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BEVEZETÉS 

Egy  szövetkezet  életét  alapvetően  tagjai  munkája  határozza  meg. Nincsenek  egyforma 
szövetkezetek,  mindegyiknek  sajátos,  egyéni  arculata  van.  Ugyanazok  a  tényezők  a 
különböző  szövetkezetek  életében  más és más hatóerővel  bírnak. Minden szövetkezetnek 
megvan  a  maga  sajátos  történelmi  fejlődése,  amely  ugyan  nem  választható  el  az  egész 
szövetkezeti  mozgalom történetétől,  de mégis annak külön  része. 

A  valkói  „Új  Élet"  termelőszövetkezet  története  magába  foglalja  azokat  a  társadalmi, 
politikai,  gazdasági  és szociális összefüggéseket,  amelyek megelőzték  létrejöttét  jelentkez
tek  megalakulásakor  és végigkísérték  fejlődése  során. 

A  sajátosságok  közül  érdemes  megemlíteni  Valkó Budapesthez való közelségét, ami két 
szempontból  is figyelemre  méltó. Az egyik, hogy  Valkó  Budapest  zöldövezetébe  tartozik. 
Ebből  adódóan  már  a  felszabadulás  előtt  és  után  is  nagy  területen  termesztettek 
zöldségféléket,  ami  a  viszonylag  apró  parasztgazdaságoknak  is  elfogadható  jövedelmet 
biztosított.  Más  szempontból  pedig  a  fölösleges  munkaerőnek,  főként  a  felszabadulás 
urán,  munkalehetőséget  biztosított.  Ez  a  lehetőség  sok  gondot  okozva  fokozatosan 
jelentkezett  a szövetkezet  megalakulása  utáni  első  években. 

A  termelőszövetkezet  nagy  utat  tett  meg  fejlődése  során.  Sok  nehéz  feladatot  kellett 
megoldania.  Le kellett győzni  a  tagságnak  a közös  munkától  távolmaradó  magatartását és 
a  vezetés  tapasztalatlanságából  keletkező  problémákat.  A szövetkezetbe  való belépéssel a 
tagság  bevitte  aggályait,  kételyeit  és az újtól  való  félelmét  is. Éveknek kellett eltelnie, míg 
a  szövetkezet  eredményei,  a közösen  végzett  munka eloszlatták a kételyeket,  aggályokat. 

Az  „Új  Élet"  vezetősége,  tagsága  a  társadalmi  és  felettes  szervek  segítségével 
megoldotta  a  rá  nehezedő  feladatokat.  A  szövetkezet  fejlődése  során  jól  gépesített,  a 
korszerű  technikát  és technológiát  alkalmazni tudó  gazdasággá  vált. 

A  tagság  életszínvonala,  életkörülményei  sohasem remélt  fejlődéstértekel.  Jelentősen 
megváltozott  a tudata  is.  „A z a paraszt, aki az első években  még hitt  a szövetkezet  közeli 
bukására  spekuláló  elemeknek,  7—8 évvel  később,  a természeti  csapások  idején  lelket önt 
az elkeseredett  vezetőkbe". 

A  szövetkezet  története  bemutatja,  hogy a tagság mennyi küzdelem  árán érte el  azokat 
az  eredményeket,  amelyekre  a  tagsága  ma már olyan büszke. Bemutatja  a múlt  hatóerőit: 
hibáit  és  erényeit,  megtudhatjuk  belőle,  mi  vitte  előre  és  mi  gátolta  a  fejlődést. 
Megmutatja  az  embereknek,  hogy  ők  saját  koruknak  nemcsak  passzív  résztvevői  és 
szemlélői,  hanem  építői és alkotói  is. 



VALK Ó  KÖZSÉG  FÖLDRAJZA,  GAZDASÁGI  ÉS  TÁRSADALMI 
VISZONYAI 

1.  A  község  földrajzi  viszonyai 

Valkó  község Pest  megyében,  a Gödöllői Dombságon, az Alföl d  északnyugati  peremén 
fekszik,  Budapesttől  keletre 44 kmre, a járási  székhelytől,  Gödöllőtől  délkeletre  14 km 
távolságra. 

A  községet  dombok  veszik  körül.  Valkó  határa  a  Gödöllői  Dombság  legszebb  része. 
Tengerszint  feletti  magassága  168—267  m között  váltakozik.  Szép  látványt  nyújtanak  az 
5—15°os  lejtői. 

A  község szántóterületének  túlnyomó  többsége  szántóföldi  gazdálkodásra alkalmas. 
A  község  határainak  talaja  vastag  lösztakaró.  A  löszön  kialakult  talajok  közül  főleg  a 

barna  erdőségi  talaj,  mezőségi  talaj,  valamint  a  magas  vízszintű  területeken  réti  talaj 
található  meg. A község  földterületének  89,1%a  könnyű  vályog,  10,9%a  nehéz  homok. 

A  községet  körülölelő  dombok és erdők  jelentősen  befolyásolják  éghajlatát.  Fékezik a 
szél  erejét,  ezáltal  csökken  a  talaj  párolgása,  meglassul  a  talaj  kiszáradása.  Az  évi 
középhőmérséklet  +9,3 C°. Az átlagos  évi hőmérsékletingadozás  26 C° körüli  értéket tesz 
ki . 

A  nyári  napok  kellemesen  melegek,  nagyobb  hőségek  nélkül.  Rövid  tavasza hűvös, az 
ősz meleg. 

A  fagyos  napok  átlagosan  105  napot  tesznek  ki évente. A fagyok általában  október 
közepétől,  április  közepéig  jelentkeznek. Az úgynevezett  „fagyos szentek"  általában  nem 
okoznak  kárt,  ami a  kedvező  domborzati viszonyoknak köszönhető.  A rövid tavasz után 
kevés  átmenettel  jön a nyári meleg, ami a laza talaj gyors kiszáradása  miatt nem előnyös a 
mezőgazdaság  számára. 

A  legtöbb  napsugár  júliusban,  a legkevesebb  december  hónapban  van. A  napsugárzás 
évi átlaga 2073 óra. 

A  szél  sebessége  átlagosan  2—3  méter  másodpercenként.  Az  uralkodó  szélirány 
északkeleti. 

A  felhőzet  aránya a nyári  félévben  4050%, a téli  félévben  6065% körül  alakul. 
A  csapadék  évi  átlaga  670  mm.  A  legtöbb  csapadék  június,  illetve  november 

hónapokban  van. A vegetációs  időszakra 360 mm csapadék jut. Ez a csapadékmennyiség a 
mezőgazdasági  termelés  szempontjából  hátrányos. 

Hótakaró  a  téli  hónapok  teljes  tartamának  általában  csak  felében  borítja  a felszínt. Az 
átlagos hóvastagság a 10 cmt általában  nem haladja meg. 



A  levegő  párateltsége  a  nyári  félévben  átlagosan  70%,  ezért  az  erős  lehűlés  könnyen 
vált ki csapadékot.  Jégeső  kevés van. 

Valkó  határa  vízben  szegény.  A  falu  egyetlen  patakocskája  a  Hajta  patak.  Bár 
állandóan  csörgedezik,  vízhozama csak nagyobb  esőzések  idején  emelkedik. 

A  talajvizet  csak a  lapályosabb,  mélyebben  fekvő  területeken  lehet  elérni  10  méteren 
belül. A községnek vastag, jó vízátbocsátó  talaja van. 

A  község  és  a  termelőszövetkezet  közgazdasági  adottságai  nem  a  legkedvezőbbek. 
Vasútja  nincs.  A  legközelebbi  vasútállomása  Tura,  és  néhány  kilométerrel  van  távolabb 
Gödöllő.  Az útviszonyok  kielégítoek.  A szövetkezet  szállításainak  zömét  a  turai  vasúton 
keresztül  bonyolítja  le. 

A  lakosság  utazási  lehetősége  jónak  mondható.  Budapestről  megközelíthető  vasúttal 
vagy HÉVvel  Gödöllőig.  Gödöllővel  sűrű  autóbuszjárat  köti  össze  Valkót. 

2.  A  község  története  és gazdaságitársadalmi  viszonyai a 
felszabadulásig 

Valkó  község  területe  6.532  kat.  hold,  lakóinak  száma  2.537  fő.  Lakói  magyar 
anyanyelvűek,  körülbelül  13%ában  cigányok. 

A  község  keresőképes  lakóinak  nagy  része  az  ,,Új  Élet"  Termelőszövetkezetben  (kb. 
40%),  valamint  Budapest  és  környéki  ipari  üzemekben  (kb. 40%)  dolgozik. A helybeli 
erdészet  és vadgazdaság  számos  valkói  lakost  foglalkoztat. A cigánylakosság  zöme  zenész. 
A  község mai formájának  kialakulása egy hosszú  folyamat  eredménye. 

A  község  régészeti  leletekben gazdag. A  régészeti  leletek arról  tanúskodnak, hogy már 
a  csiszolatlan  kőkorszakban,  időszámításunk  előtt kb. 3—3.500  évvel ezelőtt  éltek e  tájon 
olyan  kapás,  földművelő  gazdálkodást  űző  népek,  amelyek  le is telepedtek.  Valkón  e 
korból  pattintott  kő  használati  eszközök  kerültek  elő.  A  csiszolt  kőkorszakból,  a 
bronzkorból,  a vaskorszakból  stb. szintén  maradtak  fenn régészeti  leletek. 

E  terület  a  honfoglalás  után  Kurszán  Kündü  szállásterületéhez  tartozott.  Kurszán 
halála  után  Árpád megszerezte e területet  is családja  számára. 

Az  ásatások  tanúsága  szerint  a  falu  eredeti  helye  a  Szentpálhegy  — Ferreng  
Temetőpart  háromszögben  lehetett. 

A  falu  keletkezésének  idejéről  pontosat  nem  tudunk, az  azonban  biztos, hogy  1245 
előtt  létezett,  ugyanis  egy  1245  előtti  oklevél  felsorolja az  Ákos javakat, amelyek  között 
Valkó  is  szerepel. 

A  község  nevének  eredete  még kellően  nem  tisztázódott.  Van olyan vélemény,  hogy 
szláv  eredetű.  A  „vlk "  szó a  X—XI .  századbeli  szerbhorvát  nyervjárásban  farkast  jelent. 
Valószínűbb  dr.  Belitzky  János  feltevése,  mely  szerint  avar  korabeli  szó.  „Valkó" = 
„fehér,  fényes".  Belitzky  szerint  még lehet  ősszuomi  eredetű  is, és  „falu" t  jelent. A 
magyar  nyelvben  szórványosan  egészen  a  XVI I .  századig  maradt  fenn  ezzel  a  jelentéssel. 

A  község  az  1529ben  kezdődött  török  fennhatóságig  többször  cserélt  gazdát.  Volt 
királyi bírtok,  birtokolta a Rozgonyi család és Bakócz Tamás érsek is. 



1559ben  a török  adóösszeírás  szerint  25  adóköteles  ház volt  Valkón. Az úgynevezett 
„hosszú  háború"  (15931606)  szétdúlta  a  községet.  Az  1633/34.  évi  kincstári  adó
lajstrom  és a török  fejadódefterben  már csak két adóköteles  házzal  szerepelt. 

A  törökök  kiűzése  után  az  egységes  adórendszer  bevezetése  céljából  megkezdődött  az 
ország  új  gazdasági  felmérése.  Az  1696os  összeírás  szerint  Valkón  a  helybeli  jobbágy
családok  száma  13,  vetésterületük  99  p.m.f.  (pozsonyi  mérőföld).  Jövevény  jobbágy
családok  száma 2, vetésterületük  4 p.m.f. Szőlőmunkás  zsellérek  száma 5. 

I I .  Rákóczi  Ferenc  szabadságharca  idején  30  ember  fogott  fegyvert  a  szabadság 
védelmében. 

Mária  Terézia  1767. január  23án  kibocsátott  úrbéri  rendeletének  végrehajtása  során a 
valkói  jobbágyok  nem  lettek  szabadköltözők, hanem örökös jobbágyok maradtak. Ebben 
az  időszakban  a  községnek  már  volt  téglaégetője,  mészárszéke,  vízimalma  és  kocsmája. 
Érdekességként  kell  megemlíteni,  hogy  a  XVI I I .  és a XIX . század fordulója  táján  Petőfi 
Sándor  nagyapja  bérelte  a kocsmát. 

Az  1770.  március  20án  elkészült  urbárium  szerint  Valkó  földesura  herceg  Esterházy 
Mikló s  volt. 

1774ben    Mária  Terézia  iskolatörvénye  előtt  három  évvel    felépült  Valkó  első 
iskolája. 

Az  1784—87 között  végzett  első népszámlálás adatai szerint a 
házak  száma  139 
családok  száma  196 
lakosok  száma: 

férfi  511 
nő  511 
összesen:  1.022 

A községben  1847ben  156 telkes jobbágy, 40 házas és 28 hazátlan  zsellércsalád élt. 
A  szabadságharcban  nagy  számban  vettek  részt  valkóiak.  Az isaszegi  csata  előestéjén 

Görgey  tábornok  a  községben  éjszakázott.  Az egyik  magyar  hadtest  a  valkói  erdőből 
indult  támadásra. 

1856ban  tagosítás!  per  indult  a  község  lakói  és a földesúr  között, amely  1862ben ért 
véget, a végrehajtásra  1864ben  került  sor. 

Az  uraság  majorsági  birtoka —  ami nem került  felosztásra    több,  mint  1200 holdat 
tett  ki . A  majorság  megmaradt,  így  voltaképpen  csak  a telkes jobbágyság  és az  úrbéres 
zsellérség  szabadult  fel, a  majorsági  jobbágy  és zsellér nem. A tagosítás során  a volt  telkes 
jobbágyokból  kisbirtokosok lettek. A zsellérek nem jutottak  földhöz. 

A  jobbágyság  felszabadítása  után  a  telkes  gazdák  közül  a  féltelken  aluliak  (Valkón 
túlnyomórészt  ilyenek  voltak)  nem  tudtak  piacra termelni, köztartozásaikat  megfizetni. 
Emiatt  kénytelenek  voltak  földjeiket  eladogatni.  Ennek  eredményeként  a  földek  10 
nagygazda  kezében  összpontosultak.  Ezek a századfordulón  az uradalmi birtokkal  együtt 
a valkói  határ  mintegy 61%át  birtokolták. 

A  lakosság nagy  része  valósággal  nyomorgóit.  A családok  szaporodásával  a gazdaságok 
mind  kisebbé váltak.  Erről az alábbi  adatok  tanúskodnak: 



Össznépesség 
Ebből:  kereső 

2.181 
792 

1.389 

2.517 
788 

1.729 eltartott 
Saját  lakóházzal  rendelkezők 
Házi cseléd,  kereső 
Házi  cseléd, eltartott 
100 holdon felüli birtokos 
Kisbirtokos vagy bérlő 
Kisbirtokos,  napszámos 
Mezőgazdasági  cseléd,  kereső 
Mezőgazdasági  cseléd, eltartott 

119 
16 

3 
2 

137 
35 
70 

148 

87 

20 

12 

1 
76 

146 
73 

167 

Látható  a  lakosság elszegényedése. A lakosság számához  aránytalanul  kicsi a  lakóházak 
száma.  A cselédség  száma  növekedett,  a  kisbirtokosok  —  napszámosok    arányszáma 
egy  évtized  alatt  valósággal  megfordult.  Ez  a  helyzet  hozta  magával,  hogy  Valkó  is 
bekapcsolódott  a  kivándorlásba,  részint  pedig  a  valkói  parasztok  lassan  megindultak a 
budapesti  gyárak  felé. 

1900ban  39,  1910ben  55  volt  az  iparosok  száma.  A  kereskedelemmel  foglalkozók 
száma  15ről  5re esett vissza. 

Az  első  világháborúba  404  ember vonult be katonának.  Közülük 68 hősi halált halt, 41 
hadiözvegyet  és 45 hadiárvát  hagyva maguk  után. 

A  világháború  után,  az  őszirózsás  forradalom Valkó  életében  is  jelentős  változásokat 
hozott.  Az  ezt  követő  tavaszon,  a  Tanácsköztársaság  kikiáltásának  napján  a  község 
kommunistái  megalakították  a Direktóriumot  és megszervezték  a Vörös Őrséget is. 

A  Tanácsköztársaság  bukása  után  az  úgynevezett  Nagyatádiféle  földreform  során 
Valkón  394 ember  jutott  földhöz.  A földosztás  során először a vitézek kaptak  földet, ami 
ezután  fennmaradt,  azt  osztották  szét  a földnélküliek  között.  Felosztottak 608 kh  földet 
a Schossberger  uradalomból  (ekkor az  volt  a  földesuruk),  amelyből  a legtöbb hasznot az 
uraság húzta,  mivel  megváltási  díj fejében  magas árat kapott a szinte használhatatlan, rossz 
földjeiért. 

A  két világháború  között  a község lakói  legnagyobb részben  apró  magángazdaságokkal 
rendelkeztek, és azokon földműveléssel  foglalkoztak. Sokan éves kommencióért  cselédek az 
uradalomban,  mások  alkalmi  napszámból  éltek  a  módosabb  középparasztoknál.  Ezen 
kívül  Budapest  és környékén  levő  üzemekben  és  gyárakban  keresték  a  megélhetésük
höz  szükséges  anyagiakat.  A  törpebirtokosok  egyre jobban  elszegényedtek,  eladósodtak, 
ezért  földingatlanuktól  meg  kellett  válniuk,  amit  a  módosabb  gazdák  vásároltak  meg 
tőlük.  A  szegények  kétlaki  életet  éltek:  részben  ipari  munkások  lettek, részben  paraszti 
munkát  végeztek. 

A birtokviszonyok alakulását  az 1935. évi statisztikai adatfelvételek  mutatják. 



1.  táblázat.  A  birtokviszonyok  alakulása  1935ben 

Birtoknagyság  A gazdaságok  száma  Birtokok  területe 
kh  db  kh 

1  5  415  1.193 
5  50  164  1.663 

100  500  3  465 
5001000  1  685 

10003000  1  2.749 

Összesen:  584  6.708 

A  táblázatból  látható,  hogy  az  1—5  holddal  rendelkező  415  gazda  rendelkezik  az 
összes  földterület  17,5%ával,  az  5—50  holddal  rendelkező  164  gazda  a  földterület 
24,5%ával,  míg a  1003.000  holddal  rendelkező  5  birtokos az összes földterület  58%át 
birtokolta. 

A  6.708 kh  terület  összes  aranykorona  értéke  46.092  volt,  tehát  1 kh  mezőgazdasági 
terület  átlagos aranykorona  értéke 7,1. 

A  község  területének  40%a erdő és 51%a szántó  volt. 
A  nagybirtok  kenyérgabona,  cukorrépa  és  gazdasági  takarmányok  termesztésével 

foglalkozott.  Hozamai  meghaladták  a  paraszti  színvonalat.  A  talajerőpótláshoz  istálló
trágyát  és  némi  műtrágyát  használt.  Gazdasági  felszerelései  közül  meg  kell  említeni  a 
traktort  és  a  cséplőgépet.  A  talaj műveléshez  a  traktoron  kívül  16  lófogat  állt 
rendelkezésére.  A  gazdaság  fejlett  állattenyésztéssel  rendelkezett.  Kiemelkedett  a  tejter
melés,  amelyet  vajjá  dolgozott  fel. Említésre  méltó  még a  sertéshizlalás.  A gazdaság még 
egy  szeszfőzdével  rendelkezett. 

A  falu  parasztsága  a kenyérgabonán  és abraktakarmányon  kívül zöldségféléket  termelt. 
A  zöldségfélék  közül  említésre  méltó  a  borsó,  a  hajtatott  burgonya  és  a  juliskabab. A 
zöldségféléket  a  gödöllői,  isaszegi  és  a  budapesti  piacokon  értékesítették.  Az  állat
tenyésztés  közepes  színvonalú  volt. 

A  gazdasági  felszerelést  az  állatállomány  tartásához  szükséges  istálló  és  a  faluban 
néhány  szecskavágó,  a  földmüvelésben  a  ló  és  tehénfogat,  az  eke,  borona  és henger, 
néhány  helyen  a vetőgép  képviselte.  A  faluban  5  magán  és 1 közösen  vásárolt  cséplőgép 
volt. 

A  község társadalmi  életére erősen  rányomta a bélyegét a vagyoni helyzet. Az embert a 
vagyon alapján  értékelték.  Szavuk csak a jómódú  gazdáknak  volt. 
Gelybó  András  így emlékezik  vissza:  „ A  felszabadulás  előtt  egy  gyűlésen  felszólaltam  az 
ellen,  hogy a  „fűbért"  mindenkire  kivessék  anélkül,  hogy használjáke a legelőt  vagy sem. 
A  válasz  az  volt,  mit  tudsz  te  még, minek  pofázol  bele.  Ez csak egy eset, de  a helyzet 
minden esetben így volt, ha a szegényebbek  közül valaki bele akart szólni a dolgokba." 

Az  elöljáróság  tagjai, a Hangya és a Hitelszövetkezet  vezetői mind a jómódúak  köréből 
kerültek  ki .  Egy sem  akadt  közöttük  a falu nincstelenjei és szegényparasztjai  közül. 



A  különbségek  a  települési  viszonyokban  is jelentkeztek,  még a  „gazdák"  között  is. 
Külön  laktak a jobbmódúak  és külön  a szegények. 

„Arró l  még szó sem  lehetett,  hogy  a gazdagyerekek  szegény  lányt vegyenek  feleségül. 
Egy  vagy  két esetben  fordult  csak elő, hogy  gazdagabb lányt  vett  el egy  szegényebb  fiú. 
Olyan  esetben,  ha  a  gazdalány  nem  kellett  valamilyen  oknál  fogva  a  gazdafiúknak,  és 
minden áron  férjhez  akart  menni"   így emlékezik vissza Gelybó  András. 

A  szegények  gyerekei  nem tanulhattak  tovább. Fiatalon dolgozni kellett menni. A falu 
életére  erősen  ható  egyház  engedélye  nélkül  pedig nem is mehettek, esetleg csak a vitézek 
és hadirokkantak gyerekei. 

A  szegények  sorsa  keserves  volt.  Elmehettek  napszámba  az  uradalomba,  sommásnak 
Fejér  megyébe vagy a gazdákhoz. 

A  gazdáknál  a napszámbér  alacsony  volt. A legtöbb  esetben nem is napszámot  fizettek, 
hanem  kisegítették  fogattal  a szegényparasztokat  és ezért  három  kapás nappal vagy négy 
kaszás nappal kellett  fizetni. 
„ A  fizetés  idejét  ők  határozták  meg. A fogatnapot  pedig  azután  adták,  miután  a maguk 
munkáját  elvégezték.  így  mindig  megkésve  került  a szegényebbek vetőmagja  a földbe. Ez 
aztán  meglátszott  a  terméseredményeken  is,  ami  jóval  elmaradt  a  gazdáké  mögött" — 
mondja  Gelybó  András. Ugyancsak  ő mondja el a következőket  is: 
„A z  1882es  tagosításnál  is  a  jómódúaké  lettek  a  legjobb  földek.  A  szegényebbek  a 
rosszabb  minőségű,  hepehupás,  víz  és  szél  eróziónak  kitett  területeket  kapták.  E 
területeket  még ma is „zsellér  földnek"  nevezik." 

A  cselédek  sorsa sem  volt  irigylésre  méltó.  Reggel korán  a gazda keltette őket. Hatkor 
kezdődött  a  munka  és  napnyugtáig  tartott.  Az évi  kommenció  a  következő  volt:  18 q 
gabona,  1200  öl  cseléd  föld,  egy  kevés  pénz  fertályonként,  napi  1  liter tej, tüzelő, sertés
és  baromfitartás.  Lakásuk  egy  szoba és négy  családnak  egy  közös  konyha. A sok  gyerek 
miatt nagyon  szegényen  éltek. 

Mint  korábban  láttuk,  a  község  területének  majdnem  felét  erdő  foglalja  el. A  valkói 
erdőgazdaságot  1867ben  alapították.  Az  alapító  okirat  szerint  az  erdő  jövedelme  az 
államé,  a  vadászati  jog  pedig  a  mindenkori  államfőt  illette  meg. Az erdészet  a  gödöllői 
koronauradalomnak  részét  képezte. 

Ipari  létesítmény  a  felszabadulás  előtt  csupán  egyetlen  volt  a  községben:  báró 
Schossberger  birtokán  működő,  s  a  tulajdonát  képező  szeszgyár.  Ez  az  üzem  kis 
kapacitással  dolgozott,  s  ezért  mint  munkaalkalom  nemigen  jöhetett  számításba.  Az 
iparban  dolgozó  lakosságot  inkább a budapesti  és környéki  gyárak  foglalkoztatták. 

A  szolgáltató  kisipar  régi  múltra  tekinthet  vissza. A céhek  idejében  már voltak Valkón 
kisiparosok.  A  I I . világháború  idején  9  cipész,  6  kovács,  4  bognár,  3 asztalos, 3 ács, 3 
kőműves  és 4  fodrász  élt a  községben.  Az iparosok  a helyi  lakosság szükségletem  túl más 
piacokra  is  termeltek.  A  környék  szinte  valamennyi  kirakodó  vásárán  megjelentek 
termékeikkel. 

A  lakosság  további  szükségleteinek  kielégítésére  két  vegyeskereskedés,  egy  szatócs
üzlet, egy  hentesüzlet  és öt  kocsma  volt  magántulajdonban.  A Hangya Szövetkezetnek  is 
volt egy boltja. 



A  Valkói  Községi  Hitelszövetkezet  1880ban  alakult. Alapításakor  700 tagot  számlált, 
719 üzletrésszel  és 71.400 aranykorona  alaptőkével. 

A  Budapestért  folyó  karcok  során  a község  több  ízben  cserélt  gazdát.  Volt olyan nap, 
hogy  4—5 alkalommal. A község  1944. november  18án szabadult  fel. A harcoknak  több 
polgári  áldozata  volt,  sőt a fel nem robbant  lövedékek  később  még további  áldozatokat  is 
követeltek. A harci cselekmények  során  több ház rongálódott  meg. 



A  KÖZSÉG  DEMOKRATIKUS  ÉS  SZOCIALISTA  ÁTALAKULÁS A 

A  felszabadulás  jelentős  változásokat  hozott  a  község  gazdasági  és  társadalmi 
viszonyaiban,  megteremtette  a  falu  demokratikus  és  szocialista  átalakulásának  alapjait, 
1946  elején  megalakult  a  Nemzeti  Bizottság.  Elnöke  Juhász  József  lett, a  kisgazdapárt 
balszárnyának  vezetője.  Elnökhelyettes  Pintér  András  parasztpárti,  tagjai:  Tóth  Cseri 
János kommunista  és Soltész  Sándor  szociáldemokrata  párttagok. 

A  községben  négy  párt  működött.  A kisgazdapárt  150 taggal, a parasztpárt  120 taggal. 
A  munkáspártok  közül  a  szociáldemokrata  pártnak  180,  a  kommunista  pártnak 
alakulásakor  30 tagja  volt. 

A  nagybirtokok  felosztása  1945  tavaszán  az  egész  országban  megkezdődött.  Valkón 
csak  néhány  ember akadt,  aki  igényt  tartott  a felosztásra  kerülő  uradalmi birtokokra. Az 
emberek attól  féltek,  hogy  visszatér  a földesúr  és, hogy nem tudják  kifizetni az  adót. 

1945  tavaszán  Ideiglenes  Földosztó  Bizottság  alakult,  melynek  elnöke  Tóth  Cseri 
János  volt.  A  földosztó  bizottság  minden  jelentkezőnek  annyi  földet  mért  ki lépéssel, 
amennyinek  a megmunkálását  vállalta. 

Később  megalakult  a  600/1945.  M.E.sz.  rendelet  végrehajtására  a Földosztó  Bizottság. 
Ekkor  már  kezdték  elhinni az  emberek, hogy  nem jönnek  vissza  a föld  régi  birtokosai, s 
többen  akadtak  földigénylők  is. 

A  földosztás  során  394 jelentkező  között  828 kat. hold  területet  osztottak  k i , melynek 
megoszlása a következő  volt: 

A  felosztott  területből  633  kh  Schossberger4)írtok,  a  többi  pedig a  koronauradalomé 
volt. 

A  földosztás  után  az  1949es népszámlálás adatai  szerint  a következőképpen  alakultak 
Valkón  a birtokviszonyok: 

Szántó 
Legelő 
Erdő 
Fanét 

787 kh 
4 kh 

13 kh 
24 kh 

0—  1 kh területtel  rendelkező 
1— 10 kh területtel  rendelkező 

10—25 kh területtel  rendelkező 
25 kh felett 

30 fő 
456  fő 

32 fő 

Összesen:  518 fő 



A statisztika  még 51 fő  mezőgazdasági  munkást  említ  meg. 
A  számadatok  jól  mutatják,  hogy  a  földosztás  után  a  földtulajdonosok  között  a 10 

holdon  aluliak  kerültek  döntő  többségbe.  A  1025  holdas  parasztok  száma  nem 
számottevő,  kulákgazdaság  pedig nem volt. 

A  lakosság  további kereső  rétegéből 
az  iparban  130 fő 
önálló  iparosként  45 fő 
közlekedésben  9 fő 
szolgáltatásban  22 fő dolgozott. 

A  község  társadalmára  kiható  strukturális  változás  azon  túlmenően,  hogy  birtokba 
vették  a  földet,  a  demokratikus  fejlődés  alapjait  is megteremtette  és egyúttal  elhozta a 
társadalmi  egyenjogúság  tudatát  is. 

A  megváltozott  helyzetnek  megfelelően  a szegényés a  kisparasztság  helyet  követelt 
magának  és  kapott  is  a  falu  társadalmi  életében.  Képviselőik  ott  voltak  a  Nemzeti 
Bizottságban,  1950től  kezdődően  a megalakult Tanácsban és más szervezetekben is. 

