ifi, Dózsa TSZ tagjánaIr több éVl számveMse szeml~tetően mutatj'a,
hogJ :a mérleg1 jobbiIc serpenyőj!e év1'ol-6v1'e a \közös gazdaságok felé
billen. Négy évv,el e:lJelőtt még elég 8zűkösen jutotta konyháj:ára, a:
mU'nI{iaegY8égl~e kapott jövedehnealíg érte ef a Jízenegyezer tor:i;ntoto,
A követIooző ttSvhen már nyoIoeze1' forinttal többért6kű term6nyt
l{Japottt{~ s lez minden ,évben 'emelkedett, úgynogy\1955-hen lia négyl6v
Ielőttin!C1c i1lJ kétszeresénéI többre emelI~ed!etta jövedelme a tsz-heno

Hornok Imre, la Dózsa TSZ..:hen harmincezer forintnál na
gyobh jövedelemre tett szert, osak búzáb'ól majanem 10 DOO forint
értékűt Impott egy ,évben. Az idén (1956-0aln) la BúzaI':alász TSZ-beu
Soós József 15 mázsa, Cser.eny,ecz Mátyás 12, Bula Imre ll" DeiIn!
Károly 10,5 má:lJSa búzát lmpta1<: 'Csupán előlegként ,a ledolgozott
munkaegységül\1111Ck megfelelően.

\\ Hasonló !előlegefuet osztotta1': a Gáb'or Áron TSZ-ben ,is, aho!\
Kov1ács Istv,án 12, GyuricZia Mátyiás 11,5 mázSa búzae1őleget vítt haza.,
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Az okos gazda
azonban nemcsaIc a tagok jövedelmét figyeli. Az ,osali egyiIc. része la

méTlegre tevésnek. A legfontosabb az, anu azt ,biztosítja: a gazdaság
fejlesztés, az építkezés. .

Hát ebben aztáln váloglJ-tI1at, mérlegelhet. A Béke TSZ-ben
milliós építkezések vaufilak,az UJ Barázdát villamosították" ,saját da
rálójulc van mlÍÍr; a Búzakalászbrun srinlté,n, a \új bekötő útat is kapott,
több tsz-ben kütaklat is Hu,tak, a Gábor ,Ál'Oll TSZ tagjai egy fUl'ész
g.épet"egygyalúpadojb,8 .egy kalapáCSOl> dm''/ílót .áIIítattalc Le egy épü
letbe. A BÚZialmlászban három év alatt sertéshízlaldát, juh-hodályt,

. sertésfiaztatót, baromfi6lat, csaknem négyszázezer fori,ntos költséggel
. korszerű marhaistállót, kocsiszint ,építettek. .

Endrőd legnagyobb és legfejlettebb' mezogazdaslígl terme1őszö.

vetkezetében, a BÚZiakalászban :nem .árt, ha körülriézünk ,~gy Iácsit.
A község legelső termeloszövetk:ezeroc,.a Plel~OO:i és la III-as típusú
RákÓCZI egy évvd eZielőtti egy~üléséboI létrejött 2350 ~holcInáI több
területtel bír6szövetkezet ma lllÍinl:legy két 6s \félszáz tagot számláL,
Felerészben agrárproletárok, a volt kubikowk, felerészhcn pedig' JáB
6s középpamsztok alaldtották. Jelenleg a föld nélkül ,belépettek iSzá~

ma máT túlhaladta kb. tíz ,százal6ldmlezt az ar.ányt. Az egyesülés után
- ahog)~an azt 'Gyebnár JÓZisef eInökhelyettes elmondotta - bIzal
matlanok voltaI' a tagok egymással szemben. Ez a bIzalmatlanság
azonhan hamar elmúlt amint jobban megi6111'erték'egyTIlást.) Külö
nösen megnőtt a biztonságél'zetük, anuóta elkészítették Baját öt éves
tervül~et, amely:et közös megvitatás után fogadott ,:el a tagság.

Elhatárodák,
hogy főként az állattenyésztésre fektetil>' a fősúlyt. A nagylaposi bri
gád lerületén hatalmas állattenyésztőmajort létesítenek; 2500-3000
re növ:eIik juháIlamálllyu:kiat, s korszeTű, öt-hatezer szál'nya6uak való
baromfitelepet valósíta:nal" meg, amelyre bőven van alkalmas tel'Ü
letüIc Száz :lJérőhelyes tehénís,táIIót i",építeIliCk s mivel la maga:sj,
feszültségű v,ezetéka közelben halad át, villamosítják az egész tele
pet, viIlanyfej6st vezetnek be ,az istállólillan is. Ez evben (1956) bef>e
jezík 400 férőhelyes új sertéshízlaldájuképítését. Évente 50-60
hízott tinót :almIíllak nev:eIau.

