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(Nábor členov do JRD)

V tomto roku sme mali miernu zimu. Stromy začali pučať už vo
februári, ale neskôr zaostali, lebo v marci sa ochladilo a počasie zostalo
daždivé, čím značne zaostali aj jarné sejbové práce.
V tomto roku sa v našej obci začal nábor do jednotného roľníckeho
družstva. Na miestny národný výbor sa dostavili okresní delegáti, aby so
súkromnými roľníkmi viedli osvetové a agitačné rokovania. V dedine bolo
95% súkromne hospodáriacich roľníkov. Osvetová a agitačná práca
okresného náborového výboru nepriniesla výsledok. Roľníci prejavili málo
záujmu o kolektívne hospodárenie – odmietli ho a aj naďalej podporovali
princíp súkromného hospodárenia. Činnosť výboru bola po získaní jedného –
dvoch roľníkov na tento rok ukončená.
(Oslavy 1. mája)

Tak, ako každý rok, pracujúci ľud aj teraz oslávil 1. máj. Už deň
pred 1. májom, respektíve vo večerných hodinách tohto dňa rozložili na
Námestí svätého Jána táborový oheň, ktorý obklopila pracujúca mládež
obce. Školáci predstavili spevácke a tanečné čísla, následne predseda
miestneho národného výboru predniesol prejav o význame 1. mája.
1. mája miestna džezová kapela už skoro ráno budila pracovníkov
obce hudbou, neskôr sa traktormi alebo vlakom presunuli do Šurian na
slávnostnú manifestáciu.
(Závodná nehoda)

5. mája priviezli z pracoviska z Bystričian bezduché telo Alexandra
Vecseru, ktorý pracoval na tamojšej stavbe a počas práce ho zrazil bager
naberajúci zem. Menovaný bol dlhý čas skladníkom dobrovoľných hasičov.
Jeho telo uložili na večný odpočinok na miestnom cintoríne.
(Vznik ČSM a Csemadoku)

V tomto roku vznikol Československý zväz mládeže (ČSM). Taktiež
zorganizovali zväz maďarských pracujúcich v Československu –
„Csemadok“ a Pioniersku organizáciu, tzv. „Pioniersky“ tábor v okruhu
školákov. Malí pionieri nosili na krku uviazanú červenú šatku. Spomedzi
členov ČSM stredoškolský žiak Ján Dojcsán zorganizoval džezovú kapelu.
Hudobné nástroje nakúpili z peňažného príspevku Jednotného roľníckeho
družstva. Veľa pomáhal v zaúčaní kapely, aby boli náklady zaúčania

dirigentom čo najnižšie, ktoré platili z peňazí zarobených na zábavách
a z členských príspevkov.
V organizovaní Csemadoku zohral dôležitú úlohu pracovník Dénes
Szabó, ktorý sa usilovne snažil o získanie dôvery členov a s podporou
maďarských učiteľov predstavil viacero úspešných ľudových divadelných
hier.
(Rozšírenie spriadača amerického)

Na jar tohto roku boli ovocné stromy napadnuté tzv. spriadačom
americkým, respektíve z jeho vajíčok vyliahnutými chlpatými húsenicami.
Slabé lístie stromov zaplavili v takej miere, že ochrana proti nim bola takmer
nemožná. V dôsledku nedostatku efektívnych prípravkov proti týmto
škodcom vznikli v ovocných sadoch obrovské škody. Kde ešte včas pred
vyliahnutím neodstránili hniezda húseníc, tie po vyliahnutí úplne zničili
lístie ovocných stromov. Mnoho stromov vyschlo, zostali iba holé suché
konáre. Tento škodlivý spriadač kladie vajíčka na konáre stromov na jeseň,
ktoré zabalí do siete z hodvábneho vlákna a listami stromu tak jemne, že
vajíčka v týchto hniezdach pokojne prezimujú. Na jar, keď stromy začnú
pučať a objavia sa prvé lístky, vyhryzú sa z obalu a nenásytne sa pustia do
mladých výhonkov. Po vyvinutí sa začnú zakukľovať. Zo žlto-čiernych
bodkovaných kukiel sa vyliahnu malé biele motýle, ktoré kladú vajíčka na
vyčnievajúce konáre stromov. Zničiť ich možno iba chemickými
prípravkami, lebo tieto húsenice – okrem jedného vtáčieho druhu – žiadne
vtáky nežerú, keďže ich chlpaté telo obsahuje jedovatú látku. Ak zo stromu
padnú na kožu človeka, spôsobia pálivé svrbenie a na koži sa následne
vytvoria pľuzgiere. Neodporúča sa preto jesť neumyté ovocie, lebo časť
okolo úst a pery opuchnú, celé horia.