A  módosabb  gazdák  nehezen  vették  tudomásul  a megváltozott  viszonyokat.  Korábbi 
befolyásukat  elveszítették  és  attól  tartottak, hogy az olcsó  munkaerő  sem áll  rendelkezé
sükre. A falu szegényebb  rétegeitől  távol  tartották  magukat.  Ez a magatartásuk  az  ötvenes 
évek közepéig  megfigyelhető  volt. 

A  háború  után  a község  parasztsága  nagy  nehézséggel  küzdött.  A harci  cselekmények 
és  a  háború  alatti  beszolgáltatás  következtében  a  község  állatállománya  szinte  teljesen 
elpusztult. Nem volt  igaerő, nem volt  vetőmag. 

A  parasztság  tudta,  hogy  állatállomány  és  igaerő  hiányában  nem  tud  gazdálkodni. 
Ezért  a  távoli  Zala,  Somogy  és  Vas  megyékbe  utaztak  állatot  vásárolni.  Nem  sokat 
törődtek  azzal,  hogy  tudnake  tenyészállatokat  szerezni,  megelégedtek  az  igavonó 
jószággal  is. Ha nagy  nehézségek  árán  is, de  lassan megindult a  termelés. Az időjárás sem 
kedvezett.  1946ban  és  1947ben  nagy  volt  az  aszály.  A háborús  károk és az aszály miatt 
Valkón  még 1949ben  sem  érték  el a  terméseredmények  a  felszabadulás  előtti  szintet. A 
község  állatállománya  is alatta  maradt  a háború  előttinek. A kéthárom holdas  gazdák egy 
része abbahagyta a mezőgazdasági  termelést  és elvándorolt  a népgazdaság más ágaiba. 

A  parasztság  jelentős  része  azonban  bizakodva tekintett a jövő  felé. Az iparba  távozók 
földjeit  kezdték  megvásárolgatni  vagy  bérletben  művelni.  Magukat  és  családjukat  nem 
kímélve  dolgoztak. 

Az  ötvenes  évek  elején  a  kötelező  beadás  és az  előírt  vetésterv  megtörte  a  termelési 
kedvet  és lendületet.  Újból  megindult az ipar felé áramlás. A gödöllői és budapesti  gyárak 
újból  csak  munkalehetőséget  biztosítottak  a  gazdálkodást  abbahagyok  számára.  A 
parasztság zöme azonban  maradt. 

Erre  az  időszakra  a  következőképpen  emlékeznek  vissza  Turai  János,  aki  ma 
elnökhelyettes  és  Drávai  András  gépcsoportvezető.  Drávai  András:  „Nagyon  nehéz 
időszak  volt  az  ötvenes  évek  eleje.  Máig  sem  értem,  hogyan  lehetett  ilyen  politikát 
folytatni.  Ahelyett,  hogy  a  termelést  segítette  volna az  állam,  intézkedéseivel  gyakorla
tilag  ellene  volt.  Majdnem  minden  termésünket  be kellett adni alacsony  hatósági áron. Ha 
beadtuk,  még előfordult,  hogy  pótbeadást  is kellett  teljesíteni.  Egyik  évben  nem tudtam 



eleget  tenni  húsbeadási  kötelezettségemnek.  Tojással  pótolni  lehetett.  Napokon  keresztül 
jártam  a Jászság  falvait,  míg megvásároltam  a  szükséges tojásmennyiséget.  De nem  adtam 
fel  a  gazdálkodást,  nem  mentem  el az  iparba.  A  föld  i t t tartott.  Nehezen éltünk,  de  egy 
kis  ügyeskedéssel  akkor  is  meg  lehetett  élni.  Gyarapodni  persze  nem  gyarapodtunk.  A 
kötelező  vetésterületet  egyszer  sem  vetettem  el. így  tudtam  hajtatott  burgonyát,  babot 
termelni. Azoknak jó ára volt. Eladtam a piacon és a kereskedőknek.  így éltünk." 

Turai  János:  „Ahogy  András  mondja,  nehéz  évek  köszöntöttek  ránk.  A  felszabadulás 
után  nem  ezt  vártuk  a  munkáshatalomtól.  Én  is it t maradtam.  Béreltem  földet.  A bérlet 
után  csak  a  bérletet  fizettem  a  tulajdonosnak.  A beadási  kötelezettség  a  tulajdonosoké 
volt.  A  bérelt  földön  hajtatott  burgonyát,  takarmányt  termeltem.  No meg a  rendelet  is 
olyan  volt,  hogy  lehetett  spekulálni.  Azt  is  csináltam. Szerződtem  borsóra,  napraforgóra, 
így  háromholdanként  egy  holdról  engedték  el  a  beszolgáltatást.  így  már  másképpen 
tudtam gazdálkodni.  Gyarapodni  persze nem nagy  lehetőségem  volt." 

Gelybó  András,  aki  tanácselnök  volt  abban  az  időszakban:  „Ez  a  gazdaságpolitika 
káros volt.  Sokat  ártott  a párt  szövetségi  politikájának.  Tényleg nehéz évek voltak." 

Juhász  János:  „Én  a  felszabadulás  előtt  uradalmi  cseléd  voltam. A földosztáskor  3,5 
hold  földet  adtak. Akkor  még fogságban  voltam. 1946. március  27én jöttem  meg. Semmi 
jószág  sem  volt  a  háznál,  még  tyúk  sem.  Az  akciós  marhából  vettem  egy jószágot.  Egy 
másik  volt  cseléddel  összefogtam.  így végeztük  el a munkát.  Három  év múlva  eladtam  a 
tinót.  Vettem  két  üszőt.  Jó  tehenek  lettek.  Minden évben borjaztak.  Ezek lendítették  fel 
a  gazdaságomat.  Sok  tejei  hordtam  a  csarnokba.  A  legtöbbet  a  faluból.  Oklevelet  is 
kaptam  érte.  Később  én  is  foglalkoztam  bikahizlalással.  Sertést  is hizlaltam, 2—3 darabot 
adtam  el  évente.  Földet  is  béreltem.  A  szövetkezet  megalakulásakor  már  12  holdon 
gazdálkodtam.  Egyébként  a  volt  cselédek  kb.  25%a  kiváló  gazda  lett. Úgy 25%a  nem 
tudott  gyökeret  verni,  máshová  mentek  el  dolgozni.  A  másik  50%  pedig  közepesen 
gazdálkodott." 

Tokai  Sándor:  „Háború  előtt  5  holdam  volt.  1945.  májusában  jöttem  meg  amerikai 
fogságból.  Itthon  nem  volt  állat,  felszerelés.  Feleségem  vásznat  szőtt.  Vászonért  hozott 
Dunántúlról  egy  1  éves  borjút.  Az  apósnak  volt  egy  bikaborja.  Ezeket  betanítgattam, 
összefogtam  őket.  Az egyik  paraszttól  kocsit, a másiktól  ekét  kértem.Az  állatok  gyengék 
voltak,  majdnem  csak  én  toltam  utánuk  az  ekét.  Valahogy  elkínlódtuk  az  őszi  vetést. 
Később  vásároltam  teheneket.  Jó  állatok  voltak,  évente  megellettek,  sok  tejet  adtak. 
Csikókat  is vettem.  Azokkal  ősszel  és télen  fuvaroztam.  A beadásos  időszak nehéz  volt." 

Papp Mihály  módos  gazda  volt.  Ó így nyilatkozik:  „A háború  után  nekem sem  maradt 
állatállományom.  Úgy  vettem  meg  a  lovakat  és  teheneket  is  Dunántúlon.  Elég  hamar 
talpra álltam. A beadás nagyon  sújtott." 

Az  első mezőgazdasági  termelőszövetkezet  1953ban  alakult meg Vörös  Lobogó  néven, 
26  taggal,  a  község  legszegényebb  családjaiból.  Elnöke  egy  évig  Lázár  Sándomé  volt. 
Földjüket  a  tulajdonukban  levő  egy  pár  lóval  nem  voltak  képesek  megművelni,  így 
minden  munkát  a gépállomással  kellett  elvégeztetniük.  Mivel ez a kedvezmények  ellenére 
is  sokba  került,  az  év  nagyon  rosszul  zárult.  Ezért  a  tagság  fele  kilépett.  Ekkor  Bényi 
Ferenc  lett  az  elnök.  A  13  tagból  csak  11 dolgozott  ténylegesen,  a  rendelkezésükre  álló 



65  kat.  hold  földön.  Az első  évben  10  anyakocát  állítottak  be. Az új elnök  példamutató 
munkája  nyomán  a  tagság  munkához  való  viszonya  is  megváltozott.  Zárszámadáskor  30 
forintot  fizetett a termelőszövetkezet  munkaegységenként. 

A  következő  évben,  1955ben,  tehénistállót  építettek  a  Kozma  völgyben,  és  négy 
fejőstehenet  vettek. 

A  növénytermesztésben  búzát,  árpát,  rozsot,  takarmányt  és kukoricát  termeltek,  jó 
termést  takarítottak  be.  Ehhez  még hozzájárult  az anyakocák és a tehenek jövedelme. Ez 
tette  lehetővé,  hogy  az  egy  munkaegység  értéke  az  év  végén  45  forint  lett.  A 
hagyományos  növénytermesztésen  kívül  1956ban  már megindult a  szántóföldi  zöldség
növények  —  elsősorban  a hagyma  —  termesztése  is. Bár a  szövetkezet  kilátásai  biztatóak 
voltak,  1956  októberében  mégis  feloszlott.  A  termelőszövetkezet  ingóságait  eladták,  a 
befolyt  összegből  rendezték  az  állammal  szemben  fennálló  adósságukat.  A  fennmaradó 
összeget  a tagság között  szétosztották,  ami munkaegységenként  57 Ftot jelentett. 

Az  ellenforradalmat  követő  időszakban  a  párt  és  a  kormány  intézkedéseinek 
eredményeképpen  a valkói  parasztság  termelési  kedve  fellendült.  Gyorsan  egészítették ki 
gazdasági  felszereléseiket,  ekét,  boronát,  vetőgépeket  kezdtek  vásárolni.  Az  állattenyész
tésben  az  iga  mellett  adtak  a  minőségre  is.  Tenyészállatokat  vásároltak.  Sok  gazda 
foglalkozott  komoly  állattenyésztéssel.  Évente  2—3  hízómarhát  szerződtek  le,  30—40 
liter  tejet  fejtek  naponta.  A  sertéstenyésztés  is  fellendült.  ,,01y  tömegben  állítottak  elő 
hízósertést,  hogy  értékesítési  gondok  kezdtek  jelentkezni  a faluban"  — mondja  Gelybó 
András.  Drávai  András:  ,,jól emlékszem,  hogy  mikor megérkezett  reggel a felvásárló, már 
nagy  tömegben  vártuk.  Harcolni kellett  azért,  hogy  el tudjuk adni a hízókat. A  felvásárló 
könyörgött,  hogy  tartsuk  még 2—3  hétig".  Turai János:  ,,Igen sok  hízott  marha és sertés 
ment  ki akkor a községből.  Érdemes  volt vele foglalkozni.  Ez helyes  gazdaságpolitika  volt. 
így  kellett  volna  ezt  csinálni  korábban  is."  Az  állatállomány  és  termelése  is  ebben  az 
időben  érte el, sőt jóval  meg is haladta  a háború  előtti  szintet. 

Fellendült  a növénytermesztés  is. A  földművelésnél  megmaradt  parasztok  bérbevették 
az  állami  tartalékterületeket,  a  bejárók  földjeit,  többen  földet  is  vásároltak.  A 
növénytermesztés  eredményei  is  meghaladták  a  háború  előtti  szintet.  Drávai  András: 
„Vol t  állatállomány,  amely  trágyát  termelt.  Műtrágyát,  ha  nem  is  sokat,  de  tudtunk 
venni. Jobban meg tudtuk művelni a földet,  hiszen  volt  igaerő. Nőttek  az eredmények." A 
korábbinál  nagyobb  lendületet  vett  a zöldségtermesztés  is. Különösen  szép  eredményeket 
értek  el  a  valkói  parasztok  a  hagyományos  juliskabab,  hajtatott  burgonya  és  borsó 
termelésében.  Termékeiket  Budapesten,  Gödöllőn  a piacokon  értékesítették. 

Beszélgető  partnereim elmondották azt is, hogy  embertelenül  sokat  dolgoztak ebben az 
időszakban.  „Nappal  szedtük  a  borsót,  burgonyát.  Sok  éjszakán  kocsikáztam  Pestre, 
Újpestre  és  Rákosfalvára  az áruval. Az aratás ideje sem volt  könnyebb. Egyik  nyáron este, 
amikor  már  a  harmat  miatt  nem  lehetett  aratni,  hazaküldtem  az  asszonyt, megetetni  a 
jószágot  és  megfőzni.  Éjjel  összegyűjtöttem  a  lucernát.  Amikor  végeztem,  lefeküdtem  a 
petrencébe.  A  csillagos  ég volt  a  tető  a fejem  felett.  Reggel  hozta  az  asszony a reggelit. 
Ettem és arattunk  tovább. Kegyetlenül  kellett hajtani magunkat és a családot  is.  1947ben 
nősültem.  Apám kiadta a részemet, az asszony hozott 4 holdat. Hét holdon  gazdálkodtam 



akkor,  négy  és három  aranykoronás  földeken.  A  termelőszövetkezet  szervezésekor  már  13 
holdam  volt.  Ugy  éreztem  ez  elég,  de  ennyi  kellett  is.  Sokat  dolgoztunk,  a  család  is 
éjjelnappal,  de  gyarapodtunk  is.  Az  állam  is  jobban  járt  az  olyan  intézkedésekkel, 
amelyek ezt  a termelési kedvet  ösztönözték." 

Turai  János:  „1947ben  fiatalon,  20  éves  koromben  nősültem.  Tízéves  koromra 
teljesen  árva  voltam. Az egyik rokonom vett  magához. Olyan családtag és cseléd  is lettem. 
Három  hold  földet  kaptam  földosztáskor  Vácszentlászlón.  Az  asszony öt  holdat  hozott. 
Én nyolc holdon kezdtem gazdálkodni.  Én  is vettem földet: béreltem  is. Tizenhárom  hold 
földem  volt  1959ben.  Ennyi  kellett  Valkón  az  eredményes  gazdálkodáshoz.  Rengeteget 
kellett  dolgozni. Éveken  keresztül  egy  éjjel  sem  aludtam nyolc  órát." 

Juhász  János:  „1956  után  könnyítés  esett  a  parasztságnak.  Nekem  is  jobban  ment. 
Voltak  lovaim.  Bikákat  hizlaltam.  Évente  2—3  hízósertést  is  eladtam.  Fogadtam  feles 
földet  is. A szervezéskor  már  12 holdon  gazdálkodtam." 

Az  MSZMP  Központi  Bizottsága  1958.  decemberi  határozatának  nyomán  a  gödöllői 
Járási  Pártbizottság  megtárgyalta  a  járási  termelőszövetkezetek  helyzetét  és  számszerű 
fejlesztésének  lehetőségeit.  A  pártbizottság  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  a 
járásban  is  megértek  a feltételek  a szövetkezetek  számszerű  fejlesztésére. 

A  Járási  Pártbizottság  1959.  február  19én  aktíva  értekezletet  tartott.  Az  aktíva 
értekezleten  jelentették  be,  hogy  Valkó  községgel  kezdik  a  szervezést  a járásban. Erre az 
aktíva  értekezletre  így  emlékszik  vissza  Gelybó  András,  az  akkori  tanácselnök:  „A z 
értekezleten  hallottam,  hogy  községünk  lesz  az  első  az  agitációban.  Én  értettem  a 
mezőgazdaság  átszervezésének  szükségességét.  De  azt  is  tudtam,  hogy  mi  saját  erővel 
Valkón  nem  tudjuk  megvalósítani.  Felszólaltam és közöltem ezt  az  elvtársakkal, és  kértem 
őket,  hogy  ha  a  községet  át  akarják  szervezni, adjanak ehhez segítséget. Kurucz elvtárs, a 
járási  párttitkár  azt  válaszolta, meglesz. így  nyilatkozott  Gyetvai József járási  tanácselnök 
is.  Utána  itthon  tanácsülést  tartottunk.  A  téma  az  átalakítás  volt.  Emlékszem,  hogy  az 
elnöklő  elnökhelyettes,  elelcsukló,  majdnem  síró  hangon  olvasta  fel  a  határozati 
javaslatot.  A  határozati  javaslatot  a  tanácsülés  elfogadta.  Utána  megindult  az  agitációs 
munka.  Én  elsőnek  léptem  be  a  szövetkezetbe." 

Az  agitációs  munka  a  vártnál  nagyobb  nehézségekbe  ütközött.  A  szövetkezeti 
szervezésben  korábban  elkövetett  hibák,  a  párt  1956  előtti agrárpolitikájának  torzulásai és 
a  gyenge  szövetkezetek  eredményei  negatívan  hatottak  a  valkói  parasztság  elég  széles 
tömegeire. 

Egyesek  a  régi  hibák  visszatérésétől  féltek,  mások  függetlenségük  és  szabadságuk 
feladását  féltették.  Némelyek  az  ősi  földhöz  való  ragaszkodás  hívei  voltak. Sokan  voltak 
olyanok,  akik  nem  bíztak  a  közös  gazdálkodásban,  féltek  az  ismeretlen  jövőtől.  Az 
idősebbeknek  kételyeik  támadtak  a  megélhetésüket  illetően,  a  kollektivizálást  a  vagyo
nukból  való  kiforgatásnak  vélték. 

Ellenagitátorok  is  akadtak.  Esténként  bujkálva,  a  kertek  alatt  jártak  egymáshoz. 
Hordtákvitték  a híreket,  egymást  a kitartásra  buzdították.  Jócskán akadtak olyanok, akik 
napokra  eltűntek  az  agitátorok  elől, vagy nem  engedték  be  őket  portájukra.  Sokan  hajnali 
három,  négy  órakor  keltek, enni  adtak  a jószágnak  és  mentek a mezőre. Késő este  tértek 



vissza abban  a  reményben,  hogy  már nem  keresik fel őket  a szervezők. Olyanok is voltak, 
akik  étellelitallal  kínálták  az  agitációban  résztvevőket,  elbeszélgettek  velük  mindenről, 
csak  a  belépésről  nem  akartak  hallani.  Elsőként  senki  sem  akarta  aláírni  a  belépési 
nyilatkozatot.  Mindenki  másra  várt.  Az  agitáció  második  hetében  már  konkrétan 
megfogalmaták,  ha  X vagy Y belép, én  is  belépek. 

Az  agitáció  második  hetében  már  kezdtek  gyűlni  az  aláírások.  Belépett  a  párttagság 
nagyobb  része,  a  különböző  funkciókat  viselők és társadalmi szervek vezetőinek  többsége 
is.  Kezdtek  elhatározásra  jutni  és belépni  a különböző  paraszti rétegek  is.  1959.  I I I .  5ig a 
szervező  bizottság  titokban  tartotta  a  belépők  névsorát.  1959.  március  6án  a  községi 
hangos  bemondón  beolvasták  azoknak  a  neveit,  akik  aláírták  a  belépési  nyilatkozatot. 
Ezzel megkezdődött  a még  „kívül  levők"  belépése  is. 

De  erről  az  időszakról  talán hadd beszéljenek  az  érintettek. 
Drávai  András:  „Szombaton  kerestek  fel  az  agitátorok.  A  Gépgyár  dolgozói  voltak. 

Azzal  kezdték,  tudjae,  miről  van  szó?  Mondtam nekik: a  belépésről.  Utána  elmondták 
érveiket, én az  enyémeket. Nem tudtunk megegyezni. Hétfőn  újból  eljöttek.  Behívtam  őket 
a  szobába.  Beszélgettünk  és  megittunk  három  liter  bort.  így  beszélgettünk  egy  hétig. 
Érdekes  eszmecsere  volt.  De  nem  írtam  alá.  Utána  egy  hétig  minden  nap  behívattak  a 
tanácsházára.  Ott  is  agitáltak.  Közben  vetni  kellett  volna  a  borsót.  Ehelyett én agitációra 
jártam.  Újból  csak  nem  léptem  be.  Hogy  miért?  Már  említettem,  mennyit  és  hogyan 
dolgoztam.  Attól  féltem,  hogy  törekvéseim  nem  találnak  megértésre.  Akadtak jócskán  a 
faluban,  akik  a  kocsmát  jobban  szerették,  mint  a  földet.  Mi lesz, ha  ezekkel  együtt  kell 
lenni?  Én  és  még  a  többi  szorgalmas  ember  dolgozzon  helyettük  is,  ők  meg  majd 
részesednek  az  eredményből?  Féltettem  a keservesen megszerzett  földet,  állatokat.  Ez  a 
föld,  ha  sok  munkával  és  gonddal  is,  de  biztosította  a  megélhetésemet.  Adjam  oda  a 
biztosat  a bizonytalanért?  Élvezni  akartam a munkám  eredményét.  Tudtam, hogy sok  jó 
szövetkezet  van,  de  azt  is, hogy  rosszak  is vannak. Melyikhez  tartozunk  majd  mi?  Úgy 
ítéltem  meg,  hogy a valkói nép még nem  érett  a termelőszövetkezetre. Alacsonyabb  fokon 
kellett  volna  kezdeni  és  folyamatosan  eljutni  a  termelőszövetkezethez.  De  it t  csak  a 
termelőszövetkezetről  volt  szó. Kimaradtam,  nem  írtam  alá  a  belépést.  Apám  és apósom 
aláírta.  Nekem  nem  maradt  földem,  mert  tulajdonjogilag  az  övéké  volt.  Megmaradtak  az 
állatok.  Az  erdészek  illetményföldjét  műveltem  bérletben.  200  q  burgonya  és  250  q 
kukoricám  lett  a  bérelt  földön.  A  kaszálókon  kaszáltam,  Túrán  vettem  évente  200  q 
káposztalevelet,  amelyet  besilóztam,  vagy  prizmában  tároltam.  Abrak  volt.  Bikákkal 
kezdtem  foglalkozni.  Két  hízó  bikát  adtam  el.  Úgy  éreztem,  újból  megtaláltam  a  fonál 
végét.  A  másik  télen  jött  egy  újabb  szervező  csoport.  Én  nem  voltam  otthon. Este  sírva 
fogad  az  asszony.  Elmondta,  hogy  it t  jártak  az  agitátorok,  és  üzérkedéssel  vádoltak. 
Közben  a  dolgozók  iskolájába  jártam.  Iskolába  menet  megszólított  az  egyik  agitátor,  én 
azt  mondtam  neki, vigye a lovat, de  ne  sértegessen. Aztán  otthagytam. Másnap  az asszony 
aláírta  a  nyilatkozatot.  Újból  sírva  fogadott.  Mondtam  neki,  most  már  ne  sírj.  A  bérelt 
földek  felét  visszamondtam.  A  nyáron  már  kínlódtam.  Az  erdészethez  is jártam,  meg  a 
termelőszövetkezetbe  is.  Az  asszony  nevére  gyűjtöttem  a  munkaegységet.  Az  év  végén 
beléptem  gyalogmunkásnak." 



aztán  elmentem  az  iparba.  Az Egyesült  Gyógyszergyárban  dolgoztam  ötvenedmagammal 
Valkóról.  A  gyári  bűz  a  szabad  levegő  után  nem  tetszett,  de  hamar  megszoktam  és a 
gyárat  is megszerettem.  Ott  iratkoztam be a dolgozók  iskolája  hetedik osztályába, melyet 
el  is  végeztem.  Hét  hónap  után  hazahozattak  a  gyárból.  Dunajszky,  az  Árammérőgyár 
igazgatója  és Gelybó  András  bátyám  jártak  a gyárban.  Másnap  minket hazaküldtek.  Egy 
hónapig  feléje  sem  mentem  a  termelőszövetkezetnek.  Papp  István  brigádvezető  csaloga
tott  dolgozni.  Eljöttem.  A  lóistállót  építettük.  Nemsokára  behívattak  az  irodára.  A 
könyvelésben  akartak  alkalmazni. Hosszú  huzavona  után  magtáros  lettem  és  anyagbe
szerző.  Féltem  a  belépéstől.  Már  mondtam,  hogy  a  belépéskor  13  hold  földem  volt. 
Nehezen  szereztem.  Átvészeltem  a  beadásos  korszakot.  Most  úgy  éreztem,  elveszik a 
földemet,  ami az  enyém.  Ez jó  megélhetést  biztosított.  Nem tudtam, hogy mit hoz az új 
élet.  Féltem  tőle.  Aztán  az  első  év el is keserített.  Úgy nézett  k i , igazol az aggodalmam. 
Fél  évig fizettek némi  előleget. Fél év után semmit. Egy fillért  sem kaptam. Úgy nézett k i , 
még nekem  kell  fizetni.  Voltak,  akiknek tényleg  vissza kellett  fizetni  valamit.  Számomra 
más  választás  már nem volt, csak a szövetkezet.  Szerencsére a második év már jobb volt, a 
következők  még  jobbak.  Igaza  van  Andrásnak:  tudatilag  még  nem  érett  meg  akkor 
bennünk  a szövetkezet  gondolata." 

Juhász  János:  „Én  12 éves  korom óta cseléd voltam a felszabadulásig.  Az elsők  között 
írtam  alá a  belépési  nyilatkozatot. Én megszoktam  a  munkát.  Nem  féltem  a  belépéstől. 
Arra  gondoltam,  nem  lehet  rosszabb  a szövetkezet  sem,  mint  korábban.  Az első  naptól 
kezdve dolgoztam. Bevittem a lovaimat és fogatos lettem." 

Papp  Mihály:  „Min t  mondtam,  jómódú  gazda  voltam.  33  holdon  gazdálkodtam  a 
belépéskor.  Nem mind  volt az enyém. Nem láttam jövőt a termelőszövetkezetben.  Láttam 
a cselédsorsot.  Nekem annál  több jutott.  Attól  féltem, hogy sorsom olyan lesz, mint  régen 
a  cselédeké.  Nem  is  álltam  munkába,  üzembe  mentem.  Hazahívtak.  Az első  évben  108 
napot  dolgoztam.  800  forint  körül  kaptam  a  108  napért.  Ez  igazolni  látszott 
kételyeimben.  Nagy  baj  azért  nem  volt,  hisz  volt  kitartásom  még a  szövetkezet  előtti 
időből.  Járt  még 700  forint,  de  fel se vettem. Adják  azoknak — mondtam az  elnöknek   , 
akik  többet  dolgoztak. A következő év már jobb volt. Kerestem annyit, mint  az iparban." 

Tokai  Sándor:  „A  korábbi  szövetkezet  megijesztett.  Arra  gondoltam, mi lesz, ha így 
gazdálkodunk?  Elhatároztam,  hogy  nem  írom  alá  a  belépőt.  A  feleségem  agitált,  míg 
végül is aláírtam.  Én  sem  dolgoztam  tavaszig  a  szövetkezetben.  Pestre  jártam  dolgozni. 
1960  tavaszán  hazakerültem.  A  szövetkezetben  gyalogos  lettem.  Elkeserített  a helyzet. 
Mi t  láttam?  a  tagság  egy  része  ásított,  a  másik  a napot  lopta. Ez  nekem nem  tetszett. 
Szóltam,  hogy  dolgozzunk,  most  már  ez  lesz  a  sorsunk.  Visszafeleseltek,  mit  akarok, 
kérdezték. Újból  it t hagytam a szövetkezetet.  Azután a sógorom hívott a disznókhoz. Hogy 
menjek,  kanász  legyek?  A kanász volt az utolsó ember a faluban. Aztán  mégis elmentem. 
Nehéz  volt  megszokni.  Nehezen  ment  a  fejembe  ez  a  foglalkozás.  Most  már  szeretem. 
Innét akarok nyugdíjba menni." 



AZ  „Ú J  ÉLET"  TERMELŐSZÖVETKEZET  MEGALAKULÁSA , 
A  GAZDÁLKODÁ S  ELSŐ  ÉVEI 

(19591962) 

1.  A  megalakulás  problémái,  az első év  eredményei 

A  község  szocialista  átszervezése  a  parasztság  igen  erős  ellenállásába  ütközött.  Erről 
tanúskodnak  az  előző  fejezetben  ismertetett  paraszti  megnyilatkozások  is. A szervezés a 
járási  pártbizottság  határozata  és kezdeményezése  alapján  indult  meg. A községi  párt és 
tanácsi szervek nem voltak  felkészülve  a község  átszervezésére. 

Az  1956  után  hozott  gazdaságpolitikai  intézkedések  hatására  a  parasztgazdaságok 
gyors  fejlődésnek  indultak. Miután  a  párt  és a kormány  az ellenforradalom leverése  után 
nem  tűzte  ki  közvetlen  célul  a  mezőgazdaság  szocialista  átszervezését,  a  község 
parasztsága  hosszantartó  egyéni  gazdálkodásra  rendezkedett  be.  Az agitáció  megkezdése 
felborzolta a kedélyeket.  A község egy  felbolydult  méhkasra  emlékeztetett. 

A  parasztság  aggályait,  kétségeit  és az  ellenagitációt  leküzdve,  a  kitartó,  meggyőző 
munka  meghozta az eredményét, és 1959. március  15én a község  parasztsága  megtartotta 
az alakuló  közgyűlést. 

Az  alakuló  közgyűlés úgy határozott, hogy a közös  munkát az őszi vetésekkel kezdi el. 
Tavasszal  még mindenki egyénileg vetett el, és egyénileg  takarították  be a termést  is. 