Az állattenyésztés IIlIRgyarányú növelése magával hozza a nö
vényterm6sztés, főJ{l®t a takarmánytermesztés fejlesztooét is; ~gy

terv,eúk, hogy osalmem félezer holdon öntözéses taImrmányterme1é:St
valósítanak meg. Ene megvan minden lehetőségük, hiszen ott van a
Körös a közelükben. Bővítil, és BzakBzerűen gondozzáIC hatalmas Ie
gelőjülmt is. Az idén első lépésIcént hetven holdon vörö,sherét vetet
tek, ötven hold újvetésü lucernájuk szépen kikeIt.

7



.A l'iz§t évenként
150 holdon - vetésLorgóhalll termesztik. Jelenleg csak tejből nyolc
tÍz,e:oer forint ha8Zinuk wm havonként. Tehén J.étszám:ukat azonhan
még 'az idén nyolcoal ,hatvanra emelik, hasas ÜJszőik rév6n., Juh
tenyésztésben f~gyd'enu'eméItó az er,edniényü1c. 180 anyájuk 'Száz
húsz s.záZialékosan bádnyozott, alm azt jelenti, hog)~ száz anyától pl.
százhúsz báránnyal gyrarapodtak

Gyapjú ~lyírási ,át1aguk 4,70 Iig voIt az \idén. A jul1tejhől sajtot
készítettek, ;amely ug)'iancsak has:onos befektetés. -,

Szépen fejlődik

sertéstenyészté,sük Az ősz óta hatvan tenyészkocájuk VaJll, s jdenleg
88 hízójuk,300 db 40-60 kg-os süldőjük, amelyeket januárban hí
zásra fogl1'ak Az ielén csaknem hatvan darabot iiSZel'ződésre hízlaltak,
~ azoI@t 11lár ,átadták, 25 11lá7Jsa híjáJn 'eg,él3zévi headáisukfat telJe
8ített,ék/se~,tésJ:őI. Baromfiból 350-iet S iazonkívül 170 kacsátBuda
pesten erte1msltettek.

Ez évben 1mntolyabb bevételük lesz II ha1teny,észtésbőI.Riz,s
földjüluől kb. "W má~sa piaci halra ,számítanak }övore terniészete
sen folytatják 'a rizsföldi halteny,észtést, al1uhez eleg,endő ivadékuk
is lesz 's laz jóform:áin 'a 'Semmiből ,rengeteg pénzt visz II konyhájukra.

Az ,állattenyésztésből 1956-han csalmem egy millió forint jöve
delemre szán1.Íta,nak J.ólf-izet azonban a konyhakertészetük is. A
főidényben júIiustól-októLerig hetenként négy-.Ötezer forintot keres
ne1e a különböző zöldség, fOzeléHélék 8zállításával, amelyeIeet szíve
sen vásárolnak nagyban tőlük.

Augusztus végén
százezer forint készpénz eIőleget osztottak azé;t 'a szerzett l111111ka
'egységek <alapján tagjailmak. A búza-, árpa-, szalma eIőleget is eI
.osztotiáIcegyn"1ás között.

Szabó ZsignlOncI negyed l11agávaf 27 mázsa búzát vitt haza.
Fülöp J.ános is 26 mázsf\' körül. Dávid Imre szintén hal'lnadmagávai
26 málJsányit Impott ,előlegként búzahó•. Konta .&ndrás juhgondozó
nak pl. 520 eddig a szerzett mUl1kaeg)"sége, ,a növónytermesztésben
Bula Inue 432, Varga József 330, Hanyecz VlJl1céné 140 munkacgy
séget keresett :augusz1lrns végéig.

A Búzakalászhan ,azonban még kevesliI': a földet, töbhet szeret
nének A záJ.'3zát11!adás 6ta millt~g"y hetwmen I~ptek be a tsz-he,
:földet ·azonbaJll i@en keVIeset vitt magá\ral az új tagok nagyobb része.
Ezért olyan tagokat szeretnének újabban, akik nagyobhföldel<et viu
néneI{, több területtel növeInék' 'a szövetkezeu határt.
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Igy áH a helyzet

a BÚZJakalászha:n, ahol ,a hetakarítás idején a 6zöv,etkezet k6t saját
teherautója IszálIítottaa gazdag tennést. Nemo IceII~tta tagoknaIc sem
gyalogolniuIc, Iávitte ől{'et la gépkocsi 's 'lllunlm után egy-kettőre

hazavittc őket a faluközepébc, a tekintélyes lcüIsejű székh~zukhoz.

Ott vian la gyűléstermük, ahol niűsoros ,e,steI{'et, \vacsoráliJatés
bálokat rendezhet laz ifjúság, ha llem éppen ,a községi kul;túrál~

<otthonban akarják ínegtartani.

Meghallgatjuk oa Búzakalász tagjainaIc véleményét is. Kint, a
J11e~őtúI'i út mellett 'Cltel'ülü végi:eIen rizsföldek zöldjéhen találkozunIiJ
Mastala Margi.ttaI, aki édesau);jával, özv. Mastala Jánosnév,aT és húgá
val negy,edik éve ,szorgalmasan dolgozik a szöv,etkezethen 1956. szep
tember 12-ig 400 munlmegységet szerzett a dolgos, törekvő fiatal no.

