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(Ďalšie kolektivizácie)

Na začiatku zimy sa opäť začalo získavanie vzdorujúcich roľníkov
do výrobného družstva. Okresní delegáti po dvoch chodili po obci
a vyhľadávali tých, ktorých vlaňajšia agitácia nepresvedčila. Národný výbor
ich po jednom predvolával. Niektorí boli ochotní podpísať prehlásenie
o vstupe s výhradou, že ešte tohtoročnú úrodu pozbierajú a na jeseň vstúpia
do JRD.
(Pracovný proces JRD – hospodárenie vo veľkom)

Kto nebol ochotný nastúpiť na cestu kolektívneho hospodárenia, pre
toho vyznačili pôdy vo vnútornom chotári (pasienky, býčia lúka, pažiť a
menšie pozemky). JRD sa stalo výlučným vlastníkom pozemkov členov.
V súčasnosti je vonkajší chotár – ballátok, horný, dolný a stredný –
okrem niekoľkých hektárov pozemkov, na ktorých sa pestuje vinič,
obrábaný spoločným hospodárením. Traktory brázdia lány konvert, Nová
zem, Szíky, Jatov, Peres a Csapás. Nebolo už viac brázd. Žatevné kombajny
pracujú na ďalekosiahlych lánoch ako bzučiace obrovské osy. Traktory
družstva s vlečkami sa rýchlo otáčajú, aby bola vymlátená pšenica čo
najskôr pozvážaná. Žatva prebieha vo dne v noci. Treba sa poponáhľať, kým
to počasie dovoľuje. Horúčkovitým tempom zvážajú aj slamu, aby mohli
pásové traktory začať na poliach robiť podmietku.
(Žatevná slávnosť v JRD)

27. augusta JRD organizovalo obvyklú žatevnú slávnosť. Predstavili
všetky poľnohospodárske stroje. Piesňami, v dobrej a veselej nálade
pochodovali ulicami na traktoroch a konských povozoch vyzdobených
kvetmi. Po sprievode bola na dvore družstva hostina a po nej tanečná zábava
trvajúca až do rána.
(Inštalácia rozhlasu)

V tomto roku sa už konečne aj v našej obci ozvali zvuky obecného
rozhlasu. Obyvatelia už dávno čakali na rozhlas. Doteraz boli správy dávané
občanom na vedomie obecným sluhom bubnovaním. Prešiel všetky ulice
a v počuteľných vzdialenostiach zabubnoval. Keď sa pred domami
zhromaždili ľudia, z vrecka vytiahol papier a nahlas začal čítať: „Dáva sa na
známosť všetkým občanom po prvé: atď...“ V nedeľu hlásil pri Kristovom
kríži pred kostolom, keď ľud po omši vyšiel z kostola. Teraz, keď už je obec

vybavená elektrickou sieťou, rozhlasové zariadenia pri každej príležitosti
hlásia najnovšie správy zaujímavé pre obec. V prípade nebezpečenstva dáva
siréna umiestnená v budove výboru na vedomie občanov, že niekde vypukol
požiar.