A  közgyűlés  megválasztotta  a  szövetkezet  elnökét,  Juhász  József  8  holdas  gazda 
személyében.  Juhász  József  ezzel  másodszor  töltött  be  magas  tisztséget  a  községben, 
ugyanis  ő  volt  az  1946ban  megalakult  Nemzeti  Bizottság  elnöke  is. Az  elnökhelyettes 
Gelybó  András  lett. 

A  tagság  vezetőségi  tagoknak:  Pintér  Gy.  Mihályt,  Pintér  Gábort,  Juhász  Sándort, 
Juhász  Mihályt,  Bényi  Ferencet,  Balogh  Sándort,  Pintér  Erazmust,  Sebestyén  Józsefet, 
Papp  Mihályt,  Juhász  Józsefnét,  Szabó  Ferencet,  H. Szabó  Mihályt, Papp  Istvánt,  Tusor 
Mihálynét,  Szabó  Andrásnét  és  Pintér  Sándort  választotta  meg.  A  szövetkezet  első 
főagronómusa  Pinvinszky Imre,  az  állattenyésztő  agronómusa  Oláh  Mihály,  főkönyvelője 
pedig Török  Elek volt. 

A  közgyűlés  megbízta  a megválasztott  vezetőséget,  hogy az őszi vetések  megkezdéséig 
készítse  el a vetéstervet  és mérje  fel azokat  az  eszközöket és állományt, amely a  munkák 
megkezdéséhez  szükségesek. 

A  szövetkezet  megalakulásakor  a  tagok  száma  583,  ebből  326  nő, a  pártoló  tagok 
száma 93 volt. 

A  termelőszövetkezeti  tagok  megoszlása  a  bevitt  földterület  arányában  a  következő 
volt: 



0  3  khig 
3  8  khig 
815  khig 

15  kh  felett 
földnélküli 

235  fő 
262  fő 
69  fő 

4  fő 
13  fő 

Összesen:  583  fő 

A  gazdálkodást  3.068 kat.hold  területen  kezdték  meg.  A  terület  megoszlása  művelési 
áganként  a következőképpen  alakult: 2.681  kat.hold  szántó,  70  kat.hold  rét,  112  kat.hold 
erdő,  26  kat.hold  tanyaterület,  a  fennmaradó  179  hold  pedig  egyéb.  Az  átlagos 
aranykorona érték  9,29  volt. 

Az állatállomány  93  lóból,  50  tehénből  állott. 
A  közösbe  bevitt  gazdasági  felszerelések  a  következők  voltak:  50  fogatos  kocsi,  35 

fogatos eke,  20  fogatos vetőgép,  20 ekekapa, 30  fogas és henger. 
A  szövetkezet  épületállományát  a  régi  Vörös  Lobogó  Tsz  által  épített  15  férőhelyes 

szarvasmarhaistálló  képezte. 
A  közös  munka  nehezen  indult  meg.  A  tagság  jelentős  része  őszre  az  iparban  és  más 

népgazdasági  ágakban  helyezkedett  el.  A  vezetőség  hagyta elmenni  a  tagokat azzal, hogy 
„úgysem  tudja  foglalkoztatni  valamennyit".  Télire  pedig  „engedélyt  is  adott  más 
munkaterületen  való  munkavállalásra."  Ősszel  már  igen erős ellenagitáció  folyt  a  munkák 
megindítása  ellen.  A szövetkezet  ellen agitálok  úgy  vélték: hogyha nem  indul  meg  a  közös 
munka,  a  felsőbb  szervek kimondják  a  feloszlatást.  Hatott  ez  az  agitáció.  Az  embereket 
úgy  kellett  összefogdosni  farosnak  a  vetőgépek  után.  A  szántást  a  gödöllői  gépállomás 
gépei,  a  vetést  pedig  a  tagság  végezte  el.  Az őszi  kalászosokat,  a kedvező  időjárás  mellett, 
jó  magágyba  helyezték  el. Ősszel elvetettek 640  kat.hold búzát  és  275  kat.hold árpát.  Az 
őszi  mélyszántást  a gépállomás  500  holdon végezte  el. 

A  tavaszi  munkáknál  újból  problémák  jelentkeztek.  A nem  sok  kézi  munkát  igénylő 
tavaszi  árpát  és  kukoricát,  takarmányrépát  „sikerült  időben  magágyba  juttatni,  így 
mondhatjuk  — ha  nem  is  könnyen,  de  nagyobb  zökkenők  nélkül"  — olvashatjuk  az 
1959—60as gazdasági évről  szóló  közgyűlési  beszámoló  jegyzőkönyvében. 

A  burgonya  ültetésénél,  ami  kézierővel  történt,  már  kezdtek  a  bajok  jelentkezni.  Az 
500  khon  30  napig  tartott,  az  úgyis  késve  megkezdett  ültetés.  A  növényápolásnál,  a 
paradicsom  palántálásnál  még  csak  fokozódtak  a  nehézségek.  A  tagság  jelentős  része 
húzódozott  a  közös  munkától,  a  területek  felosztását  követelte.  A  vezetőség  egy  ideig 
ellenállt  a  tagság  ezen  követelésének,  és csak akkor  kezdte  kimérni  a  kapásokat,  amikor 
belátta,  hogy  másképpen  nem  lesznek  a  földek  megművelve.  Ez  a  kölcsönös  huzavona 
meg  is látszik  a  terméseredményeken. 

A  gabona  betakarításánál,  a  nyári  zöldségfélék  szedésénél,  kapások  betakarításánál  a 
másik  végletbe  esett  a  vezetőség.  A  nyári  zöldségfélék  szedését  a  tagsággal  bérmunkában 
végeztette  el.  227.203  forintot  fizetett  ki  bérmunkaként.  A  gabona  betakarítását  és 
cséplését,  valamint  a  kapások  betakarítását  természetben  fizették.  A  nyári  és  őszi 
betakarításért  a következő  volt  a  természetbeni  kifizetés: 



Kenyérgabona  456 q 
Takarmánygabona  236 q 
Burgonya  1.389 q 
Kukorica  610 q 

A  főbb  növények  vetésterülete  és holdankénti  hozamai  a  következőképpen alakultak: 

Vetésterület  Termésátlag  Terv 
kh  q/kh  tény  q/kh 

Búza  640  10,5  10,0 
Rozs  79  11,3  8,0 
Árpa  275  13,6  9,0 
Kukorica  600  7,8  14,0 
Burgonya  500  28,6  70,0 
Cukorrépa  20  157,2  110,0 

Búzából,  rozsból,  árpából  és cukorrépából  a termésátlagok  meghaladták  a tervezettet, a 
kukorica  és  burgonya  átlagai  messze  alatta  maradtak  annak.  Okát  az  ápolási  munkák 
elmaradásával  és a késői  betakarítással  lehet  magyarázni. A részes betakarítás ellenére is a 
burgonyát  csak  decemberben,  a kukoricát  pedig  1961.  januárjában  takarították  be.  Oláh 
Mihály  szerint:  „Tetemesre  tehető  az  a  mennyiség  is,  amit  a  tagok  munka  végeztével, 
egymásnak  falazva, illetéktelenül  hazahordtak." 

Ugyancsak  az  ápolási  munkák  jelentős  megkésésével  és  a  „tagságnak  a  közössel 
szemben  érzett  felelőtlen  magatartásával"  magyarázható  a  zöldbabnál  a  2.500  qs,  a 
borsónál  az 1.970, a máknál  a 46 qs kiesés a tervezettel  szemben. 

A szövetkezet  állatállománya  1960. december  31én  a következő  volt: 

Szarvasmarha:  142 db  Sertés:  311  db 
Ebből:  Ebből: 

Tehén  50 db  Koca  99 db 
Előhasi  üsző  7 db  Süldő  123 db 
Növ. üsző  46 db  Szopós malac  7 db 

Hízó  82 db 
Növendékbika  13 db 
Szopós  borjú  12 db 
Hízó marha  14 db  Ló:  93 db 

Az év folyamán  a szövetkezet  14.300  db naposcsirkét  vásárolt, melyet broilercsirke
ként  értékesített. 

Az  állatállomány  a  közös  férőhelyek  elkészüléséig  a  nagyobb  istállóval  rendelkező 
tagoknál  volt  elhelyezve.  A  szövetkezet  az  istálló  használatáért  — közös  megállapodás 
alapján    használati  díjat  fizetett. Az állatok  takarmányozását  a közösből  biztosították. A 
takarmányosok  az  állattenyésztő  agronómus  által  összeállított  normák  alapján  naponta 



szállították  a helyszínre  a takarmányt.  Az állatok  gondozását  az a szövetkezeti  tag látta el, 
akinek az  udvarán  el voltak  helyezve. Az ápolásért  és a tehenek  fejeséért  munkaegységet 
állapítottak  meg.  A  munkák  ellenőrzését  az  állattenyésztő  agronómus  és  brigádvezető 
látta el. 

A  közös  férőhely  létrehozására  1960ban  állami  hitelből  a  következő  beruházások 
valósultak  meg: 

1 db  102  férőhelyes  magtár  padlásos  tehénistálló 
1 db  80  férőhelyes  szerfás  növendékmarha  istálló 
2  db  20  férőhelyes  szerfás  sertésfiaztató 
1 db  250  férőhelyes  szerfás  süldőszállás 
1 db  80 férőhelyes  szerfás  lóistálló 

A  termelőszövetkezet  az  első  gazdasági  tervének  elkészítésekor  a következő  bevételek
kel  számolt: 

Növénytermesztésből  5.207.814 Ft 
Állattenyésztésből  1.532.400 Ft 
Egyébből  528.000 Ft 

Összesen:  7.268.214 Ft 

A  tényleges  teljesítés  a következőképpen  alakult: 

Növénytermesztésből  2.878.814 Ft 
Állattenyésztésből  721.918 Ft 
Egyébből  263.000 Ft 

Összesen:  3.863.732 Ft 

A  gazdaság  a  bevételi  tervét  53,2%ra  teljesítette.  A  tervteljesítés  elmaradásához 
nagyban  hozzájárultak  a  már említett  szervezetlenségből,  munkamegtagadásból,  a  későn 
végzett  munkákból  adódó  kiesések. 

Az  állattenyésztés  nem  tudta  teljesíteni  tervét.  A  terv  irreálisnak  bizonyult.  A 
szövetkezeti  vezetőség  azzal  számolt,  hogy  a  terv  teljesítéséhez  szükséges  tenyész  és 
hízóanyagot  meg  tudja  vásárolni.  A  szövetkezet  nehéz  pénzügyi  helyzete  miatt  sem a 
tervezett  tehén  és  kocaállományt,  sem  a  hízóállományt  nem  tudta  megvásárolni. 
Ráadásul  még takarmányozási  gondok is jelentkeztek. 

A  terv  2.755.929  forint  kiadással  számolt.  Ehelyett  a  tényleges  kiadások  3.388.255 
forintot  tettek ki . A többletkiadások  összege 632.326  forint. 

A  szövetkezet  első  éves  összes  beruházásainak  értéke  3.993.783  forint,  ebből  a  saját 
beruházás 695.512  forintot  tett ki . 

A  szövetkezeti  tiszta  vagyon  a  mérlegbeszámoló  szerint  1960.  december  31én a 
következőképpen alakult: 



Fel  nem osztható  szövetkezeti vagyon 
Üzemi alap saját  forrása 
Szociális és egyéb  alap 
Egyéb  tartalékolás 

695.512  Ft 
1.269.482 Ft 

29.102 Ft 
66.816  Ft 

Összesen:  2.060.912  Ft 
313.492  Ft Levonandó  mérleghiány 

Tiszta vagyon teljes  értéke:  1.747.420 Ft 

A  szövetkezet  elosztási  formáját  a  teljes  zűrzavar  jellemezte. Kezdetben  a vezetőség a 
hagyományos  munkaegység  könyv  előírásaihoz  ragaszkodott.  Később  néhány  helyen 
módosította.  A  munkaegység  mellett  megvolt  a részes  művelés és a  tagok  által  végzett 
bérmunka  is. 

A  korábban  ismertetett  bérmunkán  és  részeiben  végzett  munkabéren  túlmenően 
1.148.388  forintot  fizetett  ki a szövetkezet  munkaegységre,  amelyből  861.275  forintot 
tett  ki a pénzbeni és 287.113  forintot  a természetbeni  részesedés. 

A  tagság  66.500  munkaegységet  teljesített.  Ez  a  szám  arról  tanúskodik,  hogy  a 
munkaegységhigítás  igen  nagymértékű  volt.  Az  egy  munkaegység  értéke  így  17,27 
forintot  tett k i , amelyből  a készpénz  12,94, a természetbeni  értéke  hatósági áron  számítva 
4,33  forint  volt. 

Év  közben  a szövetkezet  a teljesített  munkaegységek  alapján  10 forint  előleget  fizetett 
k i  munkaegységelőlegként.  Miután  a gazdaság a tervezett  bevételeit nem tudta  teljesíteni, 
év  végén  fizetni  sem  tudott  a  tagságnak,  sőt  többeknek,  akik  munkaegységre  dolgoztak, 
még  visszafizetési  kötelezettséget  is  előírtak.  Ez  aztán  tovább demoralizálta az amúgy is 
ímmelámmal  dolgozó  tagságot. 

A  tagság közös  munkában  való  részvételét  mutatják  az alábbi  adatok: 

A  szövetkezet  közvetlen  vezetősége  képtelen  volt  megbirkózni  a vezetés  feladataival. 
Tapasztalatlanságuk,  a  tagság  ellenállása,  a  kudarcok  kapkodóvá,  a  józanabb  tagok 
véleményével mit  sem  törődővé és gyakran  önkényeskedővé  tették  munkájukat.  Az elnök 
és  a  szakvezetés  sem  a  tagságra,  sem  a  közgyűlésen  megválasztott  vezetőségre  nem 
támaszkodhatott.  Erről  a zárszámadási  közgyűlés  beszámolója  így tanúskodik:  „A z elnök 
működésében  az  akarathiányról  nem lehet  beszélni, mert akarni akart, azonban  a tagságot 
a  feladatok  megoldására  nem  tudta  mozgósítani.  A  tömegek  előtt  természetéből 
kifolyólag  nem  tudott  magának  tekintélyt  és közmegbecsülést  kiverekedni. Hadvezér  volt 
hadsereg nélkül." 

Munkaegységet  egyáltalán nem  teljesített: 
1150  munkaegységet  teljesített: 
151—350 munkaegységet  teljesített: 
350 feletti  munkaegységet  teljesített: 

167 fő 
260 fő 
77 fő 
66 fő 



A  főkönyvelő  munkáját  így  jellemzi  a  beszámoló:  „Kora  és  a  termelőszövetkezet 
adminisztratív  munkaerőinek  gyengesége  miatt  a  szövetkezet  pénzügyi  helyzetének 
alakulását  nem tudta  figyelemmel kísérni és kézben  tartani, így a pénzügyi helyzetet  egész 
évben nem  ismertük." 

Az  agronómusok  munkáját  a következőben  értékeli  a  beszámoló:  „Őszintén  meg  kell 
mondani,  hogy  korántsem  tettük  meg azt, amit tudtunk, és meg kellett volna tenni annak 
érdekében,  hogy  a  gazdasági  helyzet  a  lehető  legjobban  alakuljon." A beszámolót  Oláh 
Mihály  állattenyésztő  agronómus  olvasta  fel. Majd  így folytatja:  „Azok a személyek, akik 
a  növénytermesztés  szervezésére  lettek  volna  hivatva,  ölhetett  kézzel  nézték  a  dolgok 
alakulását,  a munkaerő  szervezésével  egyáltalán  nem  törődtek." 

A  szövetkezet  vezetőségének  munkájáról  a következőket  olvashatjuk  a  beszámolóban: 
„ A  vezetőség  korántsem  nyújtotta  azt,  amit  nyújtania  kellett  volna.  Tökéletesen 
egyetértek  abban, hogy a főbb  gazdasági  kérdésekben, egykét esetet kivéve, ki sem  kérték 
a  tagság  véleményét.  De  nem  tudok  egyetérteni  azzal,  hogy  a  szövetkezet  vezetősége  a 
vagyonvédelmi  kérdésekben  igen  passzív  álláspontot  foglalt  el,  és  amikor  szeme  láttára 
lopták  a  határt  és  a  közös  terményeit,  nem  kívánta  észre  venni, nehogy  valakinek  a 
szemében  rossz fiú legyen." 

A  zárszámadó  közgyűlésen  a  szövetkezet  elnöke  és  főkönyvelője  idős  korukra  való 
hivatkozással  lemondtak  megbízatásukról.  A közgyűlés  mindkettőjük  lemondását  elfogad
ta.  Az  új  elnök  Pintér  Gy.  Mihály  lett,  aki a  zsámbéki  elnökképző  iskola hallgatója  volt 
akkor.  Első  helyettesének  Sebestyén  Józsefet  és még Balogh  Sándort  választotta  meg a 
tagság  második  elnökhelyettesnek.  A szövetkezet  főkönyvelője  Lannert  Jánosné  lett. 

2.  A  termelőszövetkezet  fejlődése 

Az  első  sikertelen  év  minden  hátrányos  következményével  kellett  a  második  évet 
megkezdeni. 
A  vezetőség    okulva  az  elmúlt  év  hibáin    első  feladatának  a  munkaszervezet 
kialakítását  és  a  jövedelemelosztás  olyan  formáinak  kialakítását  tekintette,  amelyek 
számoltak  a tagság érdekeivel  és elképzeléseivel. 

1961.  február  28án  megtartott  rendkívüli  közgyűlésén  Oláh  Mihályt  főagronómusnak, 
Tiszóczky  Jánost  állattenyésztő  agronómusnak,  Lannert  Jánosnét  pedig  főkönyvelővé 
nevezték ki . 

Megválasztották  a  növénytermesztésben  dolgozó  négy  függetlenített  brigádvezetőt  is: 
Papp  István,  Grébel  Ferenc,  Papp  Gábor  és  Bene  Sándor  személyében.  A  gépállomási 
traktorosok  munkájának  segítésére  és  ellenőrzésére  Mészáros Jánost  választották  meg 
függetlenített  brigádvezetőnek  azzal, hogy szabad idejében  a raktáros munkáját  segíti. 

Határozat  született  arról  is,  hogy  a  fogatos  brigádot  beosztják  a  növénytermesztési 
munkacsapatokba. 

A  jövedelem  elosztásában  a munkaegységrendszer  fenntartása  mellett a járási  tanács és 
pártbizottság  kezdeményezésére  a szövetkezet  a  kapás  kultúráknál bevezette a részes mű
velést. 



1961.  januárjában  az  első vezetőségi  ülésen  megjelent  és felszólalt  Kurucz Béla, a járási 
pártbizottság  titkára  és  Gyetvai  József  tanácselnök.  A kapás kultúráknál mindketten  a 
részes  művelés bevezetését  javasolták.  Kurucz  elvtárs:  ,,A  részművelés  körül  egész 
országszerte  viták  folynak.  Vitatkozunk  a  járásban  is.  Érvek  hangzanak  el  mellette  és 
ellene.  Azon  a  véleményen  vagyok,  hogy  bizonyos  negatív  vonásai  mellett  megvannak  a 
pozitív  oldalai  is.  Felsorolja  a  pozitív  és  negatív  vonásait.  A  zsámboki  szövetkezet 
gyakorlata  azt  bizonyítja,  hogy a részes  művelés bevezetésével  tavaly a növényápolással és 
betakarítással  semmiféle  probléma  nem  volt.  Időben  végezték  el  az  ápolást  és  a 
betakarítást  is.  A  terméseredmények  meghaladták  a  tervezettet.  Én  azt  ajánlom  az 
elvtársaknak,  hogy  próbálkozzanak  meg  ezzel  a  módszerrel,  tapasztalataik  alapján  az 
elkövetkező  években  a  szükséges  korrekciókat  hajtsák  végre."  A jegyzőkönyv  tanúsága 
szerint  „Gyetvai  József  tanácselnök  felszólalásában  szintén  támogatja  a  részes  művelés 
bevezetését,  ő is javasolja,  hogy a tapasztalatok alapján  a tanulságokat  le kell  vonni." 
A  kapások  vetése  munkaegységre  történt,  az  ápolási és betakarítási  munkákért  a termelés 
egyharmadát  kapta  a  tagság. 

A  zöldségnövényeknél  a  részesedés  a  termésmennyiség  40%át  tette  ki .  A  részes 
művelés  területvállalás  alapján  történt.  A  szövetkezet  veztősége elkészítette  a vetéstervet, 
melyet  megismertetett  a  tagsággal,  majd  megkezdte  a  területvállalási  szerződések 
megkötését. 

A  vezetőség rendezte az  állattenyésztésben  dolgozók  és fogatosok  munkadíjazását  is. A 
bérezés a következőképpen  alakult: 

Szarvasmarhagondozók: 

12  fejős  tehén  után:  600  Ft  készpénz,  300  kg  gabona  (fele  kenyérgabona,  fele 
takarmánygabona),  a  kifejt  tej  után  literenként  0,10  Ft,  minden  öt  borjú  után  4 
munkaegység és 1 kh háztáji  föld. 

18  hízómarha  után:  600  Ft  készpénz,  200  kg  gabona  (fele  kenyérgabona,  fele 
takarmánygabona),  minden  100  kg  ráhizlalás  után  4  munkaegység  és  1 kh  háztáji 
föld. 

25  növendékmarha  után  600 Ft  készpénz,  200 kg gabona, és 1 kh háztáji  föld. 

Sertésgondozók: 

40  db  anyakoca  után:  600  Ft  készpénz,  200  kg  gabona,  1  kh  háztáji  és  minden 
leválasztott  81. malac a gondozóé. 

120  hízósertés  után: 600  Ft készpénz,  200 kg gabona, minden  100 kg ráhizlalás után  1,4 
munkaegység és 1 kh háztáji  föld. 

120  növendéksertés  után:  600  Ft  készpénz,  200  kg  gabona, minden  100 kg  ráhizlalás 
után  1,4  munkaegység és 1 kh háztáji  föld. 

Az ismertetett  bérezés  havonta  járt  az  állattenyésztésben  dolgozóknak. 

A  fogatosoknál: 

az  ápolási  munkákért  havi 35  munkaegységet  írtak  jóvá. 



A  növényápolási  munkáknál  a  lófogat  teljesítményekért:  a  kukorica,  burgonya, 
takarmányrépa,  mák ekekapálásáért  és  beszállításáért  a  termés  6%át kapták  természet
ben. 

A  cukorrépa,  bab,  paradicsom,  uborka  ápolási  és  betakarítási  munkáiért  minden 
megtermett  100 forintért  5 forint  részesedés  illette  meg a fogatosokat. 

A  nem  említett  növények  fogatos  munkáiért  munkaegység  járt, a  munkaegységkönyv 
szerint, amelyre 40 forintot  garantált  munkaegységenként  a vezetőség. 

A  takarmányfogatosok  bérezése:  november  1től  április  30ig napi  1,5  munkaegység, 
május  1től október  31ig 2 munkaegység  lett. 

A  fogatos  mellett dolgozó  gyalogmunkás a fogatos  munkaegységének  80%át  kapta. 
A gazdálkodás  más területein  a munkaegységkönyv  normái maradtak  érvényben. 
A  vezetőség  okulva  a  korábbi  vezetés  azon  hibáján,  hogy  nem  tartotta  be  a 

szövetkezeti  demokráciát,  elhatározta,  hogy  az alapszabályzatban  rögzítettek  alapján 
rendszeresen  ülésezik,  megtartja  a  közgyűléseket  és  minden  lényegi  döntésnél  kikéri  a 
tagság  véleményét. 

A  közgyűlés és a vezetőségi  határozatok  megteremtették  a normális munka  megindítá
sának  feltételeit.  A  munka  azonban  mégis  nehezen  indult.  A  tagság  igen  jelentős  része 
pesszimista  volt.  Nem  hitt  abban,  hogy  az  1961es  év  jobb  lesz,  mint  az  előző. 
Ugyanakkor  folyt  a szövetkezetellenes  agitáció  is. Sokan azt hitték, hogy  „amennyiben a 
tavaszi  munkák  nem  indulnak  meg,  ez  megteremti  annak  a  lehetőségét,  hogy  a 
termelőszövetkezet  feloszlik,  és  hogy  egyikmásik  személy  által  hangoztatott  túlzott 
követeléseket  a  termelőszövetkezet  részükre  megadja"  az  1961.  május  2án megtartott 
harmadik  közgyűlési  beszámoló  szerint. 

A  szövetkezet  vezetőségének  nagy  erőfeszítéseket  kellett  tenni,  hogy  a  tervben 
rögzített  kapás  kultúrák  ápolására  és  betakarítására  a  területet  a  tagság  elvállalja.  A 
januárban  megkezdett  szerződéskötések  áprilisra  fejeződtek  be. 

Az  őszi  kalászosok  tavaszi  növényápolási  és  fejtrágyázási  munkálatai  vontatottan 
haladtak és időre  be sem  fejeződtek. 
Az  őszi  mélyszántások  elmaradása  miatt  1.100  kat.holdat  tavasszal  kellett  felszántani. A 
szántás elhúzódása  miatt a tavaszi vetéseket  nem lehetett  időben elkezdeni és befejezni. 

A  munkaerőelvándorlása  miatt  a  szövetkezet  nagy  férfimunkaerőhiánnyal  küzdött. 
„ A vezetőség  többször  próbálkozott  a férfitagság  összehívásával, hogy jobb belátásra  bírja 
őket  és vegyék  fel a munkát,  de ezek a  megbeszélések nem jártak  kellő eredménnyel." A 
vezetőség  határozatot  hozott  egy  bizottság  felállítására,  melynek  a  feladata:  „A még 
távollevő  tsztagok  hazahozatala".  A gyárakból  hazaküldték  a tagokat, de ők még mindig 
nem voltak  hajlandók  munkába  állni. 

A  területvállalások  során  a közel ezer hold  kapás területet 340 tsztag vállalta  el,  főként 
nők.  A  340  tagot  a  vezetőség  három  brigádba  osztotta.  Egyegy brigád  57  munkacsa
patból  állt.  Egyegy munkacsapat  8—12 tagot  foglalt  magában. 

A  kalászosok  ápolása  és  betakarítása  nem  volt  biztosítva,  ezért  a  vezetőség  a  650 
kat.hold  őszi búzát, a 300 kh  árpát,  a  100 kh  rozsot  és 300 kh  lucernát  is szétosztotta a 
brigádok  között.  A szétosztás  után  egyegy  brigádra  közel  800 kat.hold terület jutott.  Ez 



a  határozat  a  brigádok  tagjainál  nagy  ellenkezést  váltott  k i ,  „szabotálni  kezdték  a 
brigádvezetők  intézkedéseit". 

A  nagy  munkaerőhiány  ellenére  a kalászosok  betakarítására  nem  kötött  szerződést  a 
szövetkezet  a gépállomással  azzal, hogy  „a kombájnszalma  lehúzását az előző évben sem 
tudta  biztosítani".  Ehelyett  a  részes  aratással  és  hordással  próbálkozott.  Az  1.050  kh 
kalászosból  a  tagság  elvállalt  750  kh  aratást.  A  többit  kévekötő  aratógépekkel  a 
gépállomás  aratta  le. Az aratásért  a  szövetkezet  vezetősége  10%os  aratórészt  biztosított 
tagjainak.  A  hordási  munkákat  is  természetben  fizették.  A  szövetkezet  vezetősége 
megállapította  a  fogatosok,  kévehányók,  kazalozók  normáit  és  a  munkákért  járó 
természetbeni  részesedést. Az aratást és a cséplést a gazdaság némi késéssel  fejezte  be. 

Az  állattenyésztés  is    főként  annak  minősége  — sok  gondot  okozott  a  tsz 
vezetőségének.  A  problémát  a  szarvasmarhatenyésztésben  a  minőségi  cserével  oldották 
meg.  A tehénállomány  80%át  cserélték  ki . A tenyésztésre  nem alkalmas teheneket  hízóba 
fogták,  s hízómarhaként  értékesítették az Állatforgalmi  Vállalatnak. 

A  sertéstenyésztésben  a  rossz  tenyészanyag  miatt  alacsony  volt  az  egy  kocára  eső 
malacszaporulat.  Az  állategészségügyi  előírások  elhanyagolása  pedig  40%os  elhullást 
eredményezett.  A hízók  leadásáig közel  másfél év telt el. 

Az  állattenyésztés  a tervhez  viszonyítva  1.200.000  Ft  bevételi  kieséssel  zárta  az  évet. 

1961ben:  1 db 80 férőhelyes  szerfás  növendékmarha  istállóval, 
1 db 20  férőhelyes  szerfás  sertésfiaztatóval, 
1 db 250 férőhelyes  süldőszállással és 
1 db  10 vagonos kukorica góréval 

gyarapodott a tsz épületállománya.  Elkészült  a tanya villamosítása is. 

Az  elmondottakból  látszik,  hogy  a  szövetkezet  vezetősége  nagy  erőfeszítéseket  tett 
azért,  hogy az éves  tervében  előírt  feladatokat megoldja. Fő figyelme  az anyagi ösztönzés 
olyan  formáinak  keresésére  irányult,  amelyek  lehetővé  teszik a  tagság  bevonását  a közös 
munkába. 

Nagy  gondot  fordított  a  vezetőség  a  munkaszervezet  kialakítására  is.  Létrehozta  a 
brigádokat  és közöttük  felosztotta  a  földterületet.  Az év második  felétől  kezdődően már 
munkaeligazításokat  is  tartottak. Az egyes brigádok  munkafeladatait  írásban  rögzítették. 

Ha  nem  kellő  eréllyel  is, de  harcolt a vezetőség a túlméretezett  háztáji  területek ellen, 
ami  a fő munkacsúcsok  idején  nagy számban vonta el az amúgy  is kevés  dolgozó  tagot. 

