
 

1959 

(A falu szocializálódása) 
Ebben az évben újra megkezdődött a falu szocializálása. Ezideig a 

magángazdálkodók nem sok hajlandóságot mutattak a közös gazdálkodás 
felé. Itt-ott egypáran beléptek a közösbe 1952-ben, de ez csak elenyésző 
része volt a még magánkézben lévő földeknek. Most aztán teljes erővel 
megkezdődött a felvilágosító munka a járási kiküldöttek és a helybeli 
tanítóság bevonásával. Kettesével járták a gazdák házait, hogy 
felvilágosítsák és meggyőzzék őket a közös gazdálkodás  előnyeiről. 

Kezdetben igen kevesen voltak olyanok, akik hajlandók voltak 
a közös gazdálkodásba belépni és a belépő nyilatkozatot aláírni. A legtöbbje 
hallani sem akart a közösről. Legtöbb esetben, amikor sejtették, hogy jönnek 
a „behajtók“ – ahogy őket a gazdák nevezték – elmenekültek hazulról, ki 
a határba vagy a szőllőhegyen a pincékben tartózkodtak, hogy otthon ne 
találják őket. Amikor a házaknál a rábeszélés nem járt eredménnyel, a helyi 
nemzeti bizottság beidézte őket a tanácsházba. Sokan több ezer koronával 
tartoztak az államnak adó és egyéb illeték fejében. Hogy ezen tartozásuktól 
megszabaduljanak, kénytelen-kelletlen aláírták a belépő nyilatkozatot. 

(A hanyatló gazdálkodók felszámolása) 
Voltak a faluban egypáran gazdák, akik rosszul gazdálkodtak. Az 

állammal szembeni kötelességüknek nem tettek eleget – úgy az adó, 
valamint a törvényes beszolgáltatás  terén – azokat mint hanyatló 
gazdálkodókat tartottak nyilván, a földeket elvették tőlük és beolvasztották 
az EFSz-be az állatállománnyal együtt. Azokért az állatokért az ellenértéket 
az EFSz kifizette, amelyek többletnek számítottak a gazdaságukhoz mérten, 
a megszabott hektár terület után. 

(Spekulációk a rendeletek kijátszására) 
Ezeknek a hanyatló gazdálkodóknak hagytak szőllőt és háztáji földet 

is használatra. A nagyobb gazdák csakhamar egymás után léptek be a 
közösbe, hogy tagjai lehessenek és ne járjanak úgy, hogy elkobozzák tőlük a 
földet. Többen úgy spekuláltak, - hogy a beszolgáltatásokból minél 
kevesebbet kelljen teljesíteni – szétiratták földjeiket, állataikat a gyerekeikre, 
mert kevesebb hektár után kisebb volt a „kontingens“ s úgy, ha a földeket 
felosztották a családtagok között, nem kellett annyi tojást, húst, tejet stb. 
beadni az államnak, mintha egybe voltak a földek. 



 

Voltak a faluban elég nagy számban olyanok is, akik a vezető 
funkcionáriusok gyengeségét kihasználva vagy pedig protekcióval, 
megvesztegetéssel kijátszották a rendeleteket. Ezek feketén vágtak sertést, 
borjút, terményeiket uzsorás áron – titokban – eladták a felvidékieknek. 
Egyesek eltitkolt földeket használtak, amelyekért sem adót, se termény 
beadást nem teljesítettek. 

(Belépések a JRD-be) 
Ez év őszén a szövetkezeti tagok száma megnövekedett új tagokkal. 

Szép számban álltak be a közösbe olyan gazdák is, akik makacsul 
ragaszkodtak a magántulajdonhoz. Belátták, hogy helyzetük tarthatatlan, 
nincs más felé vezető út, csak a termelő szövetkezetbe. 

(A földműves szövetkezet gyarapodása – állami szubvenció) 
Mivel az EFSz földterülete lényegesen nagyobbodott, szükség volt a 

megszaporodott állatok részére istállókat építeni és egyéb épületeket. 
A talajművelő gépeket, traktorokat fel kellett emelni és több beruházás vált 
szükségessé, ez pedig igen sok pénzbe került a szövetkezetnek, mert újabb és 
újabb előre nem látott beruházási kiadások váltak szükségessé. A beruházási 
kiadások fedezéséhez állami támogatásra volt szüksége a szövetkezetnek. 
A munkaegységekre eső rész bizony alacsonyabb volt mint ezelőtt, de 
a szövetkezet megszilárdult és a valóságos nagyüzemi gazdálkodás útjára 
lépett. 

(A felrobbantott hidak újraépítése) 
A nyitra folyó hídja, amelyet a visszavonuló németek 

felrobbantottak 1945-ben, ezideig szükségmegoldásból faszerkezetű híd 
kötötte össze a falut. A híd megterhelése 5 tonna volt, és félő volt, hogy 
a napról napra növekvő gépesített és nehéz rakományú motoros járművek 
alatt leroskad. A robbanástól az egyik hídpillér erősen megrongálódott, azt 
újjá kellett építeni. Ebben az évben elkészült az új, vasbeton szerkezetű híd 
is. A kiskéri hidat is kijavították. Mindkét híd megterhelése 15 tonna úgy, 
hogy nagy, nehéz járművek is közlekedhetnek rajta. 

(Cétényke folyó kiáradása) 
Aratás alatt tartós esőzések voltak. A Cétényke folyó kilépett 

a medréből és elöntötte a réteket és a laposabb helyeket. A hegyből letóduló 
vizet a folyók nem tudták levezetni. A szennyes víz elborította a gabona-
kereszteket. Több helyen, ahol a víz magasabbra emelkedett, a gabona 
kereszteket is elsodorta. Az emberek gumicsizmában gázoltak a vízben, 



 

hogy a gabona kereszteket a partosabb helyekre kihordják és megszárítsák. 
Sok keresztet elsodort az ár – ki tudja, kinek a földjére. Egyes élelmes 
emberek a veszteglő kévéket összefogdosták a maguk részére, amiből aztán 
az következett, hogy összevesztek, egymást lehordták egész a fekete földig. 
Őszig a víz visszahúzódott a vőcökbe. 
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