
 

1963 

(Évzáró gyűlés az EFSz-ben) 

Az egységes földműves szövetkezet februárban tartotta meg a 

kultúrházban a szokásos évi zárszámadást. A szövetkezet 1962 évi 

mérlegéről, az elért eredményekről az elnök számolt be a gyűlésen megjelent 

tagoknak, majd utána a JRD könyvelője ismertette az elmúlt év bevételét és 

kiadását. Ezek elhangzása után megkezdődtek a hozzászólások. A vita során 

többen elégedetlenségüknek adtak kifejezést. Támadták a vezetőséget a 

munkaegységek igazságtalan elbírálása miatt. Heves szóváltás következett. 

Amikor a tagok már lecsillapodtak, az elnök adta meg a választ 

a kirohanásokra. Többek között rámutatott az egyes tagok felületesen végzett 

munkájára, nem végzik becsületesen a rájuk bízott munkát, úgy 

a termelésben, mint az állatgondozásban. Becsületes, odaadó és 

lelkiismeretes munkával tudunk eredményeket elérni, tudjuk közös 

gazdaságunkat gyarapítani, ha úgy teljesítjük a reánk rótt feladatokat, hogy 

abból ki is vehetjük a reánk eső részt. Közös célunk az  - mondotta az elnök 

– hogy szövetkezetünk szilárd alapokon tovább erősödjön, hogy elérjük azt 

a legmagasabb határt és tagjainknak jóval magasabb munkaegységeket 

tudjunk bebiztosítani. Ehhez pedig csak úgy tudunk elérni, ha erőnket és 

akaratunkak összpontosítjuk – mondotta az elnök. 

(Jednota gyűlése) 

A „Jednota” megtartotta a kultúrházban szokásos évi taggyűlését. 

Ezen gyűlésen a központi vezetőség ismertette a tagokkal az elmúlt év 

mérlegét, járási viszonylatban a Jednota működését. Szó esett arról is, hogy 

távlati tervekkel foglalkozik a járási vezetőség. Többek között tervezve van a 

falu részére egy korszerű vendéglő felépítése is. Erre a vendéglőre nagy 

szükség lenne annál is inkább, mert az ifjúság igényeinek megfelelő mulató 

helyiség a községben nincsen. Táncmulatságok alkalmával a kultúrházat 

foglalják el, amikor a kultúrházban mozi előadásnak kellene lenni. A mulató 

helyiség minél előbbi megvalósítása édekében a fiatalság egyhangúlag állást 

foglalt a gyűlésen, és kérte a vezetőséget, hogy követelésüket minél előbb 

teljesítse, mivel ilyen szórakozó helyiség már több faluban van. 

(Magánkézben levő földek fölmérése) 

Ez év tavaszán újra revízió alá vetették a még magánkézben lévő 

földterületeket. Megállapították ezáltal azt is, hogy ki mennyi földet használ. 



 

Az ellenőrzést szükségessé tette az is, hogy az eddigi magángazdálkodók 

közül többen már beléptek az egységes földműves szövetkezetbe és a 

kultúrterületek ezáltal megváltoztak. Egyidőben lettek ellenőrizve a szőllő és 

háztelkek is, mivel az utóbbi időben több új ház épült olyan helyeken, ahol 

eddig szántóföld volt – a beépített területeket újra föltérképezték. 

(Dojcsán Elek promoválása) 

Dojcsán Elek az itteni EFSz. könyvelője a nyitrai mezőgazdasági 

főiskola zootechnikai karán befejezte tanulmányait és ez év tavaszán 

állatműszaki mérnökké avatták. Több éven át volt az EFSz. könyvelője. 

Innen került el a főiskolára. Példás és odaadó szorgalmával kiérdemelte, 

hogy szaktudását tovább fejleszthesse, és hogy továbbra is hasznos tagja 

legyen a szövetkezetnek. 

Az EFSz. tagjai sorából elköltözött hosszú ideig tartó szenvedés után 

Dojcsán Mihály. Hosszú ideig volt az itteni baromfi telep vezetője. 

Rátermettségével és szaktudásával nagyban hozzájárult a baromfi állomány 

fellendüléséhez. Hivatását a baromfi nevelés terén lelkiismeretes és 

hozzáértő gondossággal végezte. Az alapító tagokkal csaknem egyidőben 

lépett a tagok sorába. A szövetkezet pótolhatatlan munkatársat vesztett el 

őbenne. Az elhunytban Dojcsán Elek mérnök édesapját gyászolja. 

(Öngyilkosság Kiskéren) 

Tragikus véget ért Újlaki János szövetkezeti tag. Óvatlan pillanatban 

lakásának padlásán felakasztotta magát. Mire felesége észrevette, már nem 

volt élet benne. Tettét búskomorságában követte el. Szenvedélyes alkohol 

élvező volt és talán annak hatása alatt követte el tettét. Többször kisérletezett 

hasonló módon magát kivégezni, de komoly szándéka nem volt annak igazi 

keresztülvitelére. Ha korholták részegsége miatt, felment a padlásra azzal a 

látszattal, hogy felköti magát, s ilyenkor meglesték, vagy több esetben nem 

törődtek vele – hiszen csak megijeszteni akarta őket – most aztán komolyan 

végrehajtotta tettét – végzett magával. 