- Ha dolgozunk, !akkor igazán szépen megélünk, - mondja
- bőven vaJn mindenünk, búzánk, árpánk, tüllelőnk, ,zsírozón1c, mivel
ta hiÍztájihiatl1 akad hízó is, a mit csak va háztáji Imkoricából hízlalu.l1.k.
Sok krumplínk is termlettaz idén, mi tizenöt mázsát kaptunk, bő

'vcu lesz culcrLU~I( s mnint számolom:, CisctIc az eddigi m!LIinlmegységre
közel 200 kiló rillskását Impok. Sok jut dadásra, most nem szűköllw

dÜlnIca ruházatbrun ,sem, mint régen, anyám öregkora is bizto~íto1;t.

nincs gOlldjl} la jövőre, am:elytől a múlthan annyira rettege~t.,

- És mennyit I{1eIl dolgozniuk? Jut ;idő a magán:életre, a szóra
kozásra llsr -o tudakoljuk.

- Az, osak természetes, hogY) la süftgalamb nem repül a sz,ánk
ha, Dolgoznunk kell. Ez azonban nem robot, ha11íem olyan ln'lUllca,
lalllit öröIllinel, nem l11Jeg'szakadásig, nem látástól-vakulásig vég
zünk. Én a kOl1yhaIcertészethen dolgozom töhb nőtársanuual együtt,
,de :ll gahonaés rizsamtiíshan, meg atöhbi munkálcbian is szívesen
résztveszek, ha úgy adódik, szombaton és vasárnap délután szóra
lcozh:atuniI~, 6 ha valanu eIintézni valónk van,hármikor eIe!l1g'ednek,
ha éppen v:alallOva akarunk menni. Igazán, ~1Jagyon örülünk, hogy a
BúzalmIász tagjai vag'yun1c!

Megkérdezzük

,a volt kÖljépparasztot: Hegedüs Gáspárt is, aki feleségével, :eladó
sorhan levő leállyáy;al \reszl ld részét a rizs aratáshóI. JVlíess'ze bent
Bzorgoskodnak la leos;apolt, aranyIó kalá,szokkal telt, zölden hulIáJm
zó i'izstenger közepén. A szövetkezet lcillcsie, a Ie-';rágott rizs kévéI~

hen sorakozik már mögöttük. Egymássial szemhen tegy-egy rizs
kévére telepediink, miközben szemUgyr,e v,eszem Hegedüs Gá:spárt.
Középtermetű, naphanútott, jókiIiézésű gazdaemher. Értelem 'sugárzik
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egy,eIllOO, nyilt tekintetéhől,a:mi,az elso látásira rokonszenvessé teszL
Zöldeskék s~emei szelídséget s egyhen erős dtöl\!éltséget tükrözneIc"
egylenes vonalú mm is hat~'ozott jellemű embierre vallanak.

Gyanakodással

vegy,es kív.ánosísággal :érdeklődik ki és míbenLétünIC felől. Nem
csodálkozu,nkezen, hiszen a solmrilUónyi Inja.gy~r paraszt egyike ő,

akit sokszor becsaptaI( már történelmünk folyamán. MegIiézi azt~

hogy lciveIáU szemben. Amikor ml?gtudja, mfben járunk, röpJw
gondolkodás után egyből lcijelenti:

- Ő.szlil1t6Ii mondom -egyes 'hibáI, Iúv'ételéVíel meg v~gyok
elégedve a ISzöv,etkezetteI. 1952. őszén léptem! la tagok sorába. Azelőtt

s.aját öt hold és négy vlalahány, holdhételt földem vOIIt, de gazdál
Iwdtam már 15 holdo~l is. 'Régebben, fiatal koromban - m:i,nit a.
legtöbb lelll.hő(h - kubilwskodtam ;is 19 így nemcsaIca földrriű

veléshez, hanem a talaüavításhoz isé,rtek A többtermelés ,érdeké
ben javítglattam földjeimet, ha kellet még egy méterre is megforgat
tam! s «kev1e;rtemi» la talajt a javító anyaggal ,egyélú koromban el
értem a 10 mázsás hoIdarrikéntí ,átlagos búzatermé,st.

Amióta tsz tag vagyok, házat vettem, illetve egy régi épületet,
amely,et lebonttotam, ,átépItettem, egy tehenem, .két' hízóm (egyik
eIadásr,a) 30-40 baromflm van. Az idén v,ettem 12S-ös Csepel
motOTkerékpárt. Ebbren a glazdat3ági évben úgy számítom, hogy mint
egy TIzelmyolcez15r forintIlyi jövedebnem, -lesz. E(z; azt jdenti, hogyi
Inem lehet oíyan rofSS:Z; a sOil',som 1. .. - jdentI -Ici félig kérdőell.

-, A feleségre és lánY<!l: ~s ,áILaIlldóall dolgozik? - k:é.rdezzük'~

- Nem, - IJialllgziIc a válasz. - Csak aunkoI' idejük és \I';ed-,
vük tartjla. Lányom a hjáziipari szö·vetI~ezetnek is tagja~ kötéssel fog
lálkozik, feles6gemneIc megj la hJ6ztáji kÖl'ül is akad dolga. A nagyobb.
munkáIcdallldárj,a idejé,rl azonban, amikor 1Jehie1;ilc szívesen s.egíteneIc
a közösben.