Az  év  második  felében,  ha  nehezen  is, de  a  szövetkezet  vezetősége  kezdte  elszánni 
magát  a munkájukat  hanyagul  ellátó  vagy a közös  tulajdont megkárosító  tagok nyilvános 
bírálatára,  illetve  felelősségre  vonásukra. 

A  szövetkezet  vezetőségének  és tagságának  sem  volt  1961ben különösebb  elképzelése 
a  szövetkezet  fejlődését  illetően.  Az  előírt  vetésterv  lényegében  eldöntötte  a  termelés 
szerkezetét.  A  többi  kultúrák  vetésterületét  úgy  állították  össze,  hogy  fedezze  az 
állatállomány  szükségletét  és  a  tagok  természetbeni  munkadíját.  A  fordulat  a gazdaság 
továbbfejlődését,  a  termelés  irányának  meghatározását  illetően  1962ben következett  be. 

Az  1962es évet a vezetés jobb személyi  feltételek  között  kezdhette  meg a szövetkezet. 
Az  elnökképzőről  már  korábban  hazatért  Pintér  Gy.  Mihály  és  Lannert  Jánosné 



főkönyvelő  mellett  a  szövetkezet  Kovács  László  főagronómus  személyében  egy  jól 
képzett, jó szervezőkészséggel  rendelkező  főagronómust  kapott. 

A  szövetkezet  vezetősége  hosszú  vita  után  úgy  döntött,  hogy  a  növénytermesztést 
tartja  a gazdaság  fő  üzemágának,  de nem mond le az állattenyésztés jelentős  fejlesztéséről 
sem.  Már az  első  évre  azt  a merész  feladatot  tűzte  k i , hogy az állattenyésztést  rentábilissá 
teszi és megalapozza  az állattenyésztés nagyobb arányú  fejlesztését. 

A  munka még 1962ben sem ment zökkenők  nélkül. A zárszámadáskor  kifizetett 31.— 
Ftos  munkaegység  a hangulatot  a  megelőző  zárszámadáshoz  képest  lényegesen  javította. 
„Tagjaink  kezdték  belátni,  érezni,  hogy  az  út,  amelyen  járnak,  célravezető,  melyen 
keresztül  az  eddiginél  jobb,  gondoktól  mentesebb  élet  elérhető"  (Zárszámadási  beszá
moló). 

A  termelőszövetkezettel  szembeállók,  akik  elvesztették  reményüket  a  szövetkezet 
bukását  illetően,  új  jelszót  találtak  ki , megváltoztatva  taktikájukat.  Az  új  jelszó  így 
hangzott:  „Nem  lesz  még  egy  év,  amikor  a  közös  gazdaság  munkaegységenként  31 
forintot  fizet." 

A  tagság  jelentős  része  azonban  már  nem  a  szövetkezet  ellen  agitálókra,  hanem  a 
vezetőségre  és  nagy  agitációt  kifejtett  pártszervezetre  hallgatott. A férfi  munkaerő  azért 
hiányzott,  az  asszonyok  lelkesedése  nem tudta pótolni a férfi  munkaerőt.  A zárszámadási 
beszámoló  arról  számolhatott  be,  hogy  „dolgozó  tagok  átlaglétszáma  naponta  206 fő" , 
meg kell jegyezni, hogy  1960ban  167 olyan tsztag volt, aki egy napot sem dolgozott. 

1962ben  a  tsztagok  munkafegyelme  a  korábbi  évekhez  képest  sokat  javult.  így 
emlékezik  meg  erről  az  1963.  I I . 1én  megtartott  zárszámadási  beszámoló:  „Ez az év 
fordulópontot  jelentett  tagjaink életében, a tagok munkához  való viszonya az előző  évhez 
viszonyítottan  lényegesen  megváltozott".  Azoknak, akik  még mindig  nem  vették  fel  a 
munkát,  a vezetőség  újból  csak „jobbot  nyújtott". 

A  vezetés  hozzáértése,  a  tagság megváltozott  munkakedve és hozzáállása jelentkezett a 
szövetkezet  eredményeiben  is. 

Mint  említettük,  a fő  hangsúlyt  az  állattenyésztés  rentabilitására  helyezte  a  szövetke
zet.  A  vezetőség  két  fő  feladatot  jelölt  meg  a  gazdaság  érdekében:  először  az  olcsó és 
biztos,  jó  minőségű  takarmánytermesztés  és  a  takarmány  szakszerű  felhasználása  és 
másodszor:  a  minőségi  állomány  létrehozása  és a  korszerű  tenyésztési  eljárások  beveze
tése. 

A  megjelölt  feladatoknak  megfelelően  nagy  gondot  fordítottak  a  takarmánybázis 
megteremtésére.  Nagy  körültekintéssel  készítette  elő a szakvezetés  a 300 kh. lucerna és a 
közel  800 holdas abraktakarmányok  betakarítását. 

A  szarvasmarhatenyésztésben  bevezették  a  mesterséges  megtermékenyítést  és  a 
mesterséges  borjúnevelést. 

A  szarvasmarha  állomány  az  1962. év végi  leltár  szerint  265  db, melyből  89 db volt a 
tehén.  Az egy  tehénre  eső tejhozam  3.439  liter volt. Az ellesi százalék 85% lett. Egy liter 
tej  előállítási  költsége  2,90 Ftra  csökkent. 

A  sertésállomány  462  db,  melyből  78 db a koca. Az egy  kocára jutó  malacszaporulat 
12,5  db. A választási  malacok  átlagsúlya  19 kg volt. A hízott  sertések 8—9 hónapra  érték 
el a 110 kgot. 



Az  állattenyésztés  494.000  forint  nyereséggel  zárt.  Az  összes  árbevétele  2,643.000 
forintot  tett k i . 

A  növénytermesztés  számára  az  év kedvezőtlen  volt.  Előző  évben  a mélyszántást  nem 
tudta elvégezni a gazdaság. A szövetkezetnek  nem volt  saját  gépparkja. 
A  gépi  munkákat  a  gépállomás  végezte  el.  Az  őszi  mélyszántásokat  a gépállomás  késői 
hozzákezdése  miatt  a november  elejei  fagy  megállította,  így kapás kultúrák jelentős  része 
tavaszi  szántásba  került.  A  problémákat  az  aszályos  nyár  még csak  fokozta. Az  öregebb 
valkóiak szerint  „ilyen  kevés csapadék  életünkben  még nem esett". 

Az  őszi  kalászosok  a  tervezettnél  nagyobb  termést  adtak.  így pl. búzából  750 khon a 
tervezett  9  qval  szemben  9,77  q,  őszi árpából  400  khon  a  tervezett  11 qval szemben 
12,10 qvolt  a holdankénti  eredmény. 

A  kapásoknál  a  tervvel  szemben  kiesések  jelentkeztek:  Kukorica májusi  morzsoltban 
terv  15 q/kh, tény  13,15  q/kh, burgonyából  35%os,  cukorrépából  35%os volt a kiesés. 

A  kertészeti  növények  közül  a  juliskababnál  és  a  paradicsomnál  szintén  kiesések 
jelentkeztek  a  tervhez  képest.  Az említett  okok  miatt a növénytermesztés csak a tervben 
előírtat  hozta. 
A növénytermesztés  árbevétele  3,063.000  forintot  tett k i . 

1962ben  a szövetkezet  megkezdte  saját  gépparkja  kialakítását,  melyet  egy  UE—28as 
és  egy  MTZ  traktor  és  év  végén  a  gépállomástól  vásárolt  3  db  MTZ képviselt  egykét 
alapvető  munkagéppel.  A  szállítási  munkák  lebonyolítására  a  gazdaság  egy  GAZ 5les 
teherautót  vásárolt. 

A  termelőszövetkezet  34.—  forintot  tervezett  munkaegységenként.  E  tervét  túltelje
sítette,  az  egy  munkaegység  értéke  44.—  forintot  tett  ki . A  felhasznált  munkaegység 
49.976,  a  részművelésből  átszámított  munkaegység  32.441,  az  összes  munkaegység
felhasználás  82.417  volt. 

A  közös  gazdálkodásból  származó  természetbeni  és pénzbeni jövedelem  3,915.770  Ft. 

Ebből  munkaegység  2.209.173  Ft 
részes művelés  1.438.152 Ft 
földjáradék  268.445  Ft 

Az  egy  tagra  jutó  közösből  származó  jövedelem  értéke  8.823 Ft.  Az egy  munkaegy
ségre  jutó  44.  forintból  29.  forint  volt  a  pénzbeni  és  15.  forint  a  természetbeni 
értéke. 

A  tagság  belátta,  hogy  érdemes  dolgozni. Nézzünk  meg egykét  példát,  hogy  mennyi 
volt a rendszeresen dolgozók  jövedelme. 

Koska János  tehenész  29.000  Ft  készpénz és 32 q  termény, 
Tokai Sándor  sertésgondozó  29.000  Ft készpénz és 25 q  termény, 
Kiss Mihály  takarmányos  16.000  Ft készpénz és 43,42 q  takarmány, 
Juhász  András  fogatos  11,000  Ft  készpénz és 34 q  termény. 

1962ben  760.000  forinttal  nőtt  a szövetkezeti  tiszta vagyon. Az egy  szántóegységre 
jutó  tiszta vagyon  1.666  forint,  az egy tagra jutó  tisztavagyon értéke  pedig 8.370  forintot 
tett ki . 



\ 

3.  A  termelőszövetkezet  fejlődése,  első éveinek  néhány  problémája 

A  szövetkezeti  demokrácia  betartásában  a  fejlődés  első  szakaszában  rendkívül  sok 
probléma  jelentkezett  az  Új  Élet  termelőszövetkezetben.  A  problémák  között  vannak 
olyanok,  amelyek  az  országban  mindenütt  jelentkeztek  és  olyanok  is,  amelyek  a helyi 
sajátosságokkal  magyarázhatók. 

A  fejlődés  ezen  időszakában  és még a második szakaszban is, ha kisebb  méretekben  is, 
vállalatszerű  gazdálkodásról  nem  igen  beszélhetünk.  Az önálló  vállalatszerű  gazdálkodás 
hiánya  pedig  a  szövetkezeti  demokrácia  ellen  hatott.  Megvolt  a  kötelező  vetésterv,  a 
jövedelem  felhasználását  szabályok  írták  elő. így  a  tagság  döntési  joga  nem  érvényesül
hetett  kellő  mértékben. 

A  helyi  sajátosságok  közül  elsőnek  kell  megemlíteni,  hogy  kezdetben  a  tagság  nem 
tekintette  sajátjának  a  szövetkezetet.  Ez,  azonkívül, hogy a tagság jelentős  része nem vett 
részt  a  közös  munkában,  abban  is  megnyilvánult,  hogy  az  akkori  lehetőségek  mellett, 
azokban  a kérdésekben  sem  hallatta  a  szavát,  amelyek  reá tartoztak.  így pl. 1961. május 
2án  megtartott  közgyűlésen,  amikor  a  vezetőség  Tiszóczky  János  állattenyésztő 
agronómus  leváltását  javasolta,  a tagság nem foglalt  állást. A jegyzőkönyv  szerint:  „Ebben 
a  napirendben  határozat  nem  született."  Vagy  nézzük  az  októberi  közgyűlést,  amikor 
Oláh  Mihály  főagronómus  leváltását  javasolta  a  vezetőség:  „A  közgyűlésen  12  fő 
kézfelnyújtással  szavazott  a  vezetőség  határozatának  jóváhagyása  mellett.  A  közgyűlést 
vezető  elnök  ellenszavazatot  kért,  hogy  azok,  akik nem  szavaztak a vezetőség  határozata 
mellett,  tegyék  meg  szavazataikat  a  javaslat  ellen.  Most  senki  sem  szavazott."  Tehát 
ellene  sem  szavaztak.  Cselhez  folyamodott  az  elnök.  „Ki k  vannak  a határozat  ellen? — 
tette  fel a kérdést.  10 fő szavazott  ellene." A többieket  úgy fogták  fel, hogy  egyetértenek 
a  vezetőség  javaslatával.  A  példákat  lehetne  tovább  sorolni. Nem  szavazott  a  tagság az 
indokolatlanul  nagy  háztáji  megszüntetésére  tett  javaslat  mellett, és a  fegyelmezetlenek 
felelősségre  vonását  illetően  tett  javaslat  mellett sem.  A jegyzőkönyvekben  „a  kérdésben 
nem született  döntés"  — gyakran  szerepel. 

A  tagság húzódozása  az egyértelmű, egyenes állásfoglalástól  az említetteken  túlmenően 
azzal  is  magyarázható,  hogy  még nem  tudott  megszabadulni  attól  a  korábban kialakult 
gyakorlattól,  hogy  „a parasztnak kuss beleszólni a dolgokba". Voltak  olyanok, akik a „ne 
szólj  szám,  nem  fáj  fejem"  elmélet  hívei  voltak.  Mások  pedig  „nem  akartak  rossz  fiúk 
lenni,  sőt még falaztak  is"  pl. a közös vagyon  elherdálóinak. 

Az  is  nehezítette  a  tagság  aktív  résztvételét  a közös  ügyek  intézésében, hogy a tegnap 
még  kisparcellán  dolgozó  egyéni  paraszt  szemlélete,  látóköre  csak a saját  gazdaságáig 
terjedt  ki . A közösbe  belépve  látóköre  nem terjedt  ki egycsapásraa  több ezer holdra. Nem 
volt  képes  átlátni  a nagy  gazdaságot,  ezért  félt  is a felelősség  vállalásától.  Éveknek kellett 
eltelnie,  míg  magáénak  érezte  a  szövetkezetet  és  megtanulta  a  gazdaság  sorsa  iránti 
felelősségvállalást  is. 

Végig  olvasgatva  a  közgyűlési  és vezetőségi  ülések  jegyzőkönyveit,  az  látható,  hogy a 
felszólalók  túlnyomó  többségben  saját  érdekeiket  nézik,  nagyobb  háztájit  követelnek, 
több  munkaegységet  stb.  és csak  ritkán  gondolnak  a közös  gazdaság  érdekeire.  A  tagság 



jelentős  része  a közösben  is csak a saját  érdekeit  látta, nem látta  az első években  az  egyéni 
és a közös érdek szoros kapcsolatát. 

Az  átszervezés  után  kialakult  helyzetben  a  vezetőség  nem  tudott  úrrá  lenni  a 
helyzeten.  Érdemi  munkáját  a tagság ellenállása nagyon megnehezítette. Az elnök  minden 
energiáját  a  munkára  toborozás  foglalta  el,  szervezési  kérdésekkel  aligalig  tudott 
foglalkozni.  A megválasztott  vezetőség  sem  segítette  kellően. Ennek és a negatív  személyi 
tulajdonságainak  tudható  be,  hogy  egy  idő után,  mint  az ellenőrző  bizottság  jelentéséből 
olvashatjuk:  „Több  esetben  előfordult,  hogy  amit a vezetőségi  üléseken elhatároztak,  azt 
másnap  az  elnök  felelőtlenül  megváltoztatta  és  ezekkel  súlyos  károkat  okozott  a 
közösségnek  úgy anyagi, mint  erkölcsi vonatkozásokban".  Vagy: „A vezetőség nem  kérte 
ki  a  tagság  véleményét,  sőt, ha valamelyik tag hasznos javaslatot  tett, le is dorongolták. A 
vezetőség  az  ellenőrző  bizottság  bejelentéseire,  észrevételeire  sem  reagált.  Közgyűléseket 
csak  akkor  hívott  össze  a vezetőség, amikor a bajok nagyon  felhalmozódtak.  A vezetőségi 
ülésekről vezetett  jegyzőkönyvek  nagyon  szűkszavúak és igen  hiányosak". 

A  helyére  lépő  elnök  1961  elején  még iskolán  volt.  Az elnöki  teendőket  ellátó  elnök
helyettes  megválasztásakor  a  szövetkezeti  demokrácia  betartásának  híve  volt.  Az  első 
hónapokban  rendszeresen  megtartották  a  közgyűlést  és a  vezetőségi  üléseket.  A  március 
23án  megtartott  vezetőségi  ülésen  már nála  is jelentkezett  ingadozó  magatartása. A veze
tőségi  ülés  a  I I I . 26i  közgyűlést  volt  hivatott  előkészíteni,  a  vezetőség  álláspontját ki
alakítani.  A  négy  napirendi  pont  közül  (háztáji  kiosztása,  a  szőlőcsősz  fizetése,  a  beteg
ség  esetén  beírandó  munkaegység,  fogatosok  segítése  a  magánépítkezéseknél)  egyben 
sem  született  határozat,  illetve  közös  állásfoglalás.  A  közgyűlésre  bízta  a  vezetőség  a 
döntést. 

Az  elmondottakból  látható,  hogy  a szövetkezetben jelentkező soksok  probléma  mellé 
a  vezetők  és a szakvezetők  sikertelen  kiválasztása  is  párosult.  A  tagság  véleményével mit 
sem  törődő vezetés sokat  ártott  a szövetkezeti  demokráciának. A szövetkezeti  demokrácia 
hiánya,  a vezetők  parancsolgató  és néha  fenyegető  magatartása  ahelyett,  hogy a  tagságot 
tulajdonosi  mivoltában  erősítette  volna,  még inkább a  szövetkezettől  való  idegenkedés 
irányába  taszította. 

A  szövetkezeti  demokrácia  csak  1962ben  kezdett  polgárjogot  nyerni  az  Új  Élet 
termelőszövetkezetben.  A  vezetőség,  okulva  a  korábbi  hibákból,  most  már  nemcsak 
szavakban,  hanem  tettekben  is a szövetkezeti  demokrácia  híve  lett.  „Tudtuk  azt,  hogy a 
tagság  anyagi  helyzetének  javításán  túl  a  tudat  formálásának  is  jelentős  eszköze  a 
szövetkezeti  demokrácia.  A  vezetőség  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  szövetkezetnek  nemcsak 
nagyobb  jövedelmeket,  jobb  munkakörülményeket  kell  teremtenie,  hanem  a  tagság 
tudatformálásában  is  jelentős  szerepet  kell  vállalnia.  A  szövetkezeti  gazdálkodáshoz 
nemcsak jómódú,  dolgos, hanem  művelt, a saját  sorsát és a nép érdekeit  is  figyelembevevő 
parasztokra  van  szükség.  Ezt  pedig  csak  a  szövetkezeti  demokrácia  következetes 
betartásával  lehet  elérni"  —  mondja  Kovács  László  főagronómus,  aki  jelenleg  a 
szövetkezet  elnöke.  Majd  ő  folytatja  „A z  első  próbatétel  1962.  elején  jelentkezett.  A 
vezetőség  elhatározta  az  állattenyésztés gyors fejlesztését.  Az első évre a rentabilitást  és a 
következő  évek  megalapozását  tűzte  ki  célul.  Tervet  készítettünk,  amelyet  megismer



tettünk  az  egész  tagsággal.  Állásfoglalásukat  kértük.  Nagy vita volt. Pro és kontra csaptak 
össze  a vélemények.  Igen sok okos dolgot mondott a tagság. Azokat a véglegesen  elkészült 
programnál  figyelembe  vettük.  Persze, nem  vehettünk  mindent  figyelembe, előre  és nem 
hátra kellett  néznünk." 

A  problémák  második  csoportja  a  háztáji  gazdaság  körül  alakult  ki . A  fejlődés  első 
szakaszában,  kisebb  mértékben  még  a  második  szakaszban  is,  alapvetően  a  háztáji 
állatállomány  takarmányellátása,  a  háztáji  gazdaságnak  munkaerő  elvonása  és a  háztáji 
jogosultság  kérdésében  alakult ki sok vita. 

Az  Uj  Élet  termelőszövetkezet  tagsága  az  átszervezés  utáni  első  években  jelentős 
háztáji  állatállománnyal  rendelkezett.  A  szarvasmarhaállomány  1960ban  760  db  volt. 
Ebből  182  db  tehén,  48  db  borjú,  110  növendékmarha  és 420  db  hízómarha  volt.  A 
sertésállomány  16  db  anyakocából,  145  db  süldőből  és  1.120  db  hízósertésből  állott. 
Ezen kívül  még 25.000 db baromfi volt a háztáji  gazdaságokban. 

Ez  a  jelentős  állatállomány  sok  abrak  és  tömegtakarmányt  igényelt.  Ezért  a 
szövetkezeti  tagságot a háztáji  állatállomány  takarmányszükségleteinek  biztosítása  érdeké
ben  az  a  törekvés  vezette,  hogy  a  munkadíja  minél  nagyobb  részét  természetben  kapja 
meg.  Résziben  művelték  a  kapásokat,  résziben  arattak  és  résziben  kaszálták  le  a 
takarmánynövényeket  és réteket  is. Ezzel a háztáji  állomány  szükségletét  biztosították,  de 
ugyanakkor  a közös állomány  átteleltetése  gondot okozott. 

Szinte  napi  vita  tárgya  volt  a  háztáji  terület  nagysága  is.  Az alapszabály  szerint  egy 
család  1  kh.  háztáji  földet  kaphatott.  „Valkón,  az  átszervezéskor  csak  három  család, 
illetve  ház  vallotta  magát  külön  családnak.  Az  átszervezés  után,  illetve  a háztáji  földek 
kiosztása  során  a családok  majdnem  megduplázódtak".  Az idősek  és a fiatalok mind  külön 
háztájit  követeltek.  Az egyik megkapta,  a másik nem. Ebből aztán nagy viták  keletkeztek. 
A vezetőség ülésezett,  bizottságokat  küldött  k i , de a problémák  maradtak. 

A  vezetőség  1961.  március  23án  megtartott  ülésen  tárgyalta:  „A  háztáji  földek 
kiosztása"  c.  napirendi  pontot,  de  határozatot  nem  hozott.  Az ülésen a vezetőség  tagjain 
kívül jelen voltak a brigád és munkacsoportvezetőkés  „egyéb  tagtársak" is. 

A  vezetőség  elképzelése  a  következő  volt:  „A  tsznyugdíjasok  600  n.öl,  a  nem 
tsznyugdíjasok  400 n.öl háztájit  kapnának. A területet vállalóknak egy garnitúra  elvállalása 
(1  garnitúra  =  1  kh  kukorica,  1.200  n.öl  burgonya,  1.000  n.öl  apróság  (paradicsom, 
uborka,  stb.)  és  még  15  munkaegységvállalás  1.200  n.öl, a  két  garnitúra  vállalás  után 
1.600  n.öl  háztáji  járna.  A  kocsisok  és az  állandóan  dolgozó  gyalogmunkások  1  kht 
kapnak.  Olyan  helyen,  ahol  vannak  fiatalok  és  öregek  is,  és  mindkettő  tsztag,  és 
mindketten  dolgoznak,  1.000—1.000  n.öl háztájit  adnánk.  Olyan  esetben,  amikor  egy 
családban,  akik vállaltak  területet  és nyugdíjas  is van, azok kapnának  1.300  +400 ölet." 

A  határozat  április  13án  született  meg,  amely  szerint  minden  tsztag,  aki  240 
munkaegységet  vállal  és  teljesít,  1.600  n.öl háztájit  kap. Egy garnitúra  terület  után  800 
n.öl,  másfél  garnitúra  után  1.200  n.öl jár. Az öregeknek és betegeknek,  akik nem  tudnak 
dolgozni,  800  n.ölet  szavazott  meg  a  vezetőség.  A nem  dolgozó  tagokat  nem  illeti  meg 
háztáji  föld.  „A vezetőség  úgy  döntött,  hogy  nem  veszi  figyelembe  a külön  háztartást  a 
fiatalok  és öregek  esetében.  Háztájit  kapnak  ugyan  mind  a ketten,  de  a  terület  nagysága 



nem  haladhatja  meg  az  1.600  n.ölet.  Meg kell bontani a területet és két részre  kell  kiadni, 
hogy  az öregek  ne érezzék  magukat  úgy, mintha nem kaptak volna háztájit.  A megbontást 
800800  n.ölenkéntkell  elvégezni." 

Az  1961.  május  2án  megtartott  közgyűlésen  Grébel  Ferenc,  az  ellenőrző  bizottság 
elnöke  felveti,  hogy:  „Eltérések  vannak  a háztáji  földek  kiosztásánál,  szabálytalanságok 
fordulnak  elő.  Ez  hamarosan  ki  lesz  vizsgálva."  Az  elnökhelyettes  így  védekezik:  „A 
tszvezetőség  3  tagú  háztáji  földosztót  jelölt  k i , melyet  a  későbbiek  folyamán  3  taggal 
kibővített.  A  földosztó  bizottsággal  —  mielőtt  megkezdték  volna  a  háztáji  földek 
szétmérését  és elbírálását,  —  ismertetve  lettek az erre vonatkozó  rendeletek.  Munkájukba 
a vezetőség nem óhajtott  beleszólni,  ezért  a felelősséget  a háztáji  földosztó  bizottság  tagjai 
vállalják.  Nehéz  volt  mindenkinek  igazat  adni,  mert részint a különélést,  részint  pedig a 
háztáji  föld  jogosultságot  nehéz volt  megállapítani." Erre  Bényi József  így válaszol:  „Nem 
minden  esetben  a  földosztó  bizottság  volt  a  hibás.  Erre  bizonyíték,  hogy  a  vezetőség 
határozata  alapján  garnitúrákra  osztották  fel  a  területeket  és ezekre  állapították  meg a 
háztáji  földet.  De  baj  volt a garnitúra  megállapításánál, mert nem volt  élesen  elhatárolva a 
garnitúra  fogalom."  A  jegyzőkönyv  szerint:  „Határozat  ezen  napirendi  pontban  nem 
született." 

A  problémákat  bonyolította  az  is, hogy a tsztagok  jelentős  belterülettel  rendelkeztek. 
A  belterületet  a  házhoz  tartozó  nagy  kertek  jelentették,  amelyek  elöregedett  és  igen 
erősen  megritkult  szőlőből  és  gyümölcsösből  álltak.  A  tagság  nem  járult  hozzá,  hogy 
ezeket  a területeket  beszámítsák  a  háztájiba,  egyébként  is a tagság nagy  részénél  nagyobb 
volt  a háztáji  jogosultságnál,  inkább  lemondott  róla. A szövetkezet  pedig zárt jellege miatt 
nem  tudta  megművelni.  A problémát  úgy oldották  meg, hogy  a kerteket  csekély  térítés 
ellenében  bérbeadták  a  tulajdonosoknak. 

A  közös  és  a  háztáji  gazdaság  kapcsolatának  egyik  legvitatottabb  kérdése  volt  a 
munkaerő  biztosítása  mellett, hogy  a  tagság jelentős  háztáji  földdel  és „bérelt  belterület
tel"  rendelkezett  az  első  években,  még a  vezetőség  „az erdészettel  történt  megbeszélés 
alapján  erdőterületeket  is  juttatott  a  tagságnak,  melyben  köztest  termelhetett."  A  tsz 
amúgy  is  meglevő  munkaerőgondjait  a  háztáji  és  az  erdőművelés  elvállalása  még csak 
fokozta.  A  tagság  előbb  a háztájit  művelte  és csak  azután  ment  a  közösbe  dolgozni. Az 
1961.  május  2án  megtartott  közgyűlés  beszámolójában  olvashatjuk,  hogy:  „A  munkák 
mostani  végzését  nagyban  akadályozza  az,  hogy  a  fogatosok  munkája  a  háztáji  földek 
kiosztása  után  labilis  és  szétesett."  A  jegyzőkönyvekben  gyakran  olvashatunk  olyan 
kitételeket,  hogy: „a háztájiban  végzett  munka újból  csak megakadályozta  a közös munka 
időbeni  elvégzését." 

A háztáji  körüli  viták  is csak a fejlődés  második  szakaszában  oldódtak  meg. 
1962vel a  szövetkezet  életében  bezárult egy fejezet.  A megalakulás  körülményeiből, a 

vezetés  gyengeségéből  adódó  nehézségek  és  problémák  megoldódtak.  A  szövetkezet 
1962es eredményei  meggyőzték  az  ingadozókat,  a  szövetkezet  bukását  várók  csalódtak. 
Többen  felélték  tartalékukat,  belátták,  hogy  a közös  munkától  való  távolmaradásuk  nem 
akaszthatja  meg a szövetkezet  fejlődését.  Csak maguknak okozhatnak  kárt. 



A  SZÖVETKEZETI  GAZDÁLKODÁ S  KIBONTAKOZÁSA 
(19631966) 

A  fejlődés  második  szakaszában  kialakult  és megszilárdult  a nagyüzemi  gazdálkodás. 
Az  első  szakasz utolsó  évében  kezdtek  megérlelődni  a  nagyüzemi  gazdálkodás  feltételei, 
de azok csak a fejlődés  második  szakaszában  bontakoztak k i . 

Az  új  szakaszt  megváltozott  társadalmigazdasági  körülmények  között  kezdte  el  a 
szövetkezet. 

A  tagság  — látva  az  előző  év  eredményeit  és  a  vezetőség  céltudatos,  következetes 
munkáját    feladta  a  közös  munkától  való  húzódozását.  Belátta,  hogy  a  munkától  való 
távolmaradása  miatt nem esik szét a szövetkezet.  Munkához  látott. 

Rendeződtek  a  háztáji  körüli  viták.  Mindenki  csak annyi háztájit  tarthatott,  amennyit 
a törvény  biztosított. 

Megszilárdult  a  vezetőség.  A  szövetkezet  vezetésében  egyre  nagyobb  tapasztalatokra 
tett  szert.  Célkitűzései  megfeleltek  a  reális  körülményeknek,  jobban  számolt  a  közös 
gazdaság  és  a  tagság  érdekeivel.  Nagy  gondot  fordított  a  szövetkezeti  demokrácia 
betartására. 

1963.  január  1. napjával  új  elosztási  formát  vezetett  be a szövetkezet, amely  fokozta a 
tagság érdekeltségét  a terméseredmények  növelésében. 