(Népszínmű előadás) 

Jól sikerült 3-felvonásos népszínművet mutatott be a helybeli 

tanítóság. Színre került a „Szökött katona” – Szigligeti Edétől. A színdarabot 

a közönség kivánalmára háromszor megismételték. A műkedvelő pedagógus 

gárdája vidékre is ellátogatott előadást tartani. Az ebből befolyt bevételeket 

művelődési célokra fordították. 

(N.F. jelöltjeinek bemutatása) 



 

A nemzeti front jelöltjeinek bemutatása a kultúrházban május 19-én 

tartatott meg. Bemutatkoztak a választmányban jelölt tagok, akik a szlovák 

nemzeti bizottságba, a járási tanácsba, a járási bíróságba és a helyi nemzeti 

bizottságba lettek jelölve. 

(Újabb belépések az EFSz-be) 

Ebben az évben újra akcióba lépett a H.N.B vezetősége a járási 

nemzeti bizottsággal karöltve, hogy a még megmaradt magángazdálkodókat 

az EFSz-be tömörítse. Ezek a megmaradt pár hektárnyi földön gazdálkodók 

még mindig görcsösen ragaszkodtak a magángazdálkodás elvéhez. Egypáran 

mégiscsak belátták azt, hogy nincs más kivezető és helyesebb út, mint 

belépni a közös gazdálkodásba. Jelenleg még kb. 420 ha földterületök van a 

magángazdálkodók kezén – beleszámítva a szőllőterületeket is. 

(HNB leváltása) 

Október 23-án leváltották a Helyi nemzeti bizottság 

funkcionáriusait, Kántor Lajos tanácselnököt és Máté Lajos titkárt. A két 

funkcionárus nem tudott egymás mellett megférni különféle 

nézeteltérésekből kifolyólag; egymás hibáit, mulasztásait és túlkapásait 

hányták fel, aminek az lett a következménye, hogy a járási nemzeti bizottság 

mindkettőjüket a község vezetői funkciójukból eltávolította és ezek helyébe 

ideiglenes minőségben a helyi képviselő tanács a választásokig Szládicsek 

Mihály traktoristát és Bolfa Ferenc munkást választotta a falu vezetésére. A 

HNB elnök Szládicsek Mihály volt, Bolfa Ferenc pedig a titkár. 

Ideiglenes működésük alatt a következő évben kezdődtek meg a 

munkálatok a 9 osztályos, 18 tantermes iskolával. 

(Krónikás zárszója 1963-ig) 

És ezzel érkeztem az 1963 év végéhez. Krónikám megírását azzal 

kezdtem, hogy amikor Nagykér község krónikájának megírásához fogok, az 

1963. évet írjuk. Ebben az évben kaptam a helyi nemzeti bizottságtól 

megbízatást a krónika megírására; hogy a falunk története nemcsak a 

jelenkort foglalja magába, hanem a régmúlt századok távlatából is ismerje 

meg a késői nemzedékünk falunk őskorát. Bárcsak miránk is maradtak volna 

írott emlékek! Sajnos, nem maradt ránk, csak a nemzedékről nemzedékre 

átörökölt szájhagyományok – legendák. Ha valaha valaki mégis foglalkozott 

falunk történetével – az a századok folyamán elpusztult. Amit össze tudtam 

gyűjteni, azt igyekszem az utókor számára megörökíteni szerény tudásom és 

legjobb tehetségem szerint; tőlem telhetőleg. A XX. század leírását, a két 

világháború között saját élményeim alapján írtam meg, tapasztalatok alapján 



 

az akkori kornak megfelelően vázoltam fel falunk életét és a történt 

eseményeket hitelt érdemlően, hiszen benne éltem, köztük nevelkedtem fel – 

a falunk szülötte vagyok, és az öregszüleim is itt porladnak a mi 

temetőnkben. 

(Krónikás életrajza) 

Itt születtem 1898. július 30-án. Földműves volt az apám, afféle 

kisgazda. Ifjú, serdülő éveimet 16 éves korig a szülői házban töltöttem. Az 

első világháború alatt 1915-ben a vasúthoz mentem dolgozni – pályamunkás, 

majd később mozdonyfűtő lettem a Nagytapolcsányi (Topoľčany) 

fűtőháznál. Sem az első, sem a második világháborúban nem vettem aktív 

részt, mivel a vasút a tényleges katonai szolgálat alól felmentett. Iskoláimat 

– négy elemi osztályt Nagykéren jártam; négy osztályt – ebből két polgárit 

Ürményben (most Mojmírovce) az ottani iskolatestvérek zárdájában 

végeztem. 1919-ben megnősültem. Feleségem Veres Emerencia, született 

1901-ben. Két élő fiunk van: Ernő és János. Az egyik pap (esperes – 

plébános) Magyarországon, a másik állatorvos a nyitrai körzetben. Közel 

negyven évig teljesítettem a vasútnál szolgálatot. A második világháború 

alatt az itteni állomáson teljesítettem jegykiadó szolgálatot. 1946-ban a 

Benes kórmány alatt elbocsájtottak a vasúttól csak azért, mert magyar és 

nem megbízható voltam. (Lásd a magyarok üldözése című fejezetet az 52. 

oldalon »elektronikus krónika 43. oldal«). Felszabadulás után, amikor a 

komunista párt vette kezébe a hatalmat, újra visszavettek. 1957 óta vagyok 

nyugállományban. 

Ez lenne röviden az én életrajzom a késői unokák számára. 

     Dojcsán János krónikás 

 