- No, rés mik azoa<! la hiháIc,amiIdcel nincs megreIég,edve?
- HIit,egyidőben a z egyet nem ,&:t6s >Il tagság között...

Szerencsére ez nagyot változott
IaZÓ,ta iS legyr,e jobb.a:n javul a társas viszony. A XX. KO~lgresszus <sokat
változtatott :ez~n lS. Azelőtt bizony én is húzódoztaml s arra meg ;i;si
volt az okom. A legfőbb hibra az, ,IlOgy sokesetben még milndig!
nem hangatják meg' a fiatalaBbak laz idős; tapasztaltabbparruszt
emberek szavát. Igy péIdául6n azt ta!l1ácsoltam, hogy vezesisük be
a szecskázást ill taIanmányozá.sballl téIen. Van egy las' MIA motorwlk~

azzal lIlagylSzer(~el1 összeszecskázhatná,n'k ta töreloot, szénát, árp.aszal-
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~át) vagy zabszalmát mkarmá:1wrépáv,aI. Attól hmnar.abb. jólIakna1fl
~állrutol~ a lovak j?lb,bUil1l bírjáIc Ida illtlll'l<iÚt. De Illem h';~1II~tniÚ';
ran~ iS anugez [lelU va OSli lneg" ac 19 ,ez panaszom esz. Jv eghogy:
még több gépet Impjunk. 1(,6t1ánctaípRls traktorurnk már van, de niég
jó volna egy univ,erzáIis és vüntaJi16 !is...

- Hogyan, hát nem d~g la 1(ét teherautó?
- Jó az mri:nd a I&t:tő, de eikét lniég az ~s, .bálri a g'ép:áno~ll1á6.

sokat segít. Megvásál'oljuk ml. móg azokat is...
Lám, lám... Mennyi lehetőség... Mi,t talált még' a 'szövetkezetben~

amiben l{ledvét leli?
- Nek'em sok tapllJsztalatom vall a földmunkákban. AzoImt 'a

a rizsgátakat, amiket itten látnak, azokhák az építését én "irányítoil:
tam. - mondja büszl{1én Hegcdi.is Gáspár és beszélgetésünk továbbI
részében, töbhek közt azt :tes dmes.éIi, hogy 1952-bennagIY volt lU

széthúzása ta:gok között, sokan [ri rs léptek, de legtöbbjük már ,visz
am, ;is jött ,a tsz-be. Tavaly és az idén olyan szorgalmas.an "éíSi lelki
iismeretesen dolgoztak, mint lll.ég soha. Egyl'c inkább a magukéinak
Iélr.zik a ll1!agyközösség földjét, tulajdonát is.

Igy beszél
KÍBz;ely Ilona is, aId családtagl{l6nt a DISZ-;i~m Dósi Katalilmal pá:r
blan aratja la rizst. Édesapja: IGs2iely Antal hét holdat VjÍtt <lJ tsz-bel
1950-ben. Smmnt Ilona >elmondta - nem bl.intük meg 1Tava~y húsz
!ezer forint körül járt a jövec1elniük pénzben ,számólva. A Icé;t vi
dám, fiatal láJny Iceze alatté~ a mun!m, másfél napI a:latt a, sároS/
vizes Tizstáblában 700 négy'szögölet~ágtak le sarIóikIcal lcetten. Lesz:
nzskása odahaza, mert - amint mondj1.ík - 40, vagy 50deká,t;
05zthatnak majd belőle, 20,-22 mázsát várnak egy-egy holdról.

GYlU'icza Mátyá<s ;is négy évvel ,azelőtt lrerüIt a szöv,etkezetbe
tizenhárom hold földjével. Két gyermeke iskolás, felesége is dolgoziIrl
Mua.

- 300-on relül Wl!n edelig la munkaegys6gem, kilenc mázsa bú
zát Imptam. Gye:rmcIdwromban ,szolga, c;:se1éd, vült.am. Szeretem a.i

lovakatazé,rt v.á1asztottamezt a beosztást. - nyilatlwzik

Meglátogatjuk a Béke TSZ-t is.
Sze:r·encsénk van, ,sikerül Kemény Mihályt, la gyomai gép,áIIomfÍls..
Icihelyezett mezőgazdászát »eIcsípnünlk«. Az 1700 holdas, 230 tagot
számláló szövetI<iezet 1948oIrtóber,ében alaTuI1t - amint azt Kemény!
elvtárstól megtudjuk. A zárszámadás óta mintegy harmincan lép
WIc be úJ tagok, köztük legutóbb Hianyecz Mát€, HOTnak Múlté 'é.."l',
Hebreceni Elek, aIdk több hold földdeIgy;arapíto.ttáI~a közöst.