A  kialakított  munkaszervezet  jobban  megfelelt  a  nagyüzemi  gazdálkodás  feltételeinek 
és célkitűzéseinek.  Nőtt  a szövetkezet  szakemberellátottsága  is. 

Ebben  a  periódusban  sor  került  a  szövetkezet  saját  gépparkjának  kialakítására. 
Megkezdődött  a szakmunkásképzés. 

A  közös  gazdaság  fejlődése  együtt  járt  a  tagság  életszínvonalának  növekedésével,  ami 
nagy  tudatformáló  szerepet töltött  be. 

1.  A  gazdálkodás  és termelés  növekedésének  jellemzői 

A  fejlődés  előző  szakaszának  utolsó  évében a szövetkezet  vezetősége az  állattenyésztés 
gyorsabb  fejlesztését  és  gazdaságosságát  tűzte  ki  célul.  Mint  ismeretes,  a  gazdaságosság 
tekintetében  célkitűzéseit  elérte  a  szövetkezet.  Ugyanakkor  az  állattenyésztés  előtérbe 
állítása  miatt a növénytermesztésben  kisebbnagyobb  problémák  jelentkeztek. 

A  kapások  és  a  kertészeti  kultúrák  hozamai  lényegesen  a  tervezett  alatt  maradtak. 
Ebben  közrejátszott  a  kedvezőtlen  időjárás  és az is, hogy  ,,ezek a növények sok esetben a 
legalapvetőbb  termelési  feltételeket  sem  kapták  meg.  Az  állattenyésztésünk  fejlesztése 
érdekében  kifejtett  erőfeszítéseink  mellett a növénytermesztés  csak másodrangú  kérdés
ként szerepelhetett  tervünkben"    olvasható  a vezetőség  beszámolójában. 



Okulva  az  előző  év  hibájából  és a  szövetkezet  adta  lehetőségeket  figyelembe véve, a 
szövetkezet  vezetősége  úgy  döntött,  hogy  ,,a  növénytermesztést  kell  a  gazdálkodás  fő 
üzemágának  tekinteni. Figyelembe kell venni a hagyományoknak  megfelelően  a  szántóföl
di  kertészeti  növények  termesztését,  a gabonakötelezettség  és az állattenyésztés  szükségle
tei  mellett.  Ezekről  nem  mondhat  le  jelenleg  a  szövetkezet.  Nem  mondhatunk  le  az 
állattenyésztés  további  fejlesztéséről  sem,  de  figyelembe kell  vennünk  lehetőségeinket  e 
téren. Az elért  eredményeket  meg kell szilárdítani és megfontoltan kell  előrehaladni." 

a)  A  termelés  szerkezete 

A  szövetkezet  fejlődésének  második  szakaszában  a  művelési  ágakban  nem ment  végbe 
lényeges  változás,  a  közös  gazdaság  területe  sem  változott.  Ebben  a  periódusban  a 
szomszédos  községekben  gazdálkodó  szövetkezetekkel  földcseréket  hajtottak  végre 
határkiigazítás  céljából.  A  cserék  a  földterületben  minőségi  változást  nem  eredmé
nyeztek. 

A  művelési  ágakban  csupán  annyi változás  történt, hogy a legelőként  nyilvántartott  30 
holdat  feltörték  és málnával  telepítette  be a  szövetkezet. 

Ha  a termelési szerkezet egészét vizsgáljuk  a fejlődés  ezen periódusában, a sokoldalúság 
jellemzi.  Specializációról  még nem  beszélhetünk.  A  növénytermesztésben  15—20  féle 
növénnyel  foglalkoznak.  Az  állattenyésztés  is  vegyes  jellegűnek  indult.  A juhon  kívül 
valamennyi  állatfaj  megtalálható  az  első  években.  A közös  baromfiállományt  veszteséges
sége miatt  felszámolták. 

Ha  a növénytermesztés  árutermelését  vizsgáljuk,  az látható, hogy 1963ban megtermelt 
gabona  jelentős  része a tagok között  került  felosztásra.  Pl. a 4.794 qs búzatermésből csak 
1.390  qt értékesített  a szövetkezet.  Hasonló  a helyzet a szemes takarmányoknál  is. 

A  növénytermesztés  3,357.000  Ftos  árbevétele  1963ban  a következőképpen alakult: 

Az  állattenyésztés  árutermelését  lényegében  3000 hektoliter tej, a 98 db hízómarha, a 
21 db vemhesüsző és 570 db hízósertés  képviselte. 

b)  A  növény  termesz tés  színvonala 

A  szövetkezet  fejlődésének  második  szakaszában  a  növénytermesztés  szerkezetének 
kialakulásakor  a  szövetkezet  vezetősége  számolt  a  kenyérgabona  előírási  kötelezettsé
gekkel,  figyelembe  vette  a  korábban  kialakult  hagyományokat  és  az  állattenyésztés 
szükségleteit.  Számolnia  kellett  továbbá  a  tagság  természetbeni  részesedéshez  való 
ragaszkodásával  is. A növénytermesztés  vetésterülete  a 2.sz.  táblázat szerint alakult. 

A  szántóföldi  kertészet  a  fejlődés  második  szakaszában  a  szántóterület  kb.  13%át 
foglalta  el. A kertészethez  ragaszkodott  a tagság, korábbról  megvoltak  a  tapasztalataikés 

Ipari és olajipari  növény 
Burgonya 
Szántóföldi  kertészet 
Egyéb  növény 

427.000 Ft 
636.000 Ft 

1,641.000 Ft 
88.000 Ft 



1963.  1966. 
Megnevezés 

kh  %  kh  % 

Kenyérgabona  780  29,8  745  28,6 
Őszi  árpa  405  15,5  310  11,8 
Kukorica  350  13,4  516  19,7 
Burgonya  173  6,6  140  5,3 
Cukorrépa  40  1,5  40  1,5 
Pillangós és 
egynyári  szálas  430  16,4  340  13,0 
Szántóföldi  kertészet  350  13,4  335  12,8 
Egyéb  89  3,4  191  7,3 

összes szántó :  2.617  100,0  2.617  100,0 

a  szakértelmük  is, és jól  is jövedelmezett.  A  „száraz  kertészetben"  a következő  kultúrák 
kaptak  helyet:  zöldborsó,  bokorbab,  karóbab,  uborka  és  paradicsom. 1964től  kiegészült 
a málnával  (30 kh) és 9 kh  szamócával. 

A  növénytermesztés  színvonalát  jellemző átlagtermések arra utalnak, hogy a  kedvezőt
len  időjárás  miatt  ebben  az  időszakban  a gazdaság még nem tudta  mej ̂ teremteni az egyes 
kultúrák  számára  szükséges  agrotechnikai  feltételeket  és  nem  tudta  biztosítani  a  kellő 
növényvédelmet.  A termésátlagok  alakulását  mutatja  be a 3.sz.  táblázat. 

3. táblázat.  A fontosabb  növények  termésátlagai 

1963.  1964.  1965.  1966. 
Megnevezés 

q/kh  q/kh  q/kh  q/kh 

Búza  7,0  8,1  13,1  12,7 
Öszi  árpa  9,2  9,5  14,0  14,5 
Kukorica  (májusi  morzsolt)  23,1  18,2  22,6  21,1 
Burgonya  87,4  48,8  65,2  71,0 
Cukorrépa  202,0  219,0  158,7  205,5 

A  kalászosok  terméseredményeinek  alakulásában  nagy  szerepet  játszott,  hogy  a 
gazdaság  a  leggyengébb  talajerőben  levő  földeken  vetette  el  a  kalászosokat.  „A szerves 
trágya  és  műtrágya  hiányában  nagy  nyomást  gyakorolt  a szövetkezet  vezetőségére  az a 
szemlélet,  hogy  csak a gabonák  után  trágyázzunk''.  A helyes  vetésforgó  sem  tudott még 
kialakulni,  és  így  többször  előfordult,  hogy  gabona  után  újra  csak  gabona  került 



ugyanabba  a táblába.  Az is  megtörtént,  hogy  nem minden  évben  sikerült  kellő  időben és 
jó  magágyba  juttatni  a  vetőmagot. A szövetkezet  saját  gépesítése  még nem volt megoldva, 
a  gépállomás  erőfeszítései  mellett  is gyakran csak késve  tudta  elvégezni  a  talajmunkákat. 
A  vetést  1965ig  lófogatokkal  oldották  meg,  sőt a  domboldalakban  még a  szántást  is. 
Kellő  mennyiségű,  jó  minőségű  vetőmag  sem  állt  a  gazdaság  rendelkezésére,  főleg  a 
fejlődés  első  éveiben.  Kis  mennyiségben,  5060  holdra  vásárolt  a  szövetkezet  I I . fokú 
Bezosztáját.  Csak  a  periódus  végén  tudtak  az  összes  búzaterületen  vásárolt  vetőmagot 
vetni.  A  rozs  és  az  árpa  vetőmag  minden  esetben  a  saját  termésből  volt  biztosítva.  A 
betakarítás  is okozott gondokat.  „Egyszer  a téli  felfagyás  miatti  elgyomosodás, máskor az 
esőzés  nem engedte a mezőre a kombájnokat,  a domboldalakat meg egyébként  sem  bírták 
járni,  így jelentős  volt  a kézi  aratás.  Ehhez  már csak a jégkár  kellett, és meg is voltak az 
alacsony  átlagok"  — mondja a növénytermesztési  agronómus. A kalászosokban vegyszeres 
gyomirtást  1964ben  kezdtek  kipróbálásra  alkalmazni. Az  eredmények  láttán  1966ban 
már  az  egész  kalászos  területet  dikonirttal!  kezelték.  Gomba  és  rovarkártevők  ellen  a' 
vetőmag csávázásán  kívül más módszereket  nem  használtak. 

A kapás kultúrák, kukorica, burgonya,  cukorrépa  kedvezőbb  bánásmódban  részesültek. 
Kedvezőbb  volt  az  előveteményük,  rendszerint  a  pillangósok  és a szárazföldi  kertészeti 
növények  után  kerültek  a  földbe.  Ebből  adódóan  a  talajelőkészítés  kedvezőbb  volt 
számukra,  a  talajerőpótlás  is  kedvezőbb  volt,  mint  a  kalászosoké.  A  növényápolás  és 
betakarítás  munkálatait  a „területvállalói  megállapodás" alapján  biztosították. A növény
ápolás  a  sorközi  lovas  ekekapáláson,  a  tőszámbeállításon  és  a  kézi  kapán  alapult 
alapvetően.  A vegyszeres gyomirtás  kisebb  területeken  1965ben  kezdődött  el.  Nitrogén 
hatóanyagú  lombtrágyázással  is kísérleteztek,  amely  kedvező  eredményeket  mutatott. A 
burgonyabogár  elleni  védekezésben  a  szükséglethez  mérten  kézi  porozást  végeztek 
Hungária Dl rovarölő  szerrel. A kapások  betakarítása  kézi erővel  történt,  gépi  betakarítást 
ebben  a szakaszban  még nem alkalmaztak. A kukoricát  kézzel  törték  a  „vállalók",  zsákba 
rakták  és  a  kukoricagórékba  szállították.  A  burgonyát  ekével  kifordították,  kézzel 
szedték,  zsákba  rakták  és  így  szállították  a  tárolóhelyre.  A  cukorrépát  gépi  lázítóval 
fellazították,  kézzel  szedték,  lefejelték  és ezután  szállították  a  hatvani  cukorgyárba.  A 
kukoricaszárat  szártépő vei  felszaggatták  és beszántották. 

A  kertészet  volt  a  növénytermesztés  „legdédelgetettebb  ága".  Öntözéses  kertészete 
ebben  az  időszakban  még nem  volt  a  szövetkezetnek.  A  350  kh  körüli  kertészet  nem 
képezett  összefüggő  területet,  a  táblák  a vetésforgó  részét  képezték.  A kultúrák  számára 
minden  évben  a  legjobb  táblákat  jelölte  ki a szakvezetés, figyelembe véve a legkedvezőbb 
előnövényt  és  a  kultúra  igényeinek  legjobban  megfelelő  talajtípust  és  tápanyag
ellátottságot.  Szükség  esetén  a szerves és műtrágyaszükségletet  biztosította  a gazdaság. A 
talajmunkákat  talán  it t  végezték  el  a leggondosabban.  Növényvédőszereket  a gomba és 
rovarkártevők ellen a periódus végén  már alkalmaztak. 

A  pillangósoknál  a  telepítések  okoztak  gondot  a  szövetkezetnek,  ami  a  vetőmag 
beszerzéseinek  nehézségeiből  adódott.  Próbálkozott  a szövetkezet  saját  magfogású  lucerna 
és  vöröshere  telepítéssel  is,  de  az  aranka  és  más  gyomfertőzés  miatt  nem  járt  kellő 
eredménnyel.  A  lucernát  főnövényként  telepítették,  ezért  a csapadékmentes  tavaszok  a 
takaró  nélküli  lucernában  károkat  okoztak.  A  vörösherét,  a  somkórót  gabonafélékre 



felülvetéssel  telepítették.  Ebben  az  esetben  pedig  a  gabonák  elgyomosodása  vagy  nagy 
esőzések  miatti  megdőlések  okoztak  problémát. 

A  pillangósok  betakarítása  a  gépi  kaszáláson  és  rendsodráson  a  kézi  csirhézésen  és 
rakodáson,  vontatós  beszállításon  alapult.  A  gazdaság  1965ben  és  1966ban  vásárolt 
egyegy  hideglevegős  szénaszárítót,  ami  a  takarmányok  téli  tárolását  és  béltartalmának 
javulását  eredményezte. 

A  málnaültetvény  a  periódus  végére  még  nem  fordult  termőre,  de  már  1966ban 
holdanként  1,3 q termést  adott. 

Az  1964 őszén  telepített  szamóca  1966ban holdanként  11 qs  termést  biztosított. 
E  két  kultúrát  a  szövetkezet  olyan  meggondolásból  telepítette,  hogy  „jóllehet 

termelésükben  hagyományaink  és  tapasztalataink  nincsenek,  azonban  távlatokban  az a 
meggyőződésünk,  hogy  olyan  munkaigényes  kultúrák  bevonása  indokolt,  amelyek  a 
gépesítés  és  kemizálás  egyre  nagyobb  térhódításával  a  felszabaduló  kézi  munkaerőnek 
megfelelő  munkaalkalmat  biztosítanak."' 

A  termésátlagok  alakulását  nagymértékben  befolyásoló  talajerőutánpótlás  a  fejlődés 
ezen  szakaszában  nem  volt  kielégítő.  1963ban 910  khra esett egy számosállat.  „Ennek 
következménye,  hogy  gazdaságunkban  a  tápanyagvisszapótlás  igen  kezdetleges.  Az 
1963as  évben  szántóföldi  területünk  csak  mintegy 8—9%át  tudtuk  szervestrágyázásban 
részesíteni.  Érthető,  hogy  terméseredményeink  fokozásának  alapfeltétele  kell,  hogy 
legyen  az  állatlétszám  következetes  növelése"  — a  vezetőség  zárszámadási  beszámolója 
tanúsága  szerint.  Még  1966ban  is  csak  369  holdat  részesítettek  holdankénti  140  qs 
istállótrágyázásban. 

1963ban  az egy  holdra  felhasznált  műtrágya  mennyisége  120  kg volt, ez  1966ra 176 
kgra  növekedett.  A  szövetkezet  vezetősége  elégedetlen  volt  ezzel  a  mennyiséggel: 
„Növekszik  ugyan a  műtrágya  felhasználás,  de  korántsem  értük  el azt  a szintet, amelyet 
szeretnénk.  Ennek  oka  sajnos  az,  hogy  bármennyire  is  a  műtrágyabeszerzés  nem 
kiutalásos  rendszerben  történik,  és elvileg  korlátlanul  kapható  is, de soksok  utánjárás és 
sajnos,  szocialista  összeköttetés  is  szükséges  ahhoz,  hogy  az  ismertetett  minimális 
mennyiséget  is beszerezhessük". 

A  szövetkezet  vezetősége  érezte  a  talajerő  utánpótlás  jelentőségét.  Különböző 
eszközökhöz  folyamodott.  A  kukoricaszárat  szártépővel  feltépték,  ,,némi  nitrogén 
műtrágya" hozzáadásával  beszántották. 

A  gyengébb  talajerőben  levő  kenyér  és  takarmánygabonákat  tavasszal  100—150 kg 
somkóró  maggal  felülvetették,  és  ha  kedvező  volt  az  év,  még ősszel  beszántották,  ha 
kedvezőtlenebb,  tavasszal  szántották be a kapások alá. 

Megvolt  a  törekvés  a  vezetőségben  a  nemesített  vetőmagok  beszerzésére  is. Gyakran 
nem rajta  múlott,  hogy a gazdálkodáshoz  nem tudta azt  biztosítani. 

Talán  csak  a kemizálás  kiterjesztésében  mutatott a kellőnél  nagyobb óvatosságot, bár a 
vegyszerek  beszerzése nem volt  könnyű  feladat. Az első eredmények  azonban  meggyőzték 
a  vegyszeres  növényvédelem  előnyeiről  és  fontosságáról.  Az  első  években  a  kelleténél 
jobban  tartott a vezetőség a vegyszerezés költségnövelő  szerepétől is. 

1966ban  állt  be  fordulat  „a  több,  mint  500 khas  kukorica vetésterületen  több,  mint 



21  q  az  átlagtermés,  addig ezen  belül  a  330 kh vegyszeresen  kezelt kukorica 1 khra jutó 
átlagtermése  28,5  qvolt ." 

A  fejlődés  második  szakaszában  a  talajmunkák  optimális  időben  való  elvégzésére  arra 
törekedett  a szövetkezet,  hogy  megteremtse  saját  gépparkját.  1966. évvégén  11 db MTZ 
5ös,  2  db  DT  413as,  2  db  K  301 les,  1  db  RS  09es  és  1 db  UE 28as  erőgéppel 
rendelkezett  a  szövetkezet,  amelyekhez  a  legszükségesebb  munkagépek  is  megvoltak. 
Ezen kívüfvolt  a szövetkezetnek  2 teherautója: egy 4,5  t Z I L és egy 2,5  t  GAZ 61es. 

1966ban  vásárolt  a  szövetkezet  2  db  pótkocsit,  egy  Rapidtox  permetezőt,  1  db 
markolót,  1 db Orkán  járvasilózót  és 1 db  répalazítót. 

1963ban  a  13.210  normálholdból,  saját  erőgéppel  8.040  normálholdat  teljesített  a 
termelőszövetkezet.  1966ban  a  teljesített  26.400  normálholdat  a  szövetkezet  saját 
gépeivel  végezte el. 

A gabona  gépi betakarítását  a gépállomás végezte el. 
Az  erő és  munkagépek  javításához  ebben  az  időszakban  még nem állt  a  szövetkezet 

rendelkezésére  saját  gépjavító  műhely.  A munkákat  a gépállomás végezte el. 
A  termények  tárolására  1966ban  elkészült  a  32  vagonos  magtár.  A  magtárpadlásos 

istálló  mellett jelentős  segítséget  nyújtott,  de még nem oldotta meg a gazdaság  raktározási 
gondjait. 

A  termények,  főként  a  kukorica  tárolására  egy  10  és  15  vagonos  góré  állt  a  közös 
gazdaság  rendelkezésére.  A  fejlődés  második  szakaszában  még  nem  beszélhettünk  a 
korszerű,  a  tudomány  minden  eredményét  alkalmazni  tudó  növénytermesztésről,  de a 
szövetkezet  már túl van  az  első  lépéseken.  Megteremtette  az  alapját  és lehetőségét, hogy 
az  élen  járó  technika és  technológia  segítségével  gyorsan  növelje  a  terméseredményeket, 
hogy egyre hatékonyabban  tudjon  ellenállni a természet  szeszélyeinek. 

c)  Az  állattenyésztés  színvonala 

Az  állattenyésztés  színvonala  évről  évre növekedett.  Termelési értéke  közel  a  duplájára 
nőtt.  Árutermelése  biztos  bevételi  forrása  lett  a közös  gazdaságnak.  A számszerű  növelés 
mellett  továbbra  is  a  minőségi  javítást  és az  állategészségügyi  feltételek  megteremtését 
tartotta  fő  feladatának  a szakvezetés. Az állatállomány  a vezetőség által  elkészített  tervek 
alapján  egyenletesen  fejlődött. 

Az  állatállomány  alakulása  az év végi  leltár  szerint 

1963.  1966. 
Megnevezés  db  db 

Szarvasmarha  246  329 
Ebből:  tehén  91  157 

Sertés  403  425 
Ebből: anyakoca  76  60 

Ló  73  43 



Az  állattenyésztésen  belül  a  szarvasmarhatenyésztést  tartotta  a  közös  gazdaság  a fő 
profilnak. 

1963 ban  a  tehénállomány  csak egy  része állt  törzskönyvi  ellenőrzés alatt.  1963ban és 
1964ben  a  nem  törzskönyvezett  állomány  lecserélésre  került.  A  pótlást  a  saját 
tenyésztésű  törzskönyvezett  állatok  utódaiból  biztosították. 

1964 ben  kezdtek hozzá  a tbcmentes  tehenek  elkülönítéséhez. A tbcnegatív  állomány 
1966ban alakult ki . 

A gépi  fejést  1965ben  vezették  be. 
1965 ben  a  termelőszövetkezet  a  Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem  állattenyész

téstani  tanszékének  irányítása  alatt  egy  új  szarvasmarhafajta  kitenyésztéséhez  kezdett, 
amelyet  a magyartarka és a kosztromai marha keresztezéséből  kívántak  létrehozni. A cél a 
tejtermelés  fokozása,  a  tej  zsírtartalmának  növelése,  a  gépi  fejeshez  megfelelő  tőgyala
kulás biztosítása  úgy, hogy a magyartarka fajta  húsformájában  ne  változzon. 

A  borjúnevelésben  bevezették  a  tejporos  —  TBK 40es  —  mesterséges borjúnevelést. A 
mesterséges  borjúnevelőben  elhullás nem volt. 

A  szarvasmarhatenyésztés  hozamai  is jól  alakultak.  1963ban  3.700  liter  tej  volt  a 
tehenenkénti  tejtermelés.  Ezen  belül  meg kell  említeni,  hogy  a  törzskönyvezett  tehenek 
átlaghozama  4.500  liter  tej  volt.  1966ban  a  tbcmentesítés  utolsó  évében,  amikor 80 db 
előhasi  üsző  került  a  tenyésztésbe,  3.600  litert  tett  az egy  tehénre eső tejhozam. Az első 
borjas keresztezett  tehenek  hivatalosan értékelt  tejtermelése  3.761  liter tej volt. 

Az éves borjúszaporulat  a terveknek megfelelően alakult. 
A  növendékmarhanevelés  is  jól  fejlődött.  A  saját  tenyésztésbe  állításon  túlmenően 

1963ban  14 db, 1966ban  15 db tenyészüszőt  értékesített  a gazdaság. 
Jelentős  pénzbevételi  forrása  volt  a szövetkezetnek  a szarvasmarhahizlalás.  1963ban 

98 db,  1966ban  156  db  hízómarhát  értékesített,  90%ban exportra. „A z olasz és a svájci 
vásárlóink  — úgy érezzük    hosszú  időre  megkedvelték  és igényt  tartanak  hízóinkra"  
mondja a szövetkezet  elnöke. 

A  sertéstenyésztés  a  fejlődés  második  szakaszában  számszerűen  nem  növekedett. Az 
állomány  magyar  fehér  hússertés.  Az egy  kocára  jutó  malacszaporulat  1963ban  12 db, 
1966ban  pedig 12,5 volt. 

A  nem  kielégítő  tartási  és  állategészségügyi  viszonyok  miatt  1963ban  az  elhullási 
százalék  magas,  leválasztásig  4%os, a  süldőállománynál  pedig  7%ot  tett  k i . 1966ban 
mindkét esetben a 2% alá szorult. 

A választási  malacok súlya  8 hetes korban elérte a 19 kgot. 
1963ban  570  db,  1966ban  pedig  297  db  115  kg  átlagsúlyú  sertést  értékesített  a 

gazdaság.  A  leadott  hízók  89  hónapos  korukra  érték  el  a  115  kgos  átlagsúlyt.  Egy 
kilogramm  súlygyarapodáshoz  a nyári  hónapokban  3,6  kg, míg a  téli hónapokban  4,4 kg 
abraktakarmányt  használt  fel a gazdaság.  1966ban  213 süldőt  értékesített  a szövetkezet. 

Az állatállomány  férőhelyei  a következők  voltak: 
Szarvasmarhatenyésztés: 

1 db 100 fhes  magtárpadlásos  istálló 
1 db  96 fhes  növendék  istálló 



2  db  80 fhes  szerfás  növ.  istálló 
1  db  60 fhes  mesterséges  borjúnevelő. 

Sertéstenyésztés: 
3  db  20 fhes  szerfás  sertésfiaztató 
2  db 250 fhes  szerfás  sertéssüldőszállás
1  db 240 fhes  szerfás  sertés hizlalda. 

Ló:  1 db  "80 fhes  szerfás  lóistálló. 

A  tanya villamosítva van. Elkészült  a tanyába  vezető  portalanított  út is. 
Az  állattenyésztés  eredményei  figyelemre méltóak.  A szövetkezet  terveiben  megjelölt 

feladatok  megvalósításához  azonban  a  fejlődés  harmadik  szakaszában  még  további 
erőfeszítéseket  kellett  tenni. 

A  fejlődés  ezen  szakaszában  az  alaptevékenységen  kívül  más kiegészítő  tevékenységet 
nem  folytatott  a gazdaság. 

2.  A gazdálkodás  eredményei  és a tagság  jövedelme 

A  fejlődés  ezen  szakaszában  a  vezetőség  arra  törekedett,  hogy  a  munkaegységre 
tervezett  részesedés  nagyáságának  növelésén  túlmenően,  az  állami  erőből  történő 
beruházásokon  kívül, ha kisebb  mértékben  is, hajtson  végre  beruházásokat.  Ezért  olyan 
nagyságú  bruttó  jövedelem  nagyságra  törekedett,  amely  a  tagság  részesedésén  túl  nettó 
jövedelmet  is biztosított. 

A  szövetkezet  bruttó  termelési  értékének  alakulása,  folyó  áron számítva,  a következő

képpen  alakult:  1 9 6 3  1 9 6 6 

Bruttó  termelési érték:  11.557.000 Ft  19.313.000 Ft. 
Növénytermesztés:  8.086.000 Ft  13.197.000 Ft. 
Állattenyésztés:  3.471.000 Ft  6.116.000 Ft 

A  bruttó  termelési  érték  növekedése  mind  a növénytermesztésben,  mind  az  állatte
nyésztésben  kiegyensúlyozottan  fejlődött. 

A  bruttó  termelési  érték  egyenletes  növekedése  lehetővé  tette  a  bruttó  jövedelem 
fokozatos, kiegyensúlyozott  növekedését is. 

A  bruttó jövedelem  alakulását  mutatják  az alábbi adatok: 

1963.  1966. 

Bruttó jövedelem  Ft.  6.698.000  10.659.000 
Egy  ledolgozott 10 órás munkanapra  149  204 
Egy  szántóegységre  2.515  3.800 
1000 Ft álló és  forgóeszközre  499  515 
Nettójövedelem  Ft  2.172.000  3.425.000 
A  közös munkában  résztvevő egy tagra  5.470  2.960 
Egy  szántóegységre  812  1.257 

1000 Ft álló és  forgóeszközre  273  263 



A  fejlődés  második  szakaszában  mind  a  bruttó  jövedelem,  mind  a  nettó  jövedelem 
62%kal  növekedett. 
A  rendelkezésre  álló  bruttó  jövedelem  felosztása  1966ban a következőképpen alakult: 

Ft. 

Bruttó  jövedelem 
Ebből:  központi  elvonás 

a tagok  részesedése 
alkalmazottak  bére 
felhalmozás 
szoc.kult.alap 
biztonsági  alap 

A  bruttó  jövedelem  növekedése  lehetővé  tette  a  tagság  közösből  származó  jövedelmé
nek  növekedését.  A  közösből  származó  jövedelem  alakulását  szemléltetik  a  következő 
adatok: 

1963.  1966. 

Munkaegység szerinti részesedés  4.510.000 Ft  5.325.000 Ft 

Földjáradék  270.000 Ft  351.000 Ft 

Jövedelem  összesen:  4.780.000 Ft  5.676.000 Ft 

10.659.000 
693.000 

5.676.000 
1.559.000 
2.384.000 

300.000 
47.000 

Az  összes  jövedelem  vizsgálata  után  nézzük meg az egy munkaegységre  jutó  jövedelem 
nagyságának  alakulását: 

A  munkaegység értéke  50,00 Ft  55,00 Ft 
Ebből:  természetbeni  rész  9,00 Ft  11,00 Ft 

pénzbeni  rész  41,00 Ft  44,00 Ft 

A  termelőszövetkezet  munkaegységben  mutatta ki a jövedelem  részesedését. Az olyan 
vegyes elosztású  szövetkezetben,  mint  az Új Élet, a munkaegység és az arra járó  részesedés 
mint  mutatószám  nem  alkalmas  a  tényleges  keresetek  kimutatására.  Ezért  a  tagság 
munkavégzését  munkanapban  is  bemutatjuk,  ugyancsak  azt  is,  hogy  mennyi  az  egy 
munkanapra jutó  részesedés. 

Az  egy  dolgozó  szövetkezeti  tagra  jutó  teljesített  munkanapok száma  1963ban  122, 
1966ban  135 volt. 

Az  egy  munkanapra  jutó  részesedés  1963ban  87,50  Ft,  1966ban pedig 107,90 Ftot 
tett k i . 

Az  egy  szövetkezeti  dolgozóra jutó évi részesedés  1963ban 10.539 Ft, 1966ban pedig 
17.281 Ft volt. 

