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(Terméseredmények és az időjárás) 
Ebben az évben enyhe telünk volt. A tavasz korán bontakozott ki, 

úgyhogy az árpa vetését már március elején meg lehetett kezdeni. Szépen 
fejlődésnek indultak az őszi vetések is. Azonban május igen hűvös volt, eső 
pedig egész hónapban nem volt. A vetések ezáltal visszafejlődtek, 
elsárgultak. Június hónapban voltak esők és ez sokat segített a lemaradt 
vetéseknek, ültetményeknek. A meleg napok megérlelték a gabonát időben, 
az aratás is zökkenőmentesen bevégződött és közepes termést hozott. A 
kukoricatermés szép eredményt hozott, mivel az őszi napok kedvezőek 
voltak, nagyon szépen beéredett és átlagon felüli termést hozott. 

(Közbiztonsági szerv felállítása) 
Községünk ebben az évben kapott a járástól egy közbiztonsági 

kiküldöttet (csendőrt), akinek az volt a feladata, hogy a községben a rendre 
és biztonságra felügyeljen. A közbiztonsági szerv mellé be voltak osztva 
segítő tagok, akik segítettek a rend fenntartásában. Azelőtt az ún. csendőri 
felügyeletet a komjáti csendőrség látta el. 

(Öngyilkosság - szerelmi csalódás) 
Október 17-én szerelmi csalódás miatt öngyilkosságot követett el 

Raiekstädter József, 21 éves fiatalember, aki szerelmi csalódása 
következtében a gátszegi vasúti őrház közelében az esti órákban 
a személyvonat elé vetette magát. Holttestét másnap reggel találták meg 
a sínek között. A boldogtalan fiatalember a kiskéri igazgató tanító fia volt. 

(Cukorrépa kampány) 
A surányi cukorgyárba ezidén is a répakampányra munkásokat 

toborzott a gyár. A répakampány ideje alatt községünkből igen sokan 
dolgoznak. Szeretik a kéri munkásokat, mert becsületesen és kitartóan 
végzik a rájuk bízott munkát. A gyárban a kampány ideje alatt száznál is 
több ember dolgozik különféle beosztásokban. A munkások három 
műszakban dolgoznak. A dolgozókat autóbusz szállítja be a gyárba az egyes 
felváltásokra. A műszak leteltével hazaszállítja őket. A szállítás csaknem 
ingyenes, naponta egy koronát von le a gyár a fuvarért. 

 



 

(A község kezdeti fejlődése) 
Községünk dolgozói nagy számban vannak elhelyezkedve az 

építőiparban, a vasút szolgálatában, a gyárakban és egyéb munkahelyeken, 
széjjel az egész ország területén. Többen Csehországban dolgoznak 
a vasútnál. Minden héten hazalátogatnak. Csehországban szeretik a magyar 
dolgozókat, mert kitartóan dolgoznak munkahelyeiken. Többen iparban és 
egyéb szakmában dolgoznak. Jól keresnek, az akkora munkában, aminek 
meg is van a látszata. Keresetükből szép, a kornak megfelelő családi házakat 
építenek, azokat szépen berendezik. Szépül a falu, egymás után tűnnek el 
a régi egészségtelen vályog vagy földből tömött, alacsony és nedves viskók. 
Ezeknek helyébe tágas, higiénikus, szilárd alapzatú, szilárd anyagból épült 
kockaházak kerülnek. Évről-évre fejlődik a falu és mindig nagyobb 
lehetőségek vannak építőanyagok beszerzésére. Igaz, hogy idáig nehéz volt 
faanyagot beszerezni, mivel az építkezési anyagra nagy szüksége volt az 
államnak, hogy a romba dőlt városokat felépíthesse. 
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