, A Béke TSZ érdekes ,"ersenybe11 v,an a iSZQJ1l6Zédos gyomaI AI
~cotmány TSZ-el. IGnek lesz jobb iJermése6s jövede1mezőbbáIIat

álImúáu)'la? - jelszÓVlal vdélkedik a lcétszövetkezet 'tagsága. A v,er
seny v,égereduléil)"ét a zárszámadás után 'döntik d. A Idtűiö!tt 'díj
egy fejlett, 'l1égymáZlsás tinó,am'B!yet ~z a'iúimaraut tsz tag.saga
közö,s vaosorán tálal a győztesek dé. A ver-senypontok szerint a Via
cSOl'átegy hónapon belül - a döntés után - megrendezik. A tagok
.!áVélnOsian várj.ák mirndI"ét tsz-ben, hogy mdyiIcőjüT~ fíZleti ,a min
denképpen 'bőségesnek íg,érkezo lakomát. A Béke TSZ a kalászo'Solt
bi[\uelég nagy előnyt szerZlett,a kapásokbanazonbfan a gyomaiaI<J
büszI"élkedhetnek Az áIIaU,enyésztés körülbelül egyenlő, 'bár laZ AI
kotmányball maga.sabb a tejhozam, - vilclgosít fel Kemény lVIihály
mezőgazdász.

A szövetkezetet
nagyfJ>angépesÍt>ették - folytatja - önnálIó, gépes brigádjuk va'n,
rÖt G. ;35-ös, 1 DT;, 1 UI, 3-,as, 1 Zetor, 1 :gunúlmrdms von'tató, I"ét
:kombájn, 1 ,aroatógép dolgozik rendSZi(WeSen :a Béke földj:ein. .Tárva
silózó kombájn v,égezte a siIózást, la napraforgót kombájullaI csé.
pelték. A fűkatszúlá!st, hwernavágást, mCitrágyázátst gépeIcldeI V'6gez
t'e?~k. ~gy Isaj.át 1Jehel'ia'Utqj:~ lS va;l a,tS~,-a,~k; I(;,6t v~ntató hordta
'a u'agyat 110 holdr.a. Neluesluett buza 'BS oszI-arpa vetomagot vetet
tek amegfde1ően dül"ész'ített talajha, ,a gépálloníás segítlSégéy.eI.

, I<Jal'l~as István, a 11övé:nytenueszte7s1 brigád tagja is dmOlidj,a
vdemenY'Bt:

- N'a:gyszertí ,ez la gépesítés -- jelenti ld elégedetten - ha így;
haLadunk, valóra válik a mezőg~zdasághan la hat ór.ai mltnló,.. Egy
'eJ.~ével 11loegtesz az ember '20-':"'25 'kilómétert, 'amíg fdszánt .egy
'holclat, de ,ezt könny,ecl611, H1egerőIteté ts nélkül .elvégzi most ca trak
to1'.\.. a kulmrica kapálást,ekézést, az II sok dec, a függesztett JmIti,
v,átor milyell sok fáradságtól kíméli meg az embert!

JeLenleg 10 órát dolgozom napo,llta, aratáslml' tizenkettőt. Bez
zeg régen, még fel se jött II nap már dolgoztam ~gészen lsötétedéslg,
Mikor ,a Nagy gátl'a hordtam fel a földet 6 annyira megéhez1le;m,
hogy .előveh,ettem a ta'r;üsznyáoskát amiben nem volt m:is, csak 'édoo
máIé, hizon)' jólesett volna hozzá 'Bg)' kis falat szalonna. De ana
már 11em jutott, pedig csak 80 fiIIél'be került Idlójla, mégsem tudtam
megvemli.

Most - izületi tés V'esegyulladásos betegségem miatt - Imveseb
het dolgozom. Fdeségtem, fiam i:s segítenek. 19 é,oes fjmn vontatón
dolgozild IS ielddig 500 körül van la munkaegységünk. 130 holdas riz:s
te1epünlcről úgy 6zámítjuk, hogy negYVien deka rizst Impunk 1l1,Ullka
:egycég'enként, de tehet, hogy több lesz. Van 1nol8t súiIonna, 'de TmI
hász is a tar;iJsznyában, mJeg a kamrában, nem 6zorulnk a lll:áiléra...
(.hejh... I i _ i : i, i r:-)~
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Szomorú emlékek

jutnakeszéhe. A ISortűz szemtanúja volt. Ott állott Andaházy KRsay,a;
kocsija mellett. Ott volt a 150k ezres tömegben IS megérintette a ha
lál, a gyilkosok goIyój&nuk szele.