Az  egy napra  jutó  részesedés  megoszlása a munkaszervezeti egységekben  a következők 
szerint alakult: 



I . sz. növénytermesztő  brigád 
I I .  sz. növénytermesztő  brigád 
I I I .  sz. növénytermesztő  brigád 

76,92 Ft 
89,34 Ft 
90,84 Ft 

Fogatosok 
Állatgondozók 

118,78 Ft 
107,84 Ft 
113,44 Ft 
104,60 Ft 

Traktorosok 
Gyalogosok 

A  dolgozó  tagok  megoszlása a részesedés alapján  1966ban a következőképpen alakult: 

1963ban  új  jövedelemelosztási  formát  vezetett  be  a  szövetkezet,  ami  a  korábbinál 
jobban  számolt  mind  a közös gazdaság, mind  a tagság érdekeivel. A szövetkezeti  vezetőség 
azzal  számolt,  hogy  „az  új  elosztási  forma  alkalmas  lesz  arra,  hogy  előmozdítsa  a 
növénytermesztést,  fellendítse az állattenyésztést  és érdekeltté  tegye  a tagokat  a  termelés 
növelésében." 

Az állattenyésztésben  a részesedés három  részből  állt: 
1.  Alaprészesedést  kaptak  a  dolgozók  a  közgyűlés  által  megállapított  állatlétszám 

gondozásáért  és takarmányozásáért.  A sertéstenyésztésben  a hízó  gondozók  munkaegység, 
az  anyaállat  és  süldőgondozók  pedig  pénzbeni  alaprészesedésben  részesültek.  Érdekes 
megemlíteni,  hogy  a  hízógondozók  „követelték  ki a  munkaegységet".  A szarvasmarha
tenyésztésben  az alaprészesedés a munkaegység  volt. 

2.  Eredményességi  részesedés  illette  meg a sertéstenyésztésben, az  anyaállatgondozót 
a  vemhesülés,  az  élveszületett  malacok és a választási  malacok meghatározott  súlya  után. 
A  süldőnevelésben  az  eredményességi  részesedés  a havi  súlygyarapodás, a tenyésztésbe és 
a  hízóba  adás  után  járt  darabonként.  A  hizlalásban  pedig  a  súlygyarapodás  volt  a 
mértékadó. 

A  szarvasmarhatenyésztésben  a  tehenészek  az  eredményes  vemhesülés,  az  elles 
levezetéséért  és a kifejt  tej  alapján  részesültek  eredményességi  díjazásban. A növendék és 
hízómarhagondozók  a  súlygyarapodás  növelésében  voltak  érdekeltek.  Az  itatásos 
borjúnevelésben  a  korhoz  kötött  súlygyarapodás  után  részesültek  eredményességi 
díjazásban  a dolgozók. 

3.  A  prémium  a  sertéstenyésztésben  természetbeni,  a  szarvasmarhatenyésztésben 
pénzbeni  volt. 

6.000  forint  alatt  keresett  60 fő 
56 fő 
65 fő 
66 fő 
43 fő 
76 fő 

6.001    8.000  Ftig 
8.001    10.000  Ftig 

10.001   15.000  Ftig 
15.001   20.000  Ftig 
20.001   25.000  Ftig 

366 fő 



A  sertéstenyésztésben  prémium  illette  meg  a  gondozókat,  ha  az  elhullási  százalék a 
választási  malacoknál  nem  érte  el  a  3%ot,  a  süldőnevelésben  és a  hizlalásnál  pedig a 
2%ot. Prémiumként  egy darab átlagsúlyú  választási malacot kaptak a  dolgozók. 

A  szarvasmarhatenyésztésben  a  prémium  alapja  a  tervben  rögzített  tejmennyiség 
túlteljesítése  volt. A növendék és a hízó marhagondozót  akkor illette  meg prémium, ha az 
előírt  súlygyarapodást  túlteljesítette.  Prémiumot  kaptak  a  borjúnevelők,  ha  a napi  előírt 
súlygyarapodást  teljesítették,  és  elhullásmentesen  adták  át  a  rájuk  bízott  állatokat  a 
növendékgondozóknak.  A  szarvasmarhatenyésztésben  dolgozók  pénzben  kapták  a 
prémiumot. 

A  fogatosok  ápolási  díjat  kaptak,  ápoláson  túl végzett  munkáért  a munkaegységkönyv 
volt  a  mérvadó.  Idegeneknek  végzett  munkáknál  vagy a tagok  részére végzett  munkáknál 
a  befizetett  díj  40%a  illette  őket.  Premizálásukat  célprémiumokkal  oldotta  meg  a 
vezetőség. 

A  traktorosoknál  az  elvégzett  munkák  díjazásának  alapja a gépállomási  munkadíjtarifa 
volt. A fogatosokhoz  hasonlóan  ők is célprémiumban  részesültek. 

A  növénytermesztésben  a  kapás  kultúrák  közül  a kukorica és a burgonya  ápolása és 
betakarítása  részesben  történt.  A  tervezett  mennyiség  20%át,  a  terven  felüli  termés 
50%át  kapták  a  tagok.  Ezenkívül  holdanként  5,  illetve  6  munkaegységjóváírásban 
részesültek. 

A  zöldbab,  újburgonya  és  cukorrépaápolási  és  betakarítási  munkáiért  minden 
megtermelt  100 forint  után  33 forint  illette  meg a dolgozót. 

Az  uborka,  paradicsom,  juliskabab  ápolásáért  és  betakarításáért  minden  megtermelt 
100 forint  után 40 forint  részesedést  fizetett a gazdaság. 

A fel nem sorolt munkákra  a munkaegységkönyv  előírásai voltak az  irányadók. 
A  vezetők  bérezését  is  megoldotta  az  említett  közgyűlési  határozat.  Az elnök  2.900 

forint  készpénzt  és 55 munkaegységet  kapott havonta. A főagronómus és a főkönyvelő  az 
elnök  fizetésének  90%át  kapta.  Az  állattenyésztő  és  növénytermesztő  agronómus  bére 
1.500  Ft  és 30  munkaegység  havonta.  A  függetlenített  brigádvezetőket  52  munkaegység 
illette  meg. 

Ez  a  bérezési  forma  lényegében  1967ig  maradt  fenn.  A  vezetőség  javaslatára  a 
közgyűlések  évente  apróbb  korrekciókat  hajtottak  végre,  figyelembe  véve  a  technikai 
feltételek  változásait  és  az  „egyenlőségekre  való  törekvés  nélkül  a  nagy  kereseti 
különbségek  megszüntetésére"  irányuló  célkitűzést,  mint  olvashatjuk  1965ben  a vezető
ségi ülés  jegyzőkönyvében. 

A  közös  gazdaságból  szerzett  jövedelmen  túl  a háztáji  gazdaság  jövedelemkiegészítő 
szerepet tölt  be a tagság  jövedelmében. 

A  fejlődés  második  szakaszában  a háztáji  körül  kialakult viták elcsendesedtek. 
1964.  február  27én  megtartott  vezetőségi  ülésen  állapítja  meg  Kovács  László 

főagronómus,  hogy  „a  háztáji  földekkel  most  már  semmi  probléma  nincsen,  mert 
mindenki  a  törvényes  előírások  alapján  kapja a földet".  Majd  így folytatja:  „Annál  inkább 
baj van a háztáji  állatállománnyal.  Az elmúlt  öt év alatt csökkenés mutatkozik a  területen. 
Különösen  nagy  a  visszaesés  a  szarvasmarhaállományban.  Mindent meg  kell  tennünk, 
hogy a  csökkentést  megakadályozzuk,  hiszen  a háztáji  állatállomány  termékeire  számít a 



népgazdaság.  Szövetkezetünk  biztosítja  minden tagjának  a  háztáji 
szükséges  takarmányt  és alomszalmát  állami  áron". 

állatállomány  számáia 

A  háztáji  állatállomány  alakulása 
1963.  1966. 

Tehén  52 db 
24 db 
33 db 

110 db 
5 db 

450  db 

30  db 
13 db 
10 db 
50 db 
2 db 

520  db 

Borjú 
Növendékmarha 
Hízómarha 
Anyakoca 
Süldő 
Hízósertés 
Baromfi 

1.310  db 
28.000  db 

1.350  db 
33.000  db 

Az  adatokból  látható,  hogy  a  szarvasmarhaállomány  csökkent,  a  sertésállomány, 
főként  a süldő és a hízóállomány  növekedett,  nőtt  a baromfiállomány  is. 

A  szarvasmarhaállomány  visszaesése  indokolatlanul nagy,  főként  ha  figyelembe vesz
szük,  hogy  a kollektivizálás  előtt  évente,  sőt még az  első  években  is 400—500  db  volt  a 
hízómarhaértékesítés.  A  tagság  azzal  magyarázza,  hogy  „nagyon  munkaigényes,  az 
asszonyok  nem  foglalkoznak  vele.  A  marha  a  férfi  dolga  volt.  Az asszonyé  a  sertés  és a 
baromfi.  Korán  kelünk,  későig  dolgozunk,  pihenni  is  kell.  így  nem  foglalkozunk vele. 
A  fiatalok  pedig már nem is tudnak bánni  az  állatokkal." 

A  háztáji  sertésállomány  növekedett.  Különösen  a  hízóállomány.  A  hízónak  valót  a 
piacon  és a szövetkezettől  veszik meg, meghizlalják  és a szövetkezeten  keresztül  szerződve 
értékesítik.  Évente  300—400 hízósertést  adnak el az  államnak. 

A  baromfiállomány  is  jelentősen  növekedett.  A  tagok évente sok ezer  tojóhibridet 
vásárolnak.  A tojást  az  ÁFÉSZen  keresztül  értékesítik. 

Korábban  jelentős  mennyiségű  hajtatott  burgonyát,  zöldbabot,  juliskababot és borsót 
értékesítettek  a valkóiak.  Jelenleg az értékesítés a korábbihoz  képest  elenyésző. 

A  háztáji  gazdaságtól  szerzett jövedelem  nagyságára  nem  állnak  adatok  rendelkezésre. 
Az  átszervezés  első  éveiben  jelentős  volt.  Becslések  szerint  nagyobb  volt  a  közösben 
szerzett jövedelemnél.  1966ban egyes családoknál  még jelentős jövedelemkiegészítő, de a 
tagság zöménél nem éri el a  34.000  Ftot  évente. 

A  fejlődés  második  szakaszában  sokat  javult  a  vezetés  színvonala.  Az  elnök, 
főagronómus  és  főkönyvelő  személye  nem  változott.  A  főagronómuson  kívül  még két 
szakembert  alkalmazott  a  szövetkezet.  Az  állattenyésztést  Papp  Mihály  állattenyésztő 
agronómus,  a növénytermesztést  Bucsai  Lajos  növénytermesztő  agronómus  irányította. A 
fejlődés  ezen  szakaszában  a tagság  szakemberellenessége  megszűnt.  Megértették,  hogy a 
korszerű  nagyüzemi  gazdálkodáshoz  szakemberekre van szükség. 

3.  A  vezetés  és a munkaszervezés  színvonala 
A  munkaerőgazdálkodás 



A  fejlődés  második  szakaszában  a  vezetőség  tagjai  is  komolyan  vették  feladatukat. 
„Nemcsak  passzív  szemlélői  voltak  az  elnök  és a szakemberek  erőfeszítéseinek,  hanem  a 
szövetkezet  ügyeivel  törődő  vezetőségi  tagokká  váltak"  — az  ellenőrző  bizottság  1965ös 
jelentése  szerint. 

A  vezetés  reális,  következetes  terveket  dolgozott  ki . A  tervek  kidolgozásában  a 
vezetőség  valamennyi  tagja  „tudásának  megfelelően  aktívan  részt vett".  A  vezetőség 
gondot  fordított  arra  is,  hogy  a  tagságot  bevonja  a  tervkészítés  feladataiba.  Terveket 
készített,  amelyeket  megbeszélt  a  tagsággal  és csak a  tagság véleményének  meghallgatása 
után  állította  össze  a  végleges  terveket.  „Örvendetes  tény,  hogy  a  termelőszövetkezet 
vezetősége  megtalálta  az utat a tagsághoz, vele szót  értve  intézte a közösség ügyeit.  Ennek 
a  munkának  az  eredménye,  hogy  szövetkezetünk  a  járás  első  szövetkezete  lett."  (A 
vezetőség  1965. januári közgyűlési  beszámolója.)  Ebben  az  időszakban  vált  egységessé  a 
termelőszövetkezet  gazdasági és politikai vezetése is. 

A  vezetés  megértette,  hogy  a  gazdasági  és  politikai  munka  elválaszthatatlanok 
egymástól.  „A z elmúlt  években  bátran  mondhatjuk, hogy a politikai  felvilágosító  munkát 
mindig  a  gazdasági  munka  megjavítására,  tagjaink  meggyőzésére  fordítottuk.  Nem  volt 
külön  gazdasági  és külön  politikai munka. Ha szükség volt rá, a pártmunkások  a gazdasági 
munkával  foglalkoztak,  és  ha  szükség  volt,  a  gazdasági  vezetők  is  politikai  munkát 
végeztek"    az említett  jegyzőkönyv  szerint. 

Az üzemi szervezet felépítését  szemlélteti  az  l.sz.  ábra. 

Az  üzemi  szervezetben  a fejlődés  második szakaszában  annyi változás  történt, hogy az 
említett  két  szakember  alkalmazása  óta  az  állattenyésztés  és  a  növénytermesztés 
irányítása  a  főagronómus  kezéből  az  ő  kezükbe  került.  Munkájukat  a  főagronómus 
irányította. 

Az  üzemi  szervezeten  belül  a  munkaszervezet  alapvető  egységei  a  brigádok  voltak, 
élükön  függetlenített  brigádvezetőkkel.  Az állattenyésztésben  egy, a  növénytermesztésben 
három  brigád  működött.  Egyegy  növénytermesztési  brigád  57  munkacsapatból  állt.  A 
munkacsapatokban  8—12 tag dolgozott. 

A  fejlődés  első szakasza első éveiben  volt még egy fogatos  brigád, amelyet  felosztottak, 
a  fogatosokat  a  munkacsoportokba  osztották  be,  azzal  a  meggondolással,  hogy  „jobban 
segítsék  a munkacsoportok  munkáját,  hogy  ne  hátráltassák  a területvállalásokat  a munka 
időbeni  elvégzésében  pl. az érdekeltségüket  is meg kell  teremteni." Ezen  meggondolásból 
eredően  határozta  el a vezetőség javaslatára a tagság, hogy  „az elvégzett  munkák  után  járó 
munkaegység mellett a végtermékből  is részesedniük  kel l ." 

A  különböző  kultúráknál  más és más százalékú javadalmazásban  részesültek. 
A  szövetkezetnek  volt  egy  függetlenített  traktoros  brigádvezetője  is,  aki  kezdetben, 

míg  saját  gépparkkal  nem  rendelkezett  a  szövetkezet,  a  gépállomás  által  végzett  munkák 
nyilvántartásával  és  ellenőrzésével  volt  megbízva.  Szabad  idejében  a  raktáros  munkáját 
segítette. A saját  géppark  megteremtésével  a traktorosok munkáját  irányította. 

A  munkák  zavartalan  és  kellő  időben  való  elvégzésének  biztosítására  a  szövetkezet 
vezetősége  „Munkavállalói  megállapodást"  kötött  tagjaival. A megállapodásban  rögzítet
ték  a  termelőszövetkezeti  tagok  kötelezettségeit  és a munkáért  járó  bért.  Az állattenyész
tésben,  a  traktorosoknál,  a gépkocsivezetőknél,  a  rakodó  munkásoknál  a napi  munkaidőt 



1. ábra.  Az  Új Élet  Mg. Tsz.  szervezeti felépítése  (1966) 
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is  rögzítették.  Az  állattenyésztésben  dolgozók  munkaideje  napi  10  óra  volt.  A 
traktorosok,  gépkocsivezetők,  rakodó  munkások  „munkájuk  állandó  jellegű,  munkára 
mindennap kötelesek  megjelenni" — köti ki a megállapodás. Ők is 10 órát dolgoztak. 
Szükség  szerint  a  megállapodás  értelmében  igénybe  vehette  vasár és  ünnepnap  is őket  a 
szövetkezet  túlóra,  illetve  a munkáért  járó  béren  túl még plusz  50% munkadíj  ellenében. 

A növénytermesztésben  a kapás kultúráknál  „Területvállalási  és jövedelmezési"  megál
lapodást  kötött  minden  egyes  területvállalóval.  A  megállapodás  külön  rögzítette  a 
gyalogos és külön  a munkacsoportba  beosztott  fogatos szövetkezeti  tagok feladatait  és a 
munkáért  járó  bért.  A  gyalogmunkások  különkülön  kötöttek  szerződést.  A  munkákat 
azonban,  egykét  esetet  kivéve,  munkacsoportokban  végezték.  A külön  kötött  szerződés 
nem  zavarta  a  munkacsapatok  közös  munkáját,  hiszen  a  vállalt  területnagyságok 
egyformák  voltak.  A szerződést  csak  „garnitúrában"  lehetett  megkötni.  Egy  „garnitúra" 
1965ben a következőket  foglalta  magában: 

Kukorica 
Burgonya korai 
Bokorbab 
Uborka 

1,5 kh 
450 n.öl 
535 n.öl 
530 n.öl 

Cukorrépa 
Burgonya  őszi 
Paradicsom 
Juliskabab 

535 n.öl 
500 n.öl 
180 n.öl 
150 n.öl 

A  munkacsapatba  beosztott  fogatosok  feladata  volt  a  munkacsapat  által  vállalt 
területre  a vetőmag,  trágya,  az  ültetéshez  szükséges  öntözővíz  kiszállítása,  az  ekekapálás 
elvégzése,  a  termények  beszállítása.  Szerződésben  rögzítették,  hogy  a  fogatos  „a 
munkacsapat  tagjait  az  általuk  meghatározott  indulási  helyről  a  területre  ki és 
hazaszállítja."  A  fogatosok  által  vállalt  terület  azonos  volt  a  munkacsoport  tagjai  által 
vállalt  terület  nagyságával. 

A  gyalogmunkások  az  említett  munkák  ápolásán  túl  kötelezték  magukat,  hogy  „a 
brigádvezető  felszólítására  10 munkanapot  (lóvezetés, morzsolás, stb.) kötelesek  dolgozni 
munkaegységre". 

A  fogatosok  pedig tudomásul  veszik, hogy  „amennyiben  a munkacsapatomnál  vállalt 
feladatokat  elvégeztem,  teljesítménybérezés  szerint  egyéb  gazdasági  munkák  végzésére a 
szövetkezet  rendelkezésére  állok." 

Míg  a  fejlődés  első  periódusában,  főként  az  1960—61ben  a  szövetkezet  nagy 
munkaerőhiánnyal  küzdött,  a  fejlődés  második  szakaszában  már elegendő  mennyiségben 
állt  rendelkezésre  a  munkaerő,  a  tagság  munkához  való  viszonya  is  jelentősen 
megváltozott. 

A  munkaerőgazdálkodást  jellemzik a következő  adatok: 



Férfi  Nő  Férfi  és nő 
összesen 

65—70 évig  70  56  126 
60—65 évig  33  21  54 
5560 évig  36  ,  42  78 
50—55 évig  21  30  51 
4050 évig  24  88  112 
3040 évig  18  56  74 
20—30 évig  4  2  6 
20 éven  alul  3  - 3 

Összesen:  209  295  504 

Az  504  tsztagból  137  nyugdíjas  és  járadékos volt.  A  keresőképes 367  tsztag  nem 
szerinti megoszlása a következő : 

férfi  139 fő 
nő  228 fő 

A közös  munkában  résztvett:  361  tsztag és 
5  családtag 

Összesen :  366 fő 

A közös  munkában  résztvett  tsztagok nem szerinti megoszlása: 
férfi  135 fő 
nő  226 fő 

Összesen:  361  fő 

A  szövetkezeti  tagok  49.319  munkanapot  teljesítettek.  Az  egy  dolgozó  tagra  jutó 
összes terület 6 kht tett k i . 

A  szövetkezeti  tagság  35%a meghaladta  a 60 évet. Ezek jelentős  része nem vesz részt a 
közös  munkában,  A  közös  munkában  résztvevő 60 éven  felüliek  az  egész  tagság 9%át 
teszik ki . 

Már  ebben  az  időszakban  is  felmerült  a  tagság  elöregedésének  problémája.  „A z 
elkövetkező  feladatok  megoldásához  több  fiatal  munkaerőt  kell biztosítanunk, hogy azok 
megvalósuljanak"  — olvasható az 1966os gazdasági év beszámolójában. 

A  tsztagságon  kívül  1966ban  még 16 alkalmazott állt  a  szövetkezet  rendelkezésére. 
Ezek egy része adminisztratív, a jelentősebb  része pedig szakmunkás  volt. 

A  fejlődés  második  szakaszában  sokat  fejlődött  a  közös  gazdaság.  Az  állattenyész
tésben  a  szarvasmarhatenyésztés  hozamai  figyelemre  méltóak.  Probléma  jelentkezett  a 
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férőhelyek  biztosításában.  Az  1966ra  tervezett  100  férőhelyes  istálló  építése,  a 
szövetkezeten  kívülálló  okok  miatt  elhúzódott.  Csak  a  harmadik szakasz  elején  került 
átadásra.  A  sertéstenyésztésben  az  állategészségügyi,  tartási  és tenyésztési  hiányosságok 
miatt  magas volt  az elhullási  százalék.  Hozzátartozik  az igazsághoz az is, hogy a  tagságnak 
nem  voltak  jelentős  tenyésztési  tapasztalatai.  ,,A  sertéstenyésztés  a  lakosság  jelentős 
részének gyenge oldala volt. A szarvasmarha,  főként  a hizlalás, az ment." 

A  növénytermesztésben  a szárazföldi  kertészeti  kultúrák  jó jövedelmet  biztosítottak a 
közös  gazdaságnak.  A  kalászosok  termésátlagainak  alakulására  alapvetően  az  időjárás 
nyomta rá a bélyegét. 

A  tagság  munkához  való  viszonyában  lényeges  változás  történt.  Fokozatosan, 
kiegyensúlyozottan  nőtt  a jövedelem. 

Lényegesen  javult  a vezetés színvonala.  Növekedett  a szakemberek  száma is. 
Végeredményben  a  szövetkezet  a  korszerű  gazdálkodáshoz  vezető  úton  jelentős 

lépéseket  tett  előre.  A  technika  és  tudomány  minden  eredményét  alkalmazni  tudó 
gazdasággá azonban  csak a fejlődés  harmadik szakaszában  lett. 



A  SZÖVETKEZET  ÁTTÉRÉSE  A  VÁLLALAT I  GAZDÁLKODÁSRA 
(19671973) 

A  termelőszövetkezet  fejlődésének  harmadik szakasza az új gazdaságirányítási rendszer 
megjelenésével  kezdődik,  melynek  bevezetésével  erősödtek  az  Új  Élet  termelőszövet
kezetben  is a vállalatszerű  gazdálkodás  lehetőségei. 

A  fejlődés  második  szakaszában  létrejött  a termelés anyagiműszaki  bázisa.  Megtörtént 
az  állóeszközök  újraértékelése,  az  elhasználódást  hitelelengedés  formájában  jóváírták, 
ezzel a hitelek felére  csökkentek.  Létrejött  az amortizációs  alap. 

A  szövetkezeteket  megillető  kedvezmények  körének  kibővülése  szintén  kedvezően 
hatott  a szövetkezet  gazdálkodására. 

Az  19661968  között  végrehajtott  mezőgazdasági  árszínvonalnövelés,  és a szabadabb 
tervezési  rendszer  lehetőséget  adott  a  szövetkezetnek,  hogy  természeti  és  közgazdasági 
adottságait  jobban tudja  kihasználni. 

Növekedett  a  termelőszövetkezet  pénzügyi  önállósága,  ezzel  felelőssége  is.  Beruházási 
hiteleket  csak megalapozott  döntések  után  kaphat  a szövetkezet.  A hitelek  fő célja  azok 
gazdaságos  felhasználása,  a termelés bővítése és a jövedelmezőség  fokozása. 

A  rendeletek  lehetővé  tették  a  melléküzemági  tevékenység  fejlesztését  is. A  szövetke
zet élni is kezdett  a lehetőségekkel. 

A  mezőgazdasági  termelőszövetkezetekről  szóló  1967. évi  I I I .  törvény,  a  földtulajdon 
és  földhasználat  továbbfejlesztéséről  szóló  1967.  évi  IV .  törvény  a  termelőszövetkezet 
működését  az  új  követelményeknek  megfelelően  szabályozta,  tisztázott  több  jogi 
vonatkozású  kérdést  is. Rendezésre  került  a vezetés módja,  a háztáji  földhasználat  is. 

Elkészült  a termelőszövetkezet  új alapszabálya, ügy és  munkarendje. 
A  termelőszövetkezetek  működési és gazdálkodási  viszonyában  végbemenő  változások 

szükségessé  tették  a  szövetkezetek  állami  irányításának  módosítását  is. Az eddigi operatív 
gazdaságszervezés  helyett  a járási  tanács  hatósági, igazgatási  tevékenysége  került  előtérbe. 

Az  önállóság  fokozódása  megteremtette  a  munkafegyelem,  a  közös  gazdálkodáshoz 
kapcsolódó  közös  és egyéni érdek  összehangolásának, a tagság tudata gyors  átalakításának 
feltételeit. 

1.  A  termelés  szerkezete 

1963  óta a szövetkezeti  tagság a növénytermesztést  tartotta a gazdaság fő  üzemágának. 
Emellett  súlyt  helyezett  az  állattenyésztés  fejlesztésére  is. A  fejlődés  harmadik  szakaszá
ban  az állattenyésztés a növénytermesztéssel  egyenrangú  ággá változott, sőt 1973ban már 
az állattenyésztést  tartották  a fő üzemágnak.  Ezt szemlélteti a 4.sz.  táblázat. 



4.  táblázat.  A halmozott  és halmozatlan termelési  érték  alakulása  Re.:  1000  Ft. 

1967.  1970.  1973. 
Megnevezés  Ft  % Ft  % Ft  % 

Halmozott  termelési  érték: 
Növénytermesztés  13.120  68  12.793  57  20,185  49,7 
Állattenyésztés  6.231  32  9.713  43  20,493  50,3 

Növénytermesztés + 
állattenyésztés  összesen:  19.351  100  22.506  100  40.678  100 

Halmozatlan  termelési  érték: 
Növénytermesztés  9.016  59  5.843  39  13.254  39,3 
Állattenyésztés  6.171  41  9.192  61  20,493  60,7 

Növénytermesztés + 
állattenyésztés  összesen:  15.187  100  15.035  100  33.747  100 

Az árbevétel  vizsgálata ugyanezt  a tendenciát  mutatja az 5.sz.  táblázatban. 

5. táblázat.  Az  árbevétel  alakulása  e  .  \QQQ 

1967.  1970.  1973. 
Megnevezés  Ft  % Ft  % Ft  % 

Növénytermesztés  8.750  60,6  9.772  50,6  12.451  40,2 
Állattenyésztés  5.578  39,4  9.521  49,4  18.488  59,8 

Növénytermesztés + 
állattenyésztés  összesen:  14.328  100,0  19.293  100,0  30,939  100,0 

Az  adatokból  látható,  hogy  mind  a  termelési  érték,  mind  az  árbevétel  tendenciájában 
kiegyensúlyozott  növekedést  mutat.  Ezt  a  tendenciát  egy  rossz  gazdasági  év,  főként  a 
növénytermesztésben,  megzavarhatja  még ugyan,  de  lényegesen  visszavetni nem képes. A 
növekedésben  a  termelés  emelkedésén  túlmenően  szerepet  játszott  az  áremelkedés,  a 
növénytermesztés  árbevételénél  pedig  még  az  is,  hogy  az  új  elosztási  formára  való 
áttéréssel  csökkent a természetbeni  kifizetés, emiatt nőtt az árugabona  mennyisége. 

a)  A  növénytermesztés  fejlődése 

A  fejlődés  harmadik szakaszában  sem a közös  területben, sem a művelési ágakban  nem 
történt  lényeges  változás.  így  a  művelési  ágak  és  a  közös  terület  a  következőképpen 
alakult  (6.SZ.  táblázat). 



1967.  1970.  1973. 

kh  kh  kh 

Szántó  2.649  2.677  2.700 
Kert,  gyümölcsös  (málnás)  30  30  30 
Rét  55  55  55 
Legelő  5  5  5 
Erdő  120  120  120 
Nádas  3  4  4 
Fanét  24  24  24 

Összes  terület:  2.887  2.915  3.156 

A  növénytermesztés  szerkezetében  a  fejlődés  harmadik  szakaszában  kezdetét  veszi  a 
szakosított  zártrendszerű  termesztés  irányvonalának  kialakulása.  1970ig  mintegy  15 
növény  termesztésével  foglalkozott  a  szövetkezet.  1970től  ez  a  szám  mintegy  négyöt 
növény  termesztésére  korlátozódik.  Az  ágazaton  belül  legnagyobb  súllyal  a  kenyér  és 
takarmánygabona,  a  kukorica,  zöldborsó  és  a  szálastakarmányok  termesztése  szerepel. 
1970  után  is mintegy  100  kh öntözhető  területen  továbbra  is intenzív  zöldségtermesztést 
folytat  a szövetkezet. 

