
 

1952 

(JRD-be tagok toborzása) 
Ebben az évben enyhe telünk volt. A fák már februárban kezdtek 

rügyezni, de később visszamaradtak, mert márciusban hidegebbre fordult az 
idő, majd csapadékosra fordult, s így a tavaszi vetési munkálatok is nagyon 
lemaradtak. 

Ez évben megkezdődött községünkben az egységes földműves 
szövetkezetbe való toborzás. Járási küldöttek jelentek meg a helyi nemzeti 
bizottságon, hogy a magángazdálkodókkal felvilágosító és meggyőző 
tanácskozásokat folytassanak. A faluban 95% magángazdálkodó törpe 
földbirtokos volt. A járási toborzó bizottság felvilágosító és rábeszélő 
munkája nem vezetett eredményre. Kevés érdeklődést tanusítottak 
a kollektív gazdálkodás iránt – elutasították és továbbra is 
a magángazdálkodás elve mellett foglaltak állást. A bizottság egy – két 
gazdálkodó megnyerésével ebben az évben le is zárult. 

(Május 1. ünneplése) 
Május 1-én mint minden évben, úgy most is a munkásság 

megünnepelte ezt a napot. Már a május 1-ét megelőző napon, illetve annak 
estéjén a Szen János téren tábori tüzet gyújtottak, amelyet a falu ifjú 
dolgozói vettek körül. Az iskolások ének és tánc számokat adtak elő, majd 
a helyi nemzeti bizottság elnöke mondott beszédet május 1. jelentőségéről. 

Május 1-én már kora reggel ébresztővel, zeneszóval köszöntötte 
a falu dolgozóit a helyi dzsezz zenekar, majd traktorokon vagy vonattal 
Surányba a járási székhelyre sereglettek össze ünnepi manifesztációra. 

(Üzemi baleset) 
Május 5-én holtan szállították haza munkahelyéről, Bystričany-ból 

Vecsera Sándor munkást, aki az ottani építkezésnél dolgozott és munka 
közben a földet kiemelő báger elütötte. A nevezett hosszú ideig volt az 
önkéntes tűzoltók szertárnoka. Holttestét az itteni temetőben helyezték örök 
nyugalomra. 

(A ČSM és a Csemadok megalakulása) 
Megalakult ebben az évben a Csehszlovák ifjúsági szervezet „ČSM“ 

– Československá mládež. Ugyancsak megszervezték a csehszlovák magyar 
dolgozók szervezetét is – a „Csemadok“ és a „Pionír“ szervezetet, az ún. 



 

„Úttörő“ tábort az iskolások körében. A kis pionírok piros nyakba való 
kendőt viseltek. A ČSM tagjaiból Dojcsán János középiskolai tanuló 
megszervezte a dzsezz zenekart. A hangszereket a JRD – jednotné roľnícke 
družstvo – pénzbeli hozzájárulásával szerezték be. A zenekar betanításánál 
sokat segítkezett, hogy minél kevesebbe kerüljön a karmester általi betanítás 
költsége, amelyet egyes szárnypróbálgatáskor – mulatságok alatt – kerestek, 
no és a tagsági díjból fedezték a betanítás költségeit. 

A Csemadok megszervezésében nagy szerepe volt Szabó Dénes 
munkásnak, aki fáradtságot nem kímélve iparkodott a tagok bizalmát 
megnyerni és a magyar tanítóság támogatásával több, jól sikerült 
népszínművet előadni. 

(Az amerikai szövőlepke terjedése) 
Ez év tavaszán nagy mértékben ellepték a gyümölcsfákat az ún. 

amerikai szövőlepkék, illetve ezek petéiből kikelt szőrös hernyók. A fák 
gyenge levélzetét annyira ellepték, hogy szinte lehetetlen volt az ellenük 
való védekezés. Az ellenük hatásos szerek hiányában a gyümölcsösökben 
óriási károk keletkeztek. Ahol idejében még a kikelés előtt le nem szedték a 
hernyófészkeket, ott a gyümölcsfák lombozatát teljesen letarolták. Sok fa 
kiszáradt, csak a kopasz száraz ágak maradtak. Ezen kártékony szövőlepke 
ősszel rakja le petéit a fák ágaira, amelyeket finom selyemfonálszerű hálóval 
a fa leveleivel becsavar, olyan finoman, hogy a peték nyugodtan telelnek a 
beágyazott fészekben. Tavaszkor, amikor a fák már rügyezni kezdenek és 
megjelennek az első levélkék, kirágják magukat a burokból és mohó 
étvággyal fogyasztják a zsenge hajtásokat. Amikor már kifejlődtek, egy 
csomóba verődve, megkezdődik a begubódzás. Sárga-fekete pettyes 
bábokból kikelnek a fehér kis lepkék és széjjel tojják petéiket a fák kiálló 
ágaira. Csak kémiai szerekkel lehet őket elpusztítani, mert ezeket 
a hernyókat – egy madárfajon kívül – nem eszik meg a madarak, mivel 
a szőrös testük mérgező anyagot tartalmaz. Ha a fáról leesik az ember 
testére, égető viszketést idéz elő és utána a bőr felhólyagzik. Nem tanácsos 
ezért mosatlan gyümölcsöt enni, mivel utána a száj körüli rész bedagad – az 
ajkak megduzzadnak – tűzben égnek. 
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