- A mal fiatalok úriemberek, hozzánk k!épest! Deres '5zénán
aludtunk la múltban, csak egy kis szahlla lángj ánál melcfjcllhet
tünk, ha elgémheredtek tagjaink SO~(Jszor elmondom ezt a fimnnnk
is, de t án :el se hiszi...

li'm.'1ms Istvánnak6s családjánalc alem keU a uuírt nyomorúsá
-gútól rettegn~e, .szenvednie többó. Egyre több' élelenue, ruhára,sőt.

kultúrális cikIn-c való j ut ne;1ük ezutéln. Hosszú lenne felsorolni
mindazt,l3lnit eddig több millióval a tsz-ben építettek és Iné,g 16,
tesÍúenek. A \slzámos jövedeIcm~orrrus: agJabonafélék, a kapásoik, a
rim; (ez például pátcilta a gyengébb kulmrica termJéislt) 'a konyha
kertészet, amiért ,a járá,si lnezőgazdasági rciálIításon a nag)ldij:at
klapt!a, e Igyarapodó ,álIatteuyésztésük sole ,százezer 10r111t jövcedelmet
IJlztosÍt. Minden !évben gazdagabbak lesznek, tavaly pl. halastava,t is
léteshettek,a Jizsfö1deken is tellyészbellek halat.

Most vettek ötven kas méhcsaládot, gyümölcs-faiskolát tcIepí
teneId" ,3 fűzfl~t a Körös hulláll1terén, hevezetik iD; rizses vetéslorg6t,
gyümölc3üírolótépíten,ek gyümölcsösükhöz, tejfe1doIgozót, viIíamo
sítják la, szarvasmarha i.sümólt s az idei télre lll.ár előre biztosították
a megfelelő takarmányt állataik részére --I csak ,néhány kiragadott
példa alsok közül, anu la szövetI(jezet gHzdag jövőjiét megialapozza

amint Keul!ény Mihály mezőg'azdá,sz ismertette.

Win Hiár B1ilá21s I,stváimak is, ard szintén s2;.emtmlúfa volt la sortlÍz
nek Az lendrődI »gyerméfcvásároll«, a p1actércn, aIl1,Í1wr anyja meg
ImIt,odaadták béresnek egy zsírosgazdáho.z, ,aztán ImbiIcos lett, sok
szor megjéirta ia Duná,ntúIt, mégsem volt :selmnijle. :Ma világvevő rá
dió szlÍlI. a laká,swan. A 1Jsz lcilwse, a rizsfölde1c felett őrJtödUu 's fcle
ségével,együtt 450 munkalegységük van ,eddig (1956. :szept. 12,), ta
Vlaly pedig 660 volt IS lakkor 26tÜ!l'íntüt &·t 'egy munldaegység.

Gyalog járta meg nern egyszer Pestet, Dorogot HúvidSehBs
tyén is. 'Elment KÖXÖSlllJeZőr·e is, de ugyanúgy tért v1ssí'Ja, mert se
hol ,sem kapott munkát. l\ll~a rií'Jstelep 'CBzetője, házat, motorkeréik
páI-t vett s nyoIcad:ikéve iIllagy tSzer,e!m1e'Siea riz3'termesztésne~c,

amelynek ig.azi szak,értőjéVié, vált.
Lapotinclci Imre iazel'őtdjes, n,agytermetíí g'azda négy é,'e l,é

pett juttatott 3,5 Iloldjá,ViaI la Bél"e TSZ-oe. Nem lS lehet a ,régi rossz
élettel öss21eha,sonIíta:ni a mostwnjt - m;oindja s ehhez nem kell
kommentár.
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Dávid Mária
'la tsz ImItúrális felelőse is szor~alm!<l6aitl lciVieszi részet ,édesanyjával
':egyii'tt a rizsaratá,sbóI. A pihenőkhen a téli terV'ekről beszélgetnek)
,arról, hogy három felvonásos színdarabot adnak majd elő a kuItúrá
lis házban. Tlavaly télen is szépen, sZier,epeltek ,egy. felvonásos· vídám
mŰsOlTaI. Heg,edüs Jtínos 6zOlJ~,ahllas 'Inslányai is ott hajladoznak a
InlJagym rónák úJ aranya,a rizsIcalászok feLett. PaJ1kos tekintetük, vÍ
dám. kacagásuk megannYI napsug,ár a rizsteng,erben. A tizenIcilenc
,ié,""e6, piros l"endős J\1iargit, a 16 éw,s piros kardigános Mária apjuk
nak: He:g,edüs Jánosnak segítenek s mint 'moúdj~k, mintegy 650
IDl'Lmkaegységü Vi11itl mtÍ,r a családjukillak. A tervelc szerint az idén 30
forintot ,ér majd ,egy lllunl{1llJegys~g, de léhet, hogy valameullyivel
többet is, mel·t nagyoll szépr la rizs. A3ü hold01l v,etett ilcrasznodá,ri;
fl1ljta pedig még ,ezuüíill érilc. Dávid Bebe!S\tyén 30-35 mázsát vár
'Ünnlun holdaJnként.

Sokat new,tg,éI m'UnlQaIcözbell a ket Hegedűs kislány, ahogyan
Jaz fi,atal, osinos lci81ányok szokása. AIig tudják eHojtani kitörő, csi
lingelő kaoagásukat, amikor D,ávid me8ter motOllkerékpárjáu kör
útra akar indulni, de többszqri próbálkozás ellenére sem aI<i<lr eIin
uitihll a motor. "Persze ,a:ztrun csak eIindül a berregős, mll'sin~'l, s ,a lcis
lányok mosoly.át elfödik a riz61\Jalá&zo~c ,előle. Belemerülnek újra a
munkába, mert nemosa.'k a vídáms~gra,de a dologra is készeik. Ami
1(01' leeresztették a viZeit la rizsről, még fel sem 6ziI(~cadt, ők már be
lementek ,a sárba., vízhe és két nap alatt Ct~alcinem ezer lriég)"szö.g
'öhől vágták 11365 rakták kévcébe ta térmést, 16 munkaegységet keres
tek azidő alatt!