A  növénytermesztés  szerkezete  és  a  termésátlagok  1973ban  a  7.sz.  táblázat  szerint 
alakultak  főbb  növényféleségenként: 

7.  táblázat.  A fontosabb  növények  területe  és  termésátlagai 

1970.  1972.  1973. 
kh  q/kh  kh  q/kh  kh  q/kh 

Őszi  búza  702  11,1  935  21,4  851  23,1 
Őszi  árpa  110  16,7  110  23,2  115  17,8 
Kukorica  520  19,5  305  28,1  435  28,4 
Lucerna  247  28,6  220  21,1  300  21,0 
Silókukorica  276  90,8  160  225,0  125  248,0 
Zöldborsó  150  10,4  300  18,1  300  19,3 

A  szövetkezet  termésátlagai  1973ban  búzából  2,0  qval,  kukoricából  2,2  qval, 
őszi árpából 0,6  qval haladták  meg a járási  átlagot. 

A  növénytermesztés  eredményeit,  ha  már nem  is  olyan mértékben, mint korábban, de 
befolyásolja  az  időjárás  alakulása.  Érdemes  megjegyezni,  hogy  a  fejlődés  egy évében  sem 
dicsekedhet  a  szövetkezet  kedvező  időjárással.  Hol sok  eső, hol  aszály  volt,  ami az egyes 
kultúrákat  különbözőképpen  érintette. 



A  szövetkezet  gépparkjának  kialakulása  lehetővé  tette  a  talajelőkészítés  munkáinak 
optimális  időben  való  elvégzését.  A  fejlődés  harmadik szakaszában egy évben  sem  fordult 
elő, hogy a vetőmag ne a legkedvezőbb  időben  került volna a  földbe. 

A  növényápolás  terén  sokat  haladt  a  közös  gazdaság  előre.  „Ápolási  munkák 
elmaradása  miatt egyetlen  kiló  termés sem esett k i " .  Kiterjedten alkalmazta a  szövetkezet 
a  vegyszeres  gyomirtást,  a  rovar  és  gombakártevők  elleni  védekezést,  valamint  a 
talajkártevők  elleni  talajfertőtlenítést.  Szinte  az  összes  kultúrákban  alkalmazták  a 
nitrogénes és wuxálos  lombtrágyázást. 

A  munkagépek  vásárlásánál  arra  törekedett  a vezetőség,  hogy egyegy  munkafolyamat 
teljes  gépesítését  oldja  meg.  Az aratás,  a  kukoricabetakarítás,  a silózás, a  lucernabetaka
rítás és a trágyázás komplex gépesítése  1971ben  megoldódott. 

1971ig  a megnövekedett  borsóterület  betakarítása  okozott  gondot  a  szövetkezetnek. 
A  borsószedést  bérmunkával  és nagyszámú  cigány  munkaerővel  oldották  meg.  1971ben 
már  besegített  a fejtőgép.  Jelenleg a 300 khas borsóbetakarítás  teljesen  gépesített. 

Az  állatállomány  növekedésével  enyhültek  a szövetkezet  talajerő  utánpótlás gondjai is. 
A  szántóterület  18—20%át  istállótrágyázzák  évente,  holdanként  190qás  mennyiséggel. 
Nőtt  a  műtrágya  felhasználás  is.  1970ben  a holdanként  felhasznált  műtrágya  315 kgnak 
felelt  meg,  76  kg  hatóanyagban.  1973ban  az  1 khra  felhasznált  műtrágya  mennyisége 
497 kgot tett  ki 145 kg hatóanyaggal. 

A  fejlődés  harmadik  szakaszában  megoldottnak  tekinthető  a  gazdaság  nemesített 
vetőmagokkal  való  ellátottsága  is.  1971  óta  a  kenyérgabona  nagyhozamú  fajtákból 
tevődik  össz.  (Auróra,  Kavkáz, Bezosztája1  és Libellula.) A kukorica vetőmag  egyvonalas 
MV  1  hibridek.  „A z  új  fajták  és  a  korszerű  növényvédelem  eredményeként  az  elmúlt 
kéthárom  évben  stabilizálni  tudtuk  a  kalászosoknál  a  holdankénti  20  qán  felüli,  a 
kukoricából  (májusi  morzsoltban) a 28 q körüli  átlagokat, a szeszélyes  időjárás  ellenére is. 
Ezek  az  eredmények  egyértelműen  bizonyítják,  a  valkói  körülmények  között  is,  a 
nagyüzem  fölényét  a kisüzemmel  szemben"  mondja  Kovács  László  tszelnök. A  kertészet 
a  szerződtető  vállalatoktól,  illetve  a  konzervgyártól  kapott  nagyhozamú  fajtákkal 
dolgozik. A palánták  kiültetése  gépesített. 

A növénytermesztési  ágazat a kedvezőtlen  időjárás  ellenére  is biztos árbevételi  forrása a 
szövetkezetnek.  Nagyon  büszke  a  szövetkezet  az  1970ben  megrendezett  Országos 
Mezőgazdasági  Kiállításon  a burgonyatermesztésért  kapott  I .  díjra és a kukorica és uborka 
termesztésért  kapott  I I .  díjra. 

b)  Az  állattenyésztés  fejlődése 

Az  állattenyésztés  a  korábban  meghatározott  célkitűzéseknek  megfelelően  fejlődött. 
1970ben  a  szövetkezet alaptevékenysége, árbevételének  49,  1973ban  pedig  59,8%a  az 
állattenyésztésből  származott.  Az állatállomány  a mennyiségi  fejlődés  mellett  minőségben 
is sokat  fejlődött.  Az állatállomány  létszámalakulását  mutatják  be az alábbi  adatok: 



1967  1970  1973 

Szarvasmarha 
Ebből:  tehén 

511  db 
157 db 

707 db 
275 db 

1054 db 
405 db 

Sertés  520 db  536 db  1342 db 

Ebből: koca  76 db  78 db  111  db 

Ló  39 db  25 db  15 db 

A  szövetkezet  vezetősége  örömmel  üdvözölte  a minisztertanács  1025/1972.sz.  határo
zatát  a  szarvasmarhatenyésztés  fejlesztésének  programjáról.  Kovács  László  elnök  így 
nyilatkozott:  „Ez a  határozat  realizálta  az  1967ben  megkezdett  fejlesztésünket,  ugyanis 
akkor határoztuk  el, hogy következetesen  és kitartóan  fejlesztjük  az  ágazatot." 

1970ben  a  magyartarka x kosztromai  fajtával  folytatott  keresztezések  beszüntetését 
határozta  el  a  szövetkezet.  A  kísérletekben  meghatározott  célkitűzések  közül  a 
magyartarka  húsminőség  tartását  az  új  fajta  nem  tudta  biztosítani.  Ezért,  főként  a 
külföldi  kereskedők,  egyre  több  problémát  vetettek  fel. A szövetkezet viszont nem akart 
lemondani  az  export  értékesítés  adta  előnyökről  és  ezért  határozta  el  az  állomány 
fokozatos  felváltását  magyartarkával.  1971ben  a  gazdaság  tehenészetét  törzstenyészet 
jelöltté  nyilvánították  a  tenyészet  genetikai  képességei  és termelési  eredményei  alapján. 
Az  1973ban  értékesített  263  db  hizómarhából  166  db  került  tőkés  relációban 
értékesítésre.  1973ban  a  szövetkezet  bevezette  a  kötetlen  marhahizlalást.  A  napi 
súlygyarapodás  1400—1500 g. 

A  100  tehénre  jutó  borjúszaporulat  az  év  végi  létszámra  vetítve  100,2%os  volt, 
figyelembe  véve,  hogy  az  év  végi  létszám  több  mint  az  évi átlaglétszám.  1973ban  a 
borjúnevelésben  az  elhullási  százalék  1,4  volt, ami messze meghaladja az országos  átlagot. 

Az  egy  tehénre  eső tejhozam a fejlődés  harmadik szakasza minden évében a 3.000  liter 
felett  volt.  1969ben  3.071  liter,  1971ben  3.229  liter,  1973ban  3.535  liter  az  egy 
tehénre  eső  átlag.  Ez  az  eredmény  figyelemre  méltó.  Ezzel a  teljesítménnyel  mintegy 
1000  literrel hagyta el a gazdaság az egy  tehénre jutó  országos átlagot. A szövetkezet  tagja 
a  „Galgatej"  Tejértékesítő  Közös  Vállalatnak.  A  gazdaság  a  tejet  a  közös  vállalaton 
keresztül  értékesíti,  a  korábbinál  1970ben  47  fillérrel,  1973ban  pedig  40  fillérrel 
magasabb áron  literenként. 

A  tenyészállat  nevelés  céljából  160  kh  mesterséges  legelőt  telepített  a szövetkezet  a 
szarvasmarhatelep  mellett, hogy  6  hónapon  keresztül  jó  minőségű  legelőt  biztosítson  a 
mintegy  150—200 dbos  növendékállománynak. 

„ A  szarvasmarhatenyésztésről  és  tartásról  büszkén  mondhatjuk  el,  hogy  híre  már 
túllépte  a járás  határait.  Eredményessége  megyeszerte  ismert, melyet községünk szarvas
marhatenyésztői  tradícióival,  dolgozóink  állatszeretetével  magyarázunk"  mondja  Kovács 
László  elnök. 

A  sertéstenyésztésben  a fordulat 1970ben állt be.  „Sertéstenyésztésünk  kialakításában 
az 1970es évet a fordulat évének  tekintjük.  Az egész kocaállományt  lecseréltük.  Cserére a 



régi  kocák  tenyészértékének  teljes  leromlása  miatt  került  sor"  olvasható  a  vezetőség 
beszámolójában. 

A  következő  években  a sertéstenyésztés  dinamikusan fejlődött,  melyet jól  érzékeltet
nek a következő  adatok: 

Az egy kocára jutó  hústermelés:  1970.  14,00 q 
1971.  14,20 q 
1972.  17,10 q 
1973:  15,80 q 

Az  1973as  eredményt  azzal  magyarázta  a  szövetkezet  vezetősége,  hogy  az  1973as 
évben  a  magasabb  súlyt  igénylő  exportlehetőségtől  eltekintettek, a  belföld  a 90—100 
kgos súlyt  igényelte. 

Az egy kocára jutó  választott  malacok száma:  1970.  11,2 db 
1971.  15,0 db 
1973.  18,9 db 

Hasonlóképpen  alakult a sertéstenyésztésből  származó  árbevétel is: 

1970.  2.442.000 Ft 
1971.  3.025.000 Ft 
1972.  4.369.000 Ft 
1973.  4.790.000 Ft 

Érdemes  megemlíteni,  hogy  1972ben  az  összes  eladott  hízósertés  64%a,  1973ban  az 
előbb  említett  okok  miatt csak 48%a került  olasz exportra. 

Az  állatlétszám  ismertetésében  szereplő  15  db  ló elsősorban  a háztáji  gazdálkodással 
kapcsolatos  munkákat  végezte.  A  közösben  végzett  szerepe a gépesítés  előrehaladásával 
jelentéktelen. 

c)  Alaptevékenységen  kívüli  ipari  tevékenység 

Az  új  irányítási  rendszer  adta  lehetőséggel  élve  a  szövetkezet  1970ben  létrehozta  a 
komplex építőbrigádot  és a gumiüzemet. 

A  fejlődés  harmadik szakaszában  az  állattenyésztés  gyorsabb ütemű  fejlesztése  miatt a 
szövetkezet  elhatározta  egy 400as szakosított  szarvasmarhatelep  létrehozását. A szakosí
tott  telep tervezett beruházási  költsége  16.400.000 Ft. A beruházási  munkákat  1970ig az 
állami  építőiparral  végeztette  a  gazdaság.  „Számításaink  azt  eredményezték,  hogy  a 
kivitelezés ebben a formában  a legdrágább.  Elhatároztuk, hogy a beruházások  befejezésére 
és  a  későbbiekben  szolgáltatási  célzattal  komplex építőbrigádot  szervezünk.  Május  1vel 
kezdte  el  munkáját  az  újonnan  szervezett  segédüzemág",  olvasható  a  vezetőség  1971. 
február  3án tartott  közgyűlési  beszámolójában.  A  10  fő  szakmunkás és 15 segédmunkás 
az  év  végéig  3.807.000  forintot  épített  be  a  tervezett  3.571.000  forinttal  szemben. 
„Elértük,  hogy  egyetlen  napra  sem  állt  le  az  építkezés. A leghidegebb  téli  napokban  is 
minden  ember  hasznos  építőmunkát  végzett  és végez  ma  is.  Érdekes  módon  ebben  az 
évben  nem  ismertük  a  mindennapos  építőanyag  hiányt"  olvasható  ugyanabban  a 



jegyzőkönyvben.  A  hasznos  kezdeményezést  tovább  fejlesztve  a  vezetőség  a  beruházási 
brigád  további  bővítését  határozta  el.  1973ban  az  ágazat  létszáma  50  főre  nőtt,  a 
szövetkezetnek  végzett  munkája  értéke  5.529.000 forintot  tett  ki . A más megrendelőknek 
végzett  munka  értéke  hasonlóan  alakult.  Az  ágazat  összes  termelési  értéke  10.125.000 
forintot  tett ki . 

1970ben  a gumiüzem építkezései  is megkezdődtek.  Az üzemet azzal a céllal hozta  létre 
a  szövetkezet,  hogy  „a  felszabaduló  munkaerőnek  biztosítani  tudja a  termelőszövetkezet 
a  munkát.  Elősegíthetjük  a  fiatalok  helybeni  elhelyezkedését  is,  és  a szövetkezetnek  is 
biztos  bevételi  forrást  jelent."  Az üzem  a következő  évben  indult  be,  törlőgumikat  és a 
konzervgyár  részére  gumialátéteket  gyárt.  Az  üzem  árbevétele  1973ban  3.300.000 
forintot  tett  k i .  Az  üzem  beváltotta  a  hozzá  fűzött  reményeket.  Az  üzemben 
foglalkoztatott  dolgozók  száma  50 fő. 

A  szövetkezet  vezetősége  más ipari  tevékenységet  nem  kíván  létrehozni.  Fő  feladatá
nak az alaptevékenységet  tartja. 

2.  A gazdálkodási  színvonal,  a tagság  jövedelme 

A  fejlődés  harmadik  szakaszában  a  szövetkezet  vezetősége  továbbra  is  nagy  gondot 
fordított  arra,  hogy a termelés  szerkezetét  úgy irányítsa, hogy a vállalatszerű  gazdálkodás
hoz  szükséges  pénzügyi  feltételeket  biztosítsa. 

A  tagság  személyes  jövedelmét  biztosító  bruttó  jövedelem  mellett a nettó  jövedelem 
növelését  is  alapvető  feladatának  tartotta,  hogy  a  felhalmozást,  az  állami  támogatás 
mellett,  saját  erőből  fokozhassák  és  a  fejlesztés  pénzigényeinek  fedezete  mellett,  az 
esetleges gyengébb  évekre  tartalékot  is biztosítsanak. 

A szövetkezet  eredményeit  jelzik  a következő  adatok: 

1970.  1973. 

Bruttó jövedelem  Ft  12.693.000  20.624.000 

Egy  ledolgozott  10 órás  munkanapra  171  214 

1000 Ft  álló és  forgóeszközre  481  350 

Nettójövedelem  Ft  4.924.000  9.773.000 

Egy  közös  munkában  részt  vevő 
szövetkezeti  dolgozóra  18.500  26.585 

1000 Ft  álló és  forgóeszközre  160  166 

Termelési  érték  (halmozott) Ft  27.618.000  55.464.000 
Egy  közös  munkában  részt vevő 
szövetkezeti  dolgozóra  141.421  168.060 

1000 Ft  álló és  forgóeszközre  828  1.060 

Az  adatokból  látható,  hogy  a  termelés  növekedésével,  ha nem is arányosan,  növekszik 
a jövedelem  is. A jövedelemnek  a  termeléshez  képest  viszonylag lassúbb  növekedése  okát 



a  tsz  vezetősége  az  árakban  jelöli  meg,  a  szövetkezeti  termelésben  használt  és  egyre 
fokozódó  ipari  eredetű  termelési  eszközök  és  a  mezőgazdasági  termékek  árainak 
diszparitásában,  illetve  ennek  fokozódásában.  A  szövetkezet  termelésében  az  anyagi 
természetű  ráfordítások  és  ezek  költségei  nagymértékben  nőttek.  A  növekedésből  a 
nagyobb részt  az árak  emelkedése  okozta. 

A bruttó  jövedelem  alakulását  és felhasználását  mutatják  be az alábbi  adatok: 
1967.  1970.  1973. 

Bruttó  jövedelem  Ft.  11.171.000  12.693.000  20.624.000 
Ebből: 

fejlesztési  alap  1.614.000  3.305.000  7.547.000 
részesedési  alap  7.836.000  8.669.000  12.250.000 
központi  elvonás  960.000  54.000  502.000 
szoc.kult.  alap  360.000  350.000  250.000 
biztonsági  alap  811.000  315.000  75.000 

A  részesedési  alap 61,9, a fejlesztési  alap 38,1%ot tett ki 1973ban. 
1970ben a dolgozó  tagok létszáma  250, 1973ban pedig 226 volt. 
A  tagságon  kívül  még 16  alkalmazottat  foglalkoztatott a szövetkezet.  Az  előzőkben 

jelzett  üzembővítéssel  egyenes  arányban  növekedett  az  alkalmazottak  létszáma,  ami 
1973ban már eléri  a 104 főt. 

A tagság átlagéletkora 44, az alkalmazottaké  pedig 28 év. 
A  rohamosan  tért  hódító  korszerű  technika a  tagság szakmai színvonalának  növekedé

sét  követelte  meg.  A  szövetkezet  vezetősége  és  tagsága  is  megértette  a  szakismeretek 
növelésének  szükségességét.  1973ban  127  szakmunkás,  7  technikus,  5  felsőfokú 
technikumi és 3 fő egyetemi képzettségű  szakember  dolgozott a szövetkezetben. 

Az  egy  10  órás  munkanapra  eső  átlagjövedelem  129.81  forintot  tett  ki . Azegytsz
dolgozóra  jutó  évi  jövedelem  pedig  30.378  forint  volt  1973ban.  A  gazdaság  minden 
hónapban  rendszeresen kifizette  a  80%os  előleget,  év végén  pedig a bentmaradó 20%ot. 

A  tagság  jövedelmének  növekedésével  együtt  járt  a  közös  vagyon  gyarapodása  is. 
1970ben  33.338.000  Ft a közös  vagyon értéke, ezzel szemben  1973ban 58.824.000 Ft, 
amelyből  a  tehermentes  tiszta  vagyon  1970ben  25.835.000  Ft,  1973ban  pedig 
50.713.000 Ft volt. 

1970ben  üzemviteli  célokra  felhasznált  állami  támogatás  összege  1.413.000  Ft, 
1973ban 2.297.000 Ft. 

1967ben  új  elosztási  formát  vezetett  be a szövetkezet. A bevezetett  elosztási forma, a 
részes  művelés  és  a  végtermékben  való  érdekeltség  megtartása  mellett,  megszüntette  a 
munkaegységben  történő  elszámolást. 

A  munkaegység  helyett  áttért  a  szövetkezet  a  garantált  pénzbeni  munkadíjazási 
rendszerre. 

Az  állattenyésztésben  az  új  munkadíjazási  rendszer  lényege  az,  hogy  a  korábban 
kialakított  normák  megmaradtak  az  alapbérezés  alapjául  és az  értük  járó  bér az előző évi 
munkaegység  értéke  lett  néhány  százalékos  növekedéssel.  Az  új  elosztási  forma  is 
fenntartotta  a  hozamok  növelésében  való  érdekeltségi  és  premizálási  rendszert  is. Ezek 
megállapításánál  a  korábbinál  jobban  vették  figyelembe  a  megváltozott  technikai  és 



technológiai  változásokat  is.  A  premizálás  a  hozamok  növelésén  túl  főként  a  minőségi 
árutermelés  növelésére  irányult.  Ösztönző  szerepe volt,  főként  az  állattenyésztésben,  az 
állategészségügyi  rendszabályok  betartásában is. 

Érdekessége  az  új  elosztási  formának,  hogy  a  létrehozott  takarmányozási  csoport, 
amelynek  feladata  az  állattenyésztés  takarmárryellátása, az állattenyésztés  végtermékében 
érdekelt,  i l l .  azután  kapja a munkabért  a következők  szerint: 

Amennyiben  a  takarmányosok  mulasztásából  eredően  a takarmányozás  szakszerűtlen, 
az új elosztási  forma  10— 20%os levonást helyezett  kilátásba. 

A  növénytermesztésben  a kapások  közül  a kukorica és a burgonya  részes  művelésben 
maradt. A munkabér  mindkét esetben a teljes  termés  22%a. 

A  cukorrépa  ápolása és betakarítás  díja  qként  14 Ft. 
A  végtermékben  való  érdekeltség  valósult  meg az  uborka,  paradicsom  és a  bokorbab 

ápolásánál  és  betakarításánál.  A  munkabér  minden  értékesített  100  forintból  40  forint 
volt. 

A  fogatosok  a  lovak  ápolásáért  napi  9  forintot  kaptak.  A  mezőgazdasági  szállítási 
munkákra  kilométer  és mázsa  normákat  állapítottak  meg és ezekre  különböző  nagyságú 
forint  összeget  fizetett  a  termelőszövetkezet.  PL: pillangós  szállítás  1 kmre  mázsánként 
1,70  Ft, 2 kmre 2,00 Ft, 3 kmre 2,30 Ft stb. Olyan fuvaroknál,  ahol a teljesítményt  nem 
lehetett  megállapítani  7 forintot  fizettek  óránként. 

A  talaj munkáknál  a  talaj  minőségétől,  a  terepviszonyoktól  adódóan  a  különböző 
műveletekre  normákat  állapítottak  meg és eszerint  bérezték  a  fogatosokat. 

A  gyalogos  és  rakodó  munkások  részére  a  rakodásnál,  kaszálásnál,  vezetésnél  és más 
munkafolyamatoknál  teljesítmény  norma  alapján  kapták  bérüket.  Esetenként  célpré
miumban  részesültek. 

A  traktorosokat  a  talajkategóriák  figyelembevételével,  traktortípusonként  megálla
pított  műszaknormák  alapján  bérezték.  A  kampányidőszakban  végzett  karbantartásért 
karbantartási  idő normákat  határoztak  meg és az ezért járó  óradíjakat  is rögzítették.  A  téli 
javítási  munkákat  órabérben  számolták  el.  A  betakarító  gépek  vontatásáért,  gabona  és 
silókombájnok  által  végzett  munkákért,  szállításért  stb.  a  munkák  jellegétől  függően 
óradíjat  fizetett a szövetkezet. 

A  műhelymunkásokat  órabérben  fizették. 
Az  építőbrigád  számára  saját  kivitelezésű  munkáknál  a  költségvetésben  jóváhagyott 

összeget  fizette  a  tsz.  Az idegeneknek  végzett  munkákért  pedig óradíjat  állapítottak  meg, 
figyelembe  véve az  ÉKN vonatkozó  rendelkezéseit. 

Az irodai  dolgozók  havi díjazásban  részesültek. 
A  vezető  állású  dolgozókat  a MÉM és a TOT által kiadott irányelvek alapján  bérezték. 
Az  új  elosztási  rendszer  bevezetésével  megszűnt  a  természetbeni  részesedés.  A 

Tej  hlként 
Marhahús  súlygyarapodás  qként 
Sertéshús  súlygyarapodás  qként 
Ló  dbként  havonta 

18,0 Ft 
72,0 Ft 
48,0 Ft 
36,0 Ft 



következőkben  a tsz  dolgozói  kenyér  és  takarmánygabonát,  valamint egyéb  termékeket, 
szükségleteiknek  megfelelően  vásárolhatnak  felvásárlási  áron. 

Az  új  elosztási  forma kezdetben  a tagság egy  részének elégedetlenségét  váltotta  k i .  „A z 
ellene  felhozott  érvek  különbözőek  voltak.  Voltak,  akik  csak  azt  mondták  jó  ez  a mai 
forma,  minek  megváltoztatni.  Mások  áttekinthetetlennek  tartották,  hogy  az  új  elosztási 
forma  befagyasztja  a jövedelem  növekedését. Az igazi ok ezekkel szemben az volt, hogy a 
nagyarányú  természetbeni  részesedést  sajnálták  tagjaink"  — mondja  a tszelnök.  A tagság 
jelentős  része  ténylegesen  a  természetbeni  díjazáshoz  ragaszkodott.  A  természetbeni 
részesedést  a jövedelem  elszámolásnál  állami  áron  számolták,  a tagság pedig nagy  részét a 
szabadpiacon  dupla áron  eladta. 

„Ezt  a jövedelem  kiesést  sajnálták.  1967  előtt  több  kenyér és takarmánygabona  került ki 
a  tagokhoz,  mint  amennyi  a  szövetkezetben  maradt,  illetve  értékesítésre  került.  Úgy 
határozott  a  vezetőség,  hogy  az  egyéni  érdekek  mellett  nem  hanyagolhatja  el  a 
népgazdasági  elvárásokat  sem.  Hosszantartó  és  szívós  politikai  munkát  kellett  végezni a 
tagság között,  míg megértette, hogy miért  akarjuk  megváltoztatni  az elosztási  rendszert. A 
közgyűlésen  egyhangúlag  szavaztak  mellette."  Az  átállás  semmiféle  zavarokat  nem 
okozott. 

A  havi rendszeres  fizetés,  az  év végi  jövedelem  növekedés pedig az eddig  kételkedőket 
is meggyőzte. 

Az  új  elosztási  rendszer  bevezetésével  újból  rendezték  a  háztáji  területek  nagyságát is, 
amely a következőképpen  alakult: 

150—180  munkanapig  800 n.öl 
181200  munkanapig  1200 n.öl 
201—250  munkanapig  1400 n.öl 
250 munkanap  felett  1600 n.öl 

100—120  munkanapig  800 n.öl 
121—150  munkanapig  1200 n.öl 
151 180  munkanapig  1400 n.öl 
180 munkanap  felett  1600 n.öl 

1973.  I . 1től az alkalmazottak is részesülnek  800 n.öl háztáji  juttatásban. 
Az  1970.  évi  tervtárgyaló  közgyűlés  határozata  szerint  a  termelőszövetkezet  dolgo

zóinak  lehetősége van a háztáji  föld  helyett  16 q termény  (kukorica, árpa)  igénybevételére 
1 kh háztáji  helyett, amelyet  semmiféle  termelési  költség nem terhel. 

A  háztáji  földek  a  szövetkezet  vetésforgójának  szerves részét  képezik. A háztáji  földek 
kiosztásának  helyéről  és  idejéről  a tagokat  minden év március 30ig tájékoztatja  a  háztáji 
bizottság. 

A  szövetkezet  biztosítja  térítés  ellenében  a  háztáji  terület  megműveléséhez  szükséges 
gépi és fogatmunkát,  i l l .  a termékek  hazaszállítását  is. 

A  csökkent  munkaképességű  tagok  (öregek)  háztáji  föld  jogosultságát  a  korábban 
végzett  munkájuk  alapján  bírálja  el a szövetkezet.  A háztáji  terület  megműveléséhez  és a 
termény  házhozszállításához  szükséges  gépi  és fogat  munkát  a szociális bizottság  javaslata 
alapján  csekély  térítésért  végzi el a szövetkezet. 



3.  Az  üzemi  szervezet  változása.  A  vezetés  színvonala. 

A  fejlődés  harmadik  szakaszában  a  gazdálkodási  feladatok  megnövekedése  szükségessé 
tette  a  korábbi  szervezeti  forma  módosítását.  1967ben  új szervezeti  felépítésben,  a 
főagronómus  irányítása  alatt  három  ágazat jött  létre: növénytermesztés,  állattenyésztés és 
anyaggazdálkodás.  Az  ágazatok  élén  függetlenített  ágazatvezetők  álltak.  A  korábbi 
növénytermesztési  és  állattenyésztő  agronómusok  ágazatvezetők  lettek. Az  anyaggazdál
kodási  ágazat vezetője  az  elnökhelyettes. 

A  megszervezett  gépműhely  és a  korábbi  önálló  traktoros  brigád  a  növénytermesztési 
ágazatvezető  irányítása  alatt  dolgozott.  A  gépműhely  élén  egy  függetlenített  technikus 
állt. A traktoros brigád  vezetője  szintén  függetlenített  volt,  technikumi végzettséggel. 

A  korábbi  négy  növénytermesztési  brigádból  egyet  kertészeti  brigáddá  szerveztek  át, a 
beinduló  öntözéses  kertészeti  munkák  elvégzésére.  1968ban  a brigádot  megszüntették, 
beleolvasztották  a  másik  három  brigádba.  A brigád  megszervezésével  akarta a szövetkezet 
megoldani az  öntözéses  területek  palántanevelését,  az  ápolási és betakarítási  munkáit. Az 
öntözéses  és a  száraz  kertészet  dolgozói  között  a különböző  kereseti  lehetőségek  miatt 
ellentmondások  keletkeztek.  Az  ellentmondást  a  szövetkezet  vezetősége  a  brigád 
felszámolásával  és  azzal  oldotta  meg,  hogy  a korábbi  garnitúra  vállalást  kiterjesztette  az 
öntözéses  területekre  is. 

1968ban  újra  megszervezték  a  fogatosbrigádot.  A  brigád  élén  a  függetlenített 
brigádvezető  állt. 

Az  új  munkaszervezet  alapvető  egységei  a  brigádok  lettek,  megszűntek  a  munkacsa
patok  is.  1970ben  létrehozták  a  palántanevelő  telep  beindításával  a  palántanevelő 
munkacsapatot. 

Az  állattenyésztésben  az  állattenyésztési  ágazatvezető  irányítása  alatt  két  brigád:  a 
szarvasmarhatenyésztő  és a sertéstenyésztő  brigád  alakult.  Élükön  függetlenített  brigád
vezetők  álltak.  Az  állattenyésztés  takarmányellátására  takarmánygazdálkodási  csoportot 
hoztak  létre 8 fővel,  amely  1970re  6 főre  csökkent. 

