
 

1953 

(Az egységes földművelő szövetkezet évzáró gyűlése) 
Február hónapban tartotta évzáró ülését a JRD. A beszámolón részt 

vettek a Surányi járási kiküldötttek is. Dojcsán Elek könyvelő beszámolt az 
elmult év pénzügyi helyzetéről, annak hováfordításáról, a további 
beruházásokról és  annak módozatairól. Bevezetőben Szmatana József, 
a JRD elnöke, röviden ismertette az egységes földműves szövetkezet mult 
évi eredményeit. Rámutatott az egyes hibákra, a helytelen gazdálkodásra, 
s annak káros következményeire. A felületes munka kárára van a szöv. 
tagoknak. egymást károsítjuk, ha nem tudnak többlet eredményeket 
felmutatni, miáltal a tagok munka egységét emelni nem lehet. 

Ezek után Dojcsán János zootechnikus számolt be az elmúlt évben 
elért eredményekről és sikertelenségekről az állatállományban. 
Referátumában kifejtette, hogy nagyon sok tennivaló van még hátra, hogy 
elérhető legyen az előírt állatállomány úgy mennyiségi, valamint minőségi 
előirányzata. Ennek kapcsán rámutatott az állatok hiányos fehérje ellátására 
és ezzel kapcsolatban a tejhozam csökkenésére. A tavaszi hónapokban a zöld 
takarmány hiányára, aminek oka az, hogy az agronómus nem tervezett be 
elegendő szálas takarmányt, amiért is már januárban nem volt sem 
takarmány, sem almozó, s ennek következtében az állatállomány leromlott. 
Hogy némiképpen ki lehessen húzni a lucerna kaszálásáig, készpénzért 
kellett egyes JRD-től takarmányt, almozó szalmát felvásárolni, amivel 
a tagság lényegesen károsodott. Több mázsa kukoricát kellett vásárolni 
a sertéseknek, szárnyas állatoknak. Kérte a szövetkezet vezetőségét, hogy 
a jövőben nagyobb gondot fordítsanak az állatok részére szükséges 
takarmányok termelésére – több takarmányt vessenek, mert a szövetkezet 
legnagyobb haszna az állatállomány jól tápláltságából, neveléséből van és 
csakis így lehet súlyszaporulatot elérni. 

A záróbeszéd elhangzása után megkezdődtek a hosszantartó 
hozzászólások, amelyeket jegyzőkönyvbe fektettek le. Utána a szövetkezet 
kultúrtermében megkezdődött a szokásos szórakoztató táncmulatság 
a helybeli dzsezz zenekar hangjai mellett. A jól sikerült katlangulyás 
elköltése után, amelyet jó zamatú kéri borral öntöztek, vidám hangulatban 
reggelig tartó mulatsággal fejezték be az évzáró gyűlést. 

(A Kčs stabilizálása) 
Június 1-én volt a Čsl korona átértékelése, stabilizálása. A 



 

pénzreformra már nagy szükség volt, mivel a régi korona értéke nagyon 
leromlott, nem felelt meg a szocialista előrehaladás követelményeinek. Új 
bankjegyeket bocsájtott ki államunk. A régi korona átértékelése 1:5-höz, 
illetve magánkézbe levő pénzt 1:50-hez váltottak be az állami bankintézetek. 
Azok az egyének, akik pénzüket otthon a láda fenekén hevertették, azoknak 
1 az 50 ellenében cserélték be pénzüket. Hozzávetőleges számítás szerint 
községünk lakóssága kb 16 millió koronát váltott be. 

Az új bankjegyek legnagyobb egysége a száz koronás bankjegy volt. 
Utána az 50, 25, 10, 5 és a 3 koronás papírpénzek következtek. Kisebb 
aprópénz az egykoronás és a 25, 50, 10, 3 és az 1 filléres ércpénz. A utóbbi 
egyfillérest fizető eszközül alig használták az üzletekben, csak a bankokban 
képezett elszámolási értéket. 

(Pénzreform) 
A pénz átértékelése a nép körében nem tetsző visszhangot keltett, 

mivel a feketézést, árdrágítást már nem lehetett tovább folytatni, kevesebb 
lett a pénz és értékálló. Államunk szükségesnek látta, hogy új pénzt 
bocsásson ki, hogy a valuta spekulációnak gátat vessen és a csehszlovák 
korona értéke stabil legyen. A pénz átértékelése után a dolgozók vásárlóereje 
is fellendült, a magángazdálkodó parasztok kénytelenek voltak felesleges 
terményeiket eladni, hogy pénzhez jussanak. 

(Burgonyabogár elszaporodása) 
Ez évben a burgonyabogarak nagyon sok kárt okoztak a burgonya 

termésben. Úgyszintén a gyümölcsfákat is nagy mértékben ellepték a 
hernyók, az ún. amerikai szövőlepkék. Míg a felvidéken alig ismerték az ún. 
„mandalinka“ krumplibogarat és a szövőlepkéket, ezen a vidéken már 
annyira elszaporodtak, hogy szükségessé vált ezen kártevők hatósági 
intézkedéssel történő irtása. A krumplibogarak összeszedésére akciót 
indítottak. Az iskolás gyerekeket küldték ki a földekre azok összegyűjtésére. 
Különféle vegyszerekkel szórták meg a krumplitöveket, amelytől 
elpusztultak. 
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