De mások is hasüntó szorgalomm.al hajlon:ganak a zöldarany
mezőben. Piros, leélt, fehér, sárg,a I{}endők, tarkálIanaIc Sjzerte a hatal
mras riZiSföldel{}en, életerőtől duzzmdó leányok l},Yári szoknyáját ImpjJl
~dl 6 lobogtatj.a a pajkos ISZieptemben tSzél... Aratnak szerte a Körös
mentén az endrődi határban. Uf féle aratÚis ,ez, népÜJrLk, parasztságunk
.boldog ar,atása...

Most pedig
tnézzünlc széjjel a iúlnyomór,észt Icözépparasztokból alakult, ,alig egy
l6ves Szabadság mezőgazdasági termeIőszövetkezethen.

Poruposánszki Vince dnök mondja eI a 8zövetIcezet történetét.
- 1955. szeptemberében lailakuItunk, a működési engedélyt decem
berben kaptuk meg 63 1956. tavasza óta munkáljuIc kö·zösen 303
hold területünIret, itt a Holt Körös meIIett la Simai-zugban. Tizen
hat család határozta el az Egyytértés l-es típusú csopol·tban, hogy ill

fejlettebb formáju gazdáIIcodá,sl',a tér át. AzÓt!a 22 családra szapo
rodtunkl, tS harmilncuál több tagullk van. Sokan oérdeIdőúnelc nálun!...
la környező I-es típusú tsz08-éld){}Iés az egy,tSnileg gazdáJkodók kö;r6-



ből ~9" selőrdátIlatáan tovább :gyarapodik a taglétszámunk. Mi na~'

gyon szívesen fogadjuk >Il földnelkülieket ~s, örömmel várjuk a dol
gos I{B2)et.

Tanultunk
la többi termelőszövetkezetek1Japasztalat~bóiI ti mi már nem ismétel
tük meg ,azoIdat II fribáJeat, amelydmt őle luég tap/lIsztalatIanul elkö
veHek. Lehetőleg saj~t erőből, hank hitel nélkül, met~e csak Iciev'és
hitellel kezdtükm~ közös 'gazd1l'ságunIcat IS a jövedehnezőbb, II táj
nak meg~eleIőága:1catf1ejlesztettüIc: Ici. Különösenaz állattenyésztésre
hely,eZÜl1knagy súlyt, mivd az nagyon sok hlllszmuwl jár. L;ehetőleg

tenyé3záUatol\"at válogattuJnk Ici, mert nem ,állatiartóle, hanem állat
tenyésztők akarunk lenni. Tíz törzsköny;ve:zJett mWllgalicaanyakocát
válstlroItunk la Mezőhegyesi TörzsáIlatteny.észtő·Allanu Gazdaiágtál,
hét siép küllemll, jól tejelő tehenet a környékbeliektől vettüirlk.
(Istálló-átIagunle jelenleg tíz liter). 'Az laz elvii:nk, hogy ha keveset is,
de jót tartsunk. B.aromfi-,állományunkat isöslS'lJeválogatjruk az ősszel.

Egy .<íllmlll tulajdonban lévő tanyát akamn1( megv,enni, amelynel,
If\JnyagábóI sertésfiazta1iót ,építünk Az FMSZ-től hú.sz malacot hoz
tunk l'á,l1ízla:1ásr,a, ,ez nagyon jó üzletnek bizonyult, mert csakn;em
tízezer forintot adott ia' kasszán:kb!a IS azonkívül külön négy máwa
kukoricát IQaptunk kölosön minden sertés után, '1lmi [lagyo~l jól jött a
taviUJsszal; lezt ~ tennésből most vissza adjuk. Most újra hozunk tíz
'sertésta földműve,s8zövetIc:ezettől,tízet pedig saját éí5ből lúzlalunk.
A továbbiak folYlllmán is mmyjt híz1alunk, amenny;i,t csa1, bírunk.

Jövőre harmulc f,6rí5helyes szarvasmarha istállót alcarmif.:: ,épí
'teni, 'ezt mJár az iílIani 'segjítségéVleL' Földjeink!et .íveli at a maga,a
feszültségü ,áramv:ezeték, így villamosítjuk termelőszövetIciezetünloot.

8zer,etllénk, hla la földrendezésnél az Uj Barázda TSZ '62 holdas lro
koricását, Illmi mélyen belenyúlik területünkbe s nekünk lllagyon
Tontos volna, hJa mi kaphatnánk meg.

