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(Újabb kolektivizálások) 

Még a tél elején megkezdődött  újra a még mindig makacskodó kis 

parasztok beszervezése a termelő szövetkezetbe. Kettesével járták a járási 

kiküldöttek a falut és keresték fel azokat, akiket a tavalyi agitáció nem tudott 

meggyőzni. Egymás után idézte be őket a nemzeti tanács. Egypáran 

hajlandók voltak a belépési nyilatkozatot aláírni avval a kikötéssel, hogy 

még ezidei termést betakarítják és őszre belépnek a JRD-be. 

(A JRD munkamenete – nagyüzemi gazdálkodás) 

Akik nem voltak hajlandók a kolektív gazdálkodás útjára lépni, azok 

részére a belső határban (legelők, bikarét, sebes, gyep és kisebb területeken) 

jelöltek ki földeket. A belépett tagok földjeit egy tagban foglalta el a JRD. 

Ma már a külső határ – a ballátok – felső, alsó és közép – kivéve pár 

hektárnyi szőlővel beültetett területet, a közös gazdálkodás műveli. 

Traktorok hasítják a barázdákat a konvert, újföld, szíket, jattó, a pereseken és 

a csapásokon. Megszűntek a barázdák. Az arató kombájnok mint valami 

óriási darazsak zümmögése hallatszik a végeláthatatlan táblákon. 

A szövetkezet vontató kocsis traktorai szaporán forgolódnak, hogy 

a kicsépelt búza mielőbb be legyen takarítva. Az aratás éjjel – nappal folyik. 

Sietni kell a betakarítással, amíg az idő engedi. Ugyancsak lázas ütemben 

szállítják be a szalmát, hogy a traktorok, a hernyótalpasok a már letakarított 

táblán megkezdhessék a tarló forgatását. 

(Aratóünnepély a JRD-ben) 

Augusztus 27-én rendezte meg az EFSz a szokásos arató ünnepélyt. 

Felvonultatták az összes mezőgazdasági gépet. Nótaszóval, jó kedvvel, 

vidám hangulatban vonultak végig az utcákon felbokrétázott traktorokon és 

lovas fogatokon. A felvonulás után a szövetkezet udvarán lakoma és utána 

reggelig tartó táncmulatság volt. 

(Hangszórók felszerelése) 

Ebben az évben végre a mi falunkban is megszólaltak a hangszórók. 

A hangszórókra már régóta várt a lakósság. Eddig a hirdetéseket a kisbíró 

dobszóval adta tudtára a lakósságnak. Végigjárta az utcákat és hallható 

távolságokban megverte a dobot. Amikor már többen összeverődtek a házak 

előtt, elővette zsebéből az írást és nagy hangon elkezdte olvasni: „Közhírül 



 

tétetik és tudomására adatik a falu lakósságának először: stb ...“ Vasárnap 

a templom előtt lévő keresztfánál hirdetett, amikor a nép mise után kijött 

a templomból. Most, hogy a falu villanyhálózattal van ellátva, a hangszórók 

ontják minden alkalommal a falut érdeklő legfrissebb híreket. Veszély esetén 

a tanácsházon elhelyezett sziréna adja tudtul a lakóknak, hogy tűz van. 