IGnáIImzó l ehető&égeiriket igyeIrezünk 'a J<'özeTjövőben Idh/llSz
nálni. Iitt a Kör,ös mellett 5 holdJa:s halastavat létesítiinicj, s tíz ,holdat
III vidékünlmelc megfelelő gyümölos:Ba fajtáld(al teIepítünk he s ha
lelegendő tagunk lesz ;á( tt6rünk ia belterjes gazdálkodásra,' ,öUtöZé8es
lconyhakerti, takarmány s ,egyéb növénytermesztést akal'Ulik meg
v;alósítani. Jel<enle,g azonban még Ioevesien vagyunk, úgyhogy nagyon
Bzíves:en várunk új tagoIcjat.

Annak ellenére,
hogy elhanyagolt 'földeIoon, elég későn I"ezdtüIca közös munIcát, elé
gedettek vagyunk - tekintetbe 'v,éV/e ,a nagyobb vízlcárt is - eredm6
lIl)'ÜnkkeI, anll liJezdet1lJelc igen szép. Olajlenürnik 5,60 mázsát adott
holdankéntöt holdon, s minden [lA)vénybőlteljesítettülc'tervünIciet.
KuI"oncánlmt hibryd magból vetettüle 20 holdOjll, tízen pedig he1Je-
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rózist termcszti1nlc, amiért másfélszeresánat ad' az állam, az r:tIagunk
22 mázsa kÖl'ül lesz, hÚrOlTISZOl' dcéztük1, ké,t,szer lnegI'iapáItuk, d
gyomosodott nem volt. 90 hold ŐSZl búzánkat SO holdan vízkár érte,
de Így i,söt mnzs.ásátIagllnlc wien. A környéldJcli egyé,nieknek ninc",
annYl termésük mint ndcünk. GondoskochmIc 'a takarm_ányróI is,
tíz hold lucernát Vietettünk.

Tagja,ink 6zívveI-IéleIddeI ,és gazdag tapasztalattik minden tá
l'ávai ve,szik Ici részülmt II 6zövetkJezetünldet fejlesztő munkából. Csak
II legnagyobb bizafuodá,ssal tekintünk jövőnk elé.

Ez Dl kis bepillantás
nem deg,enclő acl.Ti&, hogy az cnclroch tel'melőszövetkezetekéletét,

fejlőclését, teljes ,egi6szében láthassuk D[e.:a 'személyes tapasztalatok, a
szővctlQez,eti tagold{jaI való i'smedcedés, beszélgetés sok mindent
megmutat. Az ,a,zonban bizo;J1:lOS: II falu jövője nwa nagyü2Jemi túr
sas -gazdálkodás. Azok a határtalan, $azdagságo:t nyújtó lehetőségek,

amelyre1cnek l11!a még osald a kisebbik résZiével élnek ln~g"uka szö,
vetkezetek ,és tszcs-k tagjllliÍ is. A lehetőségek áriáéa!c, azokról Giriez
Lá,szló, a községI t3JnáC's mezőg1azd,liSza ezeket mondja:

- il.. nitmkaszervezés jobb kiJEl1la1cítása, a szaIcszerlí gépesített
gazdálkodás további Iejleszté3e, ,a talajjavítás, am'Cly az ötéves terv
ben is ,szerepé1 ,Gs sok 111'inclen ,egy'éb, ígiy El rizs vet€sfOl:góha váTól
beállítása, la r,engeteg víz kihél'sználása, úgy ör>!tözé:sre, mint haltJe
nyésztésre, a 6zÍl{jes legelőf( j,avítá;sa 6 azon -hMalmasai'ányú juh
teny,észtés megvalósítása, '~fZlszárnYElsok teny,6sztéseJ uunel a tarsas
gazdaságok további vinígzását, megerősödését é,s gazdagoéIását Iszol-
gálj.a la j'Övőben. ,.

Az ölltöz,és, l"ert, ImItúra meUett lehetőség nyíliIc a gyümölcs ,é,::,
szőlo tennelésre IB. Ezeknek HJ lehetőségdmek: n]ja még igen !cis há
nyadát használják ki, II Dózsa TSZ-ben pl. még mindigl nem törőd

nek azáUatteny,észtés f,~jh?sztéeével, ami sajrát kárulmt jelenti.

A fl ff .']L ll. lI." .'. JI r I~
llcg,,(J)juD h.!>.OZO§ grazuasagJlJlan

azonban egyr,e jobban e1saj.átítjálc II 'helyes gazdálkodást, meghallgat..
j,ák 'a iSZiakemJher,eld Baz idősebbeIt, tapmsztaltabbak taná.csát. Mimlez
így válik l ehetővé.

Helyesen mondta Giricz László, ia ma luég osak I"ezdet, de It

holnap már a reulcé;llyteljes bBtelj'esülé;s't, a dolgozó parasztság s az
cgylwrI ,sokat 6ze:tn~eclett béresek é:3 kubiI<!osok ig:aú boldog jövőjlét

'jelenti EndTődön.

S II terurelőszöv,etI{jezete!c, tszos-Id, ,egYl'e szebben kibontakozó
. Vll'ágz;á'sa, g)~arapoclása ter,emti meg azt a tölcél,etesebb, úJ életet...