Az  anyaggazdálkodási  ágazat  részben  a  főagronómus,  részben  a  főkönyvelő  irányítása 
alatt  végezte  munkáját,  élén  függetlenített  ágazatvezetővel.  Az  ágazat  három  egységből 
állt:  termény raktár,  fogyóeszközraktár  és gépalkatrészraktárból. 

1968tól  kezdődően  a  szövetkezet  függetlenített  jogtanácsost  alkalmazott, dr. Cseri 
László  elvtárs  személyében.  A  főkönyvelő  Zséli  Jánosné  lett. 

Az üzemi szervezet felépítését  szemlélteti a 2. sz.  ábra. 

1972ben  újból  változott  az  üzemi  szervezet,  melynek  felépítését  szemlélteti  a  3.sz. 
ábra. 

A  vezetés  színvonala  a harmadik  szakaszban  tovább  javult,  1969ben  a  szövetkezet  új 
vezetőséget  választott.  A vezetőség  választása  előtt  két  hónappal  gondos előkészítés  után 
közgyűlésen  megválasztották  a választási  közgyűlés  elnökét,  a jelölő  bizottság  elnökét és 
tagjait,  továbbá  a szvazatszedő  bizottság elnökét és tagjait. A megválasztott  tisztségviselők 
között  megtalálhatjuk  valamennyi  üzemág  képviselőit,  nőket,  fiatalokat és időseket. 

A  jelölő  bizottság  a  rendelkezésre  álló  két  hónap  alatt  felkeresett  minden  tsztagot. 



2. ábra.  Az  Uj Élet  Mg. Tsz.  szervezeti felépítése  (1967—1971) 
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3.  ábra.  Uj Élet  Mg.  Termelőszövetkezet  szervezeti felépítése  (1972) 



„Elbeszélgettünk  minden  taggal.  Megbeszéltük  a  tsz  eddigi  eredményeit,  feladatait  és 
tennivalóit.  Arra  kértük  a  tagságot,  hogy  a  feladatok  megoldását  a  lehető  legjobban 
elősegítő  tsz  tagokra  tegyenek  javaslatot.  A  tagság  soha  nem  látott  komolysággal  és 
alapossággal,  minden  szempontot  mérlegelve  tette  meg  a  javaslatát.  Viszonylag könnyű 
volt  összeállítani  a jelöltek  listáját,  hisz a tagság minden jelölő  bizottsági tagnak  majdnem 
100%ig ugyanazokat  javasolta" mondja  Kovács  László a jelölő  bizottság  elnöke. 

A  közgyűlésen  egyhangúlag,  titkos  szavazással  négy  éves  időtartamra  a  következő 
tsztagokat  választották  meg  tisztségviselőnek: 

Elnök: Pintér  Gy. Mihály 
Elnökhelyettes:  Kovács  László 
Vezetőségi  tagok:  Papp Mihály,  Bényi  Ferenc, 

Juhász  Sándor,  Szabó  Andrásné, 
Turai János, Juhász  Józsefné, 
Juhász József, Gugó József, 
ifj .  Juhász József. 

Az ellenőrző  bizottság  elnöke: M. Szabó  Sándor, 
Tagjai: Pintér  Miklós és Prokopecz  János lettek. 

A vezetőségben  több  főiskolát  és technikumot végzett szakember foglalt  helyet. 
A  megbízás  idejének  lejárta  előtt  —  az  elnök  betegsége  miatt  — a  termelőszövetkezet 

1972.  szeptember  26án  új  vezetőséget  választott.  Az  újonnan  megválasztott  vezetőség 
tagjai a következő  szövetkezeti  tagok lettek: 

Elnök: Kovács  László 
Elnökhelyettes:  Turai  János 
Vezetőségi  tagok:  Papp Mihály, Papp Jánosné, 

Juhász  Józsefné,  Gelybó  András, 
Juhász  József  (mezőőr), 
Juhász  József (traktoros), 
Bényi  László, Gugó  József és 
Pintér  Gy. Mihály 

Az  új  vezetőség  „a  gazdaságos  termelést,  a korszerű  technika  és  technológia  fokozott 
alkalmazását,  a  maximális  értékesítési  lehetőségek  kihasználását  és a  tagság  termelésben 
való  érdekeltségét"  tartotta  elsőrendű  feladatának,  mint  olvashatjuk az első  vezetőségi 
ülés  jegyzőkönyvében.  Az új  vezetőség  elhatározta  azt  is, hogy  „növeli  a  szakemberek 
önállóságát is". 

A  zárszámadó  közgyűlés  így értékeli  az  új vezetőség  munkáját.  „A vezetőség, a  tagság 
által  megerősített  elképzelései  pozitívan  realizálódtak.  Tovább  növekedett  a  gazdasági 
vezetés  (szakemberek)  önállósága,  több  segítséget  tudtak  nyújtani  a  testületi  vezetésnek, 
aminek  következménye,  hogy  a  testületi  vezetés  döntéseiben  minden  esetben  követ
kezetes, szilárd  tudott  maradni.  Tovább  szilárdult  a vezetés  és a  tagok kapcsolata, amely 
végső  fokon  kedvező  eredményeinkben  jutott  kifejezésre." 



A  fejlődés  harmadik  szakaszában  elkészítette  ötéves  tervét  a  szövetkezet,  „amely 
természeti,  gazdasági  és  személyi  feltételeit  a  korábbi  éveknél  jobban  veszi  figyelembe 
hosszú  távon".  A  terv  a  korábbi  évek  gyakorlatánál  jobban  számol  úgy  a  növényter
mesztésben,  mint  az  állattenyésztésben  az  új, korszerű  technikai és technológiai  eljárások 
alkalmazásával,  a gépesítés  fokozásával.  A  munkaerő  létszám  csökkenésével  számol,  ezért 
főként  a  szántóföldi  kertészeti  kultúráknál  kívánja  fokozni  „a gyomirtó,  rovarölő  vegyi 
anyagok  alkalmazását,  hogy  a  területek  csökkenése  nélkül,  a  várhatóan  kevesebb 
munkaerővel  is meg tudjuk oldani  célkitűzéseinket". 

Az  éves  tervek  az  ötéves  tervből  indulnak  k i ,  egyegy  évre  határozzák  meg  a 
feladatokat. 

A  korábbi  évek  gyakorlatától  eltérően,  ebben  a  periódusban  az  éves  terveket 
ágazatonként  lebontják,  és  részközgyűléseken  ismertetik  meg  az  ágazat  dolgozóival.  A 
munkavállalói  szerződésekkel  pedig  gyakorlatilag  évente  minden  dolgozóra  lebontják, 
amiben meghatározzák  feladataikat  és a teljesítésért  járó  munkadíjat,  i l l .  prémiumot  is. 

A  vezetés  színvonalának  javulása  magával  hozta  a  szövetkezeti  demokrácia  további 
erősödését  is.  A  szövetkezet  évente  három  közgyűlést  tart.  A  zárszámadó  közgyűlést 
összevontan,  a  tervtárgyaló  és a  félévi  munkákat  értékelő  közgyűlések  részközgyűlések, 
amelyeken az egyes ágazatok  dolgozói vesznek  részt. 

A  részközgyűléseket  a szövetkezet  vezetősége  a szövetkezeti  demokrácia  növelésének 
tartja.  „Ezeken a részközgyűléseken  az ágazat  feladataiban  érdekelt és a feladatokhoz  értő 
tsztagok  vesznek  részt.  Mivel  munkafeladataikról,  terveikről  és azok  megvalósításának 
eszközeiről  van  szó, hozzáértőbben  és  aktívabban  szólnak  hozzá,  tesznek  javaslatokat. 
Nem  untatjuk  őket  más, őket  alig  érdeklő  feladatok  ismertetésével,  illetve  megbeszélésé
vel.  Persze  a  gazdaság  egész  tevékenységéről  azért  tájékoztatjuk  őket.  Ezekből indulunk 
ki ,  ezekből  levezetve  ismertetjük  konkrét  feladataikat.  A  fő  összefüggéseket  azért  a 
részközgyűlések  résztvevői  is látják"  mondja  Kovács  László a szövetkezet jelenlegi  elnöke. 

Megélénkült  a közgyűlés és a vezetőség  bizottságainak  munkája  is. 
Az  ellenőrző  bizottság  évente  legalább  négy  esetben  ülésezett  és  tevékenységéről 

évenként  kél  esetben  számolt  be  a  közgyűlésnek.  Ellenőrző  tevékenysége  kiterjedt  az 
üzem  egész  tevékenységére,  a  vezetőség  munkájának  ellenőrzésére,  a  tagok  jogai  és 
kötelességei  betartásának  ellenőrzésére.  Munkáját  éves terv alapján  végezte. 

A  háztáji  bizottság  három  főből  állt.  Feladata  volt  a  háztáji  földek  nagyságára  és 
kijelölésére  javaslatot  tenni  a  vezetőségnek.  Feladata  volt  továbbá  a  háztáji  földek 
kimérése,  és  többlet  területek  használati  díjának  megállapítása.  Ezen  utóbbi  feladatra 
azért  volt  szükség,  mert  a  belterületeket  a  szövetkezet  nem  vonta  le  a  háztáji 
földterületből,  formailag  birtokba  vette  és  tulajdonosainak  használati  díj  fejében 
bérletként  kiadta.  „Sok  gondunk  volt  ezekkel  a  belterületekkel.  Jelenleg  erősen 
elöregedett  és  hiányos  szőlők  és gyümölcsösök.  A  tagság nem  fordít  rájuk  gondot,  a  tsz 
meg nem  tud a belterület  miatt hozzáférni. A tagság  tömegesen  mond le róla. Nem akarja, 
hogy a háztájiból  leszámítsuk.  Sokuknak a háztáji  terület  nagyságát  meghaladó  belterülete 
van.  Nem kell  a  tagságnak.  Nemcsak  ez nem kell, hanem sokan vannak már olyanok, akik 
a háztáji  földjüket  is felcserélik  a szövetkezettel  terményért"  mondja az  elnök. 



„ A  háztáji  bizottság  a  fejlődés  harmadik szakaszában  a  tagság  és vezetőség  megelége
désére végzi  munkáját"  állapítja  meg az ellenőrző  bizottság  beszámolója. 

A  szociális  bizottság  3  tagból  állt.  Feladata  a  szociális  alap  felhasználásának 
megtervezése  és  a  vezetőség  elé  terjesztése.  A  bizottság  is  közmegelégedéssel  végezte 
munkáját. 

A  versenybizottság  a  verseny mozgalom  népszerűsítése  mellett  szervezte  a  termelő
szövetkezeten  belüli,  a  járási  és  országos  versenyben  való  részvételt  is. A szövetkezet  a 
különböző  versenyeken  sok  értékes  helyezésben  és  díjazásban  részesült.  A  szövetkezeti 
versenyt évente értékelte és tett javaslatot a vezetőségnek a helyezettek  premizálására. 

A  vezetőségi  bizottság  gyakorolta a fegyelmi és a munkavédelmi  jogkört. A szükséghez 
mérten  ülésezett  a vezetőségtől  kapott  megbízatás  alapján  fegyelmi  ügyekben. Fegyelmi 
ügyekben  nem  sok  dolga  volt  a  bizottságnak.  Az utóbbi  években  egyetlen esetben  sem 
tárgyaltak  fegyelmi  ügyet. 

A  szövetkezeti  demokrácia  fejlődése  irányában  hatott  az  1968ban  kidolgozott,  ül. 
1972ben  is elfogadott  új  alapszabályzat  elfogadása  is. Az új  alapszabályzat  az 1967.  I I I . 
sz.  törvényben  foglaltak  alapulvételével  készült  el. Az alapszabály  rögzíti a tagok jogait és 
kötelezettségeit.  Meghatározta  a  szövetkezet  gazdálkodását,  a  szövetkezet  szervezeti 
felépítését  és  a  jogköröket.  Rögzítésre  került  a  közös  vagyon  és  annak  növelése. 
Meghatározta  a háztáji  gazdaságot és lerögzítette  a munkadíjazási  rendszer  megvalósítását. 



A  VALKÓ I  ÚJ  ÉLET  TAGSÁGA  TUDATÁNA K  ÉS 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK  ALAKULÁS A 

A  nagyüzemi  gazdálkodás  kialakulásával és erősödésével  Valkón  is létrejöttek  a  legfőbb 
gazdasági  feltételek,  a  dolgozó  parasztok  gondolkodásának,  lelkivilágának  megváltozta
tására,  tudatuk  szocialista  átformálására.  A  termelőszövetkezet  lett  az  az  anyagi  bázis, 
amelyen az új falu,  az új szocialista paraszti élet  felépült. 

A  szocialista  építés  során  bekövetkezett  jelentős  változások  ellenére, míg a  parasztok 
kistulajdonosok  voltak,  gyökeres  átnevelésükről  nem  lehetett  szó. A  valkói  parasztság 
pusztán  azzal,  hogy  szövetkezeti  paraszt  lett,  gondolkodásában,  lelkivilágában  nem  lett 
öntudatos  szocialista.  Életformája,  tudata,  szokásai  évszázadok  során  formálódtak  k i , 
nem változhattak  meg egy csapásra. A tegnapi, egyénüeg  gazdálkodó  paraszt nehezen tudja 
leküzdeni  korábbi  énjét.  Reményeivel,  bizakodásával  bevitte a szövetkezetbe  kételyeit, a 
kistulajdonosi  szemléletét  és ennek  számos  maradványát.  A  szövetkezetben  több olyan 
probléma keletkezett, amelynek gyökere a korábbi  osztályrétegeződésből  adódott. 

A  szövetkezetbe  a  parasztok  különböző  nagyságú  földdel  léptek  be.  A kevés  földdel 
rendelkezők  gyakran  úgy érezték,  hogy  „a középparasztokra,  a  módosabb  gazdákra  kell 
dolgoznunk,  hiszen  több  földet  kellett  megművelnünk,  mint  azelőtt".  A módos  parasztok 
viszont  úgy ítélték  meg, hogy: ,,a  közös  vagyon kialakulásában  nagyobb  szerepünk  volt, 
hiszen mi vittük  a több  földet  és  felszerelést". 

Keletkeztek  ellentmondások  abból  is, hogy a szövetkezet  vezetőségében  kezdetben  a 
középparasztok  voltak  a  többségben.  A  vezetőség  70%a  középparasztokból  és  30%a 
szegény parasztból  tevődött  össze.  Lehetett  olyan hangokat  hallani, hogy „régebben  is ők 
dirigáltak,  most is ők  parancsolgatnak". 

Nagy  gondot  okozott  kezdetben  a  szövetkezet  vezetőségének  a  szövetkezeti  tulaj
donhoz  való  viszony is. A magántulajdonhoz  való  ragaszkodás annyira begyökeresedett a 
parasztok  tudatába,  hogy  egy  ideig  még a  szövetkezetben  is  a  maguk  érdekeit  nézték. 
Különösen  az  első  egykét  évben,  — amikor a jövedelem alacsony  volt  — fő figyelmüket  a 
háztáji  felé  fordították.  Megnyilvánultak  olyan törekvések, amelyek arra irányultak, hogy 
a  háztáji  gazdaságot  a  törvényesen  megengedettnél  nagyobbra  méretezzék.  Gyakori  volt 
az  olyan eset, hogy  előbb  a  háztájit  művelték  meg és ha ott  végeztek,  akkor  mentek a 
közösbe  dolgozni. 

Jelentkezett  a kistulajdonosi önzés  is. Sokan akadtak, akik lebecsülték  a közös vagyon 
gyarapítását  „osszunk  szét mindent, hiszen magunknak dolgoztunk" jelszó alatt.  Erőteljes 
volt  az  a  követelés  is, hogy a  munkaegységre  járó  rész  nagy  része  természetbeni  legyen, 
hogy  a szokásos  és a szükségletet  meghaladó  terményt  és élelmiszert  tartalékolják  vagy a 
piacon ők maguk értékesítsék  az állami  felvásárlási  árakat jóval  meghaladó  áron. 



A  közös  és  az  egyéni  érdek  összeegyeztetésének,  a  magántulajdonhoz  való  viszony 
megváltozásának,  a  társadalmi  és  személyi  tulajdonhoz  való  szocialista  viszony kialaku
lásának  fontos  fokmérője  a munkafegyelem  alakulása. 

A  termelőszövetkezetben  az  első  években  a  legtöbb  problémát  a  munkafegyelem 
megsértése  okozta.  Kezdetben  a  tsz  vezetősége sem lépett  fel kellő  eréllyel  a  munkát 
megtagadó  tagokkal szemben. Már korábbról  ismeretes, hogy több  mint  másfélszáz  volt  az 
olyan  tagok  száma,  akik  egy  munkaegységet  sem  teljesítettek.  Jelentős  részük  elment  az 
iparba  vagy  más  népgazdasági  ágakba.  Távollétük  demoralizálólag  hatott  az  itthon 
maradottakra.  Szinte  minden  napos  volt  a  követelés,  hogy  „hozzák  vissza  azokat,  akik 
aláírtak  és  eltávoztak  a  mezőgazdaságból.  Nem  műveljük  a  földjeiket".  És  az  első  két 
évben  tényleg  csak  ímmelámmal  dolgoztak  sokan.  Az első  zárszámadási  jegyzőkönyvből 
olvashatjuk:  „A növényápolási  munkák  elvégzése  nem  ment  simán.  A  tagságunk  jelentős 
része  a  közös  munkától  elzárkózott  és. mondhatjuk  nyugodtan  azt  is,  hogy az  ellenség 
világosabban  látta  azt  a  tényt,  hogy  a  termelőszövetkezet  léte  vagy  nem  léte  a 
növényáplási  munkákon  múlik  vagy  bukik.  Az ellenség jobban agitált,  mint  a szövetkezet 
vezetősége."  Ugyanebben  a jegyzőkönyvben  olvashatjuk  a következőket:  „A  tagság  egy 
része,  aki  részt  vett  a  közös  munkában,  azon  volt,  hogy  a  munkaidőt  eltöltse,  de  nem 
teljesítette  azt, ami elvárható volt  tőle." 

A  szövetkezet  vezetősége  csak  1961  szeptemberében  kezdett  nyilvánosan  is  fellépni a 
lelküsmeretlenül  dolgozókkal  szemben.  Az  1961. szeptember 6i közgyűlés  jegyzőköny
vében  találtunk  első  ízben  az  elnök  beszámolójában  neveket,  akiknek hanyag  munkájuk 
miatt  elmarasztalását  kéri  a közgyűléstől.  It t  fordul  elő első  ízben  névszerinti  dicséret is. 

A  munkafegyelemben  1962ben  jelentős  változás  állt  be.  A  változáshoz  nagyban 
hozzájárult  az, hogy az év elején  a vezetőség már határozottan  lépett  fel a  munkafegyelem 
megsértőivel  szemben. A hanyagságból  vagy  gondatlanságból  eredő  károkat  megfizettette 
a  károkozókkal. 

Nagyon  nagy  jelentőségű  tény  volt  az  is,  hogy  az  1961es év  végén  31.—  forintot 
fizetett  a szövetkezet  munkaegységenként.  A zárszámadási  közgyűlés  jegyzőkönyvében a 
következőket  olvashatjuk  Pintér  Gy. Mihály  elnök beszámolójában:  „Mondanom sem kell, 
hogy  a  tagok  munkához  való  viszonya  az  előző  évhez  viszonyítottan  javult.  Tagjaink 
kezdték  belátni,  hogy  az  ő  munkájuk  vezethet  a kitűzött  célhoz.  Kezdték  érezni,  tudni, 
hogy  az  út,  amelyet  járnak  helyes,  célravezető,  amelyen  keresztül  az  eddiginél  szebb, 
gondoktól  mentesebb  élet  is  elérhető."  Majd  így  folytatja:  „A z  idei  évnek  többet  kell 
adnia,  mint  az előzőknek  ahhoz,  hogy  tagjaink hite és bizalma tovább erősödjön,  bízzanak 
az újban  és megukévá  tegyék a közös  gazdaság  előnyeit." 

Az  1962es  gazdasági  évről  szóló  beszámolóban  a  tagság  munkához  való  viszonyát 
illetően  az elnök így nyilatkozik:  „Ez az év fordulópontot  jelentett  tsztagjaink  munkához 
való  viszonyában.  A  tavalyi  évhez  képest  már  sokkal  többen  jelentkeztek  munkára. 
Munkájukat  is jobban  látták el a tagjaink." 

1964.  január  29én  megtartott  zárszámadási  közgyűlésen  pedig már így számol  be az 
elnök:  „A z  1963as  évet  óriási  lelkesedéssel  kezdték  el  tagjaink.  Nem  volt  ritka  eset, 
amikor  naponta  300—400  tsztag  dolgozott  a  határ  különböző  részein.  Nem  tudtunk 



olyan  korán  kimenni  a  határba,  hogy  már  kapáló  asszonyokkal  ne  találkozzunk,  és 
bármilyen  későn  is jöttünk haza, még mindig  dolgozó  tsztagokat  láthattunk." 

Nagy  segítséget  jelentett  a  pártszervezet  agitációs  munkája  is.  1961ben  a  járási 
pártbizottság  Schmidt Ferenc  elvtársat  politikai  munkásként  kihelyezte a  szövetkezetbe. 
Segítségével  a  pártszervezet  Nagy  Mihály  függetlenített  titkárral  az  élén  eredményesen 
vette  fel a harcot a „szövetkezet  közeli bukására  spekuláló elemekkel szemben." 

A  munka  felvételéhez  az  előbbieken  túlmenően  az  is hozzájárult,  hogy a  „tartalékok" 
kezdtek  kimerülni.  A  tartalékból  élők  belátták,  hogy  nincs  értelme  ellenállásuknak,  a 
szövetkezetben  is meg lehet élni. 

A  vezetőség  is  felhagyott  a  munkaegységhez  való  görcsös  ragaszkodással  és  kezdett 
olyan  elosztási  formákat  bevezetni, ami vonzóbb volt a tagság számára  (részes művelés) és 
a munkaegységkönyv  előírásait, ahol szükségesnek  mutatkozott, módosította is. 

A  későbbiekben  már  ritkábban  lehet  találni  olyan eseteket,  amikor  a  vezetőségnek 
fegyelmi  úton  kellett  beavatkozni  a  munkavégzéssel  kapcsolatban.  A fejlődés  harmadik 
szakaszában  egyetlen fegyelmi ügyet  sem kellett  tárgyalni a fegyelmi  bizottságnak. 

Az  első  években  a  tagság  egy  kisebb  részének  viszonya  a  közös  tulajdonhoz  erősen 
kifogás  alá esik. Többen  voltak  olyanok, akik  a közöst  csáki szalmájának  tekintették. Az 
első  zárszámadó  közgyűlés  beszámolója  említi  meg, hogy  ,Jíétezer  zsák  szőrén  szálán 
eltűnt."  Több  vezetőségi  ülésnek  kellett  napirendre  tűznie  a  lopások  kérdését.  Egyszer a 
lucernát  lopták,  máskor  a  rétiszénát.  Előfordult  olyan eset, hogy  „egy  TEFU  sofőr  négy 
mázsa búzát  lopott el. A cséplőgépnél  dolgozók  látták is, de egy sem akadályozta  meg". A 
vezetőségi  ülések  jegyzőkönyvei  alapján  a  lopások  tárgyában  1961. június  23án  hozta 
meg  az  első  fegyelmi  határozatot  a  zöldlucerna  és  rétiszéna  lopók  esetében.  A 
későbbiekben  a  vezetőség  mind  erélyesebben  lépett  fel  a  közös  tulajdon  elherdálóival 
szemben.  A határozott  fellépés és a kitartó  nevelőmunka eredményeképpen  „ma már csak 
elvétve  akadnak  olyanok,  akik  hozzányúlnak  a  szövetkezeti  tulajdonhoz. Olyan  kollek
tívák  alakultak  k i ,  amelyek  megakadályozzák  a  magukról  megfeledkezett  tagokat  a 
lopásban.  Lopni  és hanyagul  dolgozni ma már a legnagyobb szégyen a szövetkezetben" — 
mondja  Kovács  László  elnök. 

A  szövetkezeti  tagok  gondokodásmódjának  változásában,  a szocialista fegyelemre való 
nevelésben  nagy szerepe volt a közös  munkának. A kollektivizálással  az elszigetelt paraszti 
munkát  a  szövetkezeti  tagok  munkakooperációja,  a  kollektív  munka váltotta  fel. Az a 
folyamat  sem  ment  simán  a  termelőszövetkezetben.  Nehezen  alakult  ki  a  kollektív 
munka.  „Gyakori  volt  az  első  években  a zsörtölődés a munkacsapatok,  a  brigádok tagjai 
között.  Különböző  szokású  és különbözően  dolgozó  emberek  és asszonyok  kerültek egy 
brigádba.  Voltak  szorgalmasabbak  és hanyagabbak.  Az egyik így szokta meg a munkát, a 
másik  meg  másképpen.  Ezekből  sok  veszekedés  támadt.  De  azért  az  évek  során 
megismerték,  megszokták  egymást  az  emberek.  Mozgások  is  voltak,  amíg  kialakultak a 
mai  brigádok. Az emberek  „formálgatták  egymást" emlékszik vissza Tokai Sándor.  Drávai 
András:  „A z egyéni  világban csak a magunk boldogulását  néztük. Az élet akkor így nevelt 
bennünket.  A  közösben  jobban  megismertük  egymást.  A  falu  különböző  gazdái  között 
akkor  is volt  összetartás.  Azt meg kell jegyeznem, egészen  másfajta  összetartozás volt az. 



Semmi  esetre sem  a  mai.  It t együtt  dolgozás, a közös  gyarapodása  az  első  a  tagság  nagy 
részénél.  Ma is  többre  törekszünk.  Igényeink  nőnek,  de  már  mindnyájan  tudjuk, hogy 
ezek kielégítése csak a jobb és eredményesebb  munkával valósulhat  meg." 

Gelybó  András  így  nyilatkozik:  ,,A  közösben  végzett  munka  nagy  tudatformáló 
szerepet  töltött  be a parasztság között.  Amikor  még egyéni  gazdák voltak a mai  tsztagok, 
nem  sokat  törődtek  egymással.  Mindenki  az  egyéni  érdekét  nézte.  A  saját  vagyonának 
gyarapítása  mindennél  fontosabb  volt.  A bajba jutottakon talán  sajnálkoztak,  de  néha 
káröröm  is  volt  Az  egyéni  boldoguláshoz  gyakran  használták  fel  mások  munkáját.  Az 
alacsony  napszámbérekre  gondolok.  Most  már  gyökeresen  más  a  helyzet.  Az  egyéni 
boldogulás  utáni  vágy  most  is  megvan,  de  ezt  már nem az  elmondottak  alapján  akarják 
érvényesíteni, hanem a közösben  végzett jó  munkával." 

Az  első  években  nem egyszer fordult  elő, hogy ,,a közös  munkában  való  részvétel ellen 
agitáltak  egyesek.  A  becsületesen  dolgozókat  megvetették."  Némelyek  a  „szövetkezet 
közeli  bukásában  reménykedtek".  Hogy  változott  meg  a  tagság  1969re?  „Mindenki 
tehetsége  és  tudásának  legjavát  adja.  Az  1968as  nehéz  gazdasági  évben  végzett 
munkájukért  a vezetőség  köszönetét  tolmácsolom  szövetkezetünk  minden  tagjának, akik 
egy  emberként  sorakoztak  fel minden nehézség  láttán a termelőszövetkezet  vezetői  mögé. 
Előfordult,  hogy évközben  a nagy  szárazság  idején  tagjainktól  kaptuk a legtöbb  biztatást, 
ők  bátorítottak  bennünket  a vezetőket,  hogy  nincs semmi okunk az elkeseredésre. A mai 
napon  nyugodtan  momdhatom,  hogy  ezekből  a  biztatásokból  erőt  merítve,  sikerült 
végeredményben  a katasztrofális  körülményekből  különösebb  nehézségek  nélkül  kilábol
ni." 

Igen.  1968ban  a  súlyos  aszály,  száj  és  körömfájás  évében  már nem  a  szövetkezet 
bukására  gondolt a tagság, hanem  az elkeseredett vezetőségbe lelket önt, biztatja. 

„Az t  hiszem  egy  ember  sem  akad  a  faluban,  akit  az  1968as és  1970es  évek  nem 
győztek  meg a szövetkezés  előnyéről, pedig de sokan  féltünk  tőle. Végleg beigazolódott a 
párt  és a kormány  azon  ígérete, hogy a magyar  parasztnak nem kell félni a szövetkezéstől. 
Még  rágondolni  is  rossz  arra,  hogy  mi  lett  volna a sorsunk  ilyen  két év után.  Mindenki 
megértheti,  hogy  mit jelent  az  összefogás,  amellyel a lehetetlennek  tűnő  nehézségeket  is 
át  tudtuk  hidalni.  Egyénileg  gazdálkodva  el  sem  tudom  képzelni  mi lett volna velünk. A 
szövetkezetben  még a jövedelmünk  sem csökkent" mondja Turai János. 

Gelybó  András:  „Az t  látni  kellett  volna,  hogy  milyen  kitartóan  dolgozott  a  tagság 
1968ban  és  1970ben.  Tragikus évek  voltak. 1968ban, amikor nem esett az eső, nem ült 
ölbe  tett  kézzel,  hanem  dolgozott  a  tagság.  Várták  az  esőt,  de  nem  vártak  a  csodára. 
Tudták,  hogy  erőfeszítéseikkel,  ha  nem  is  teljesen,  de  enyhíteni  tudnak  az aszály  okozta 
károkon.  1970ben  fordított  volt  a helyzet.  Nem akart  kitavaszodni, aztán  nyáron  jött a 
sok  eső. Ekkor meg a napsütést  várták,  de ha  egykét órára elállt az eső, dolgozni mentek. 
Bosszankodtak,  de  nem  csüggedtek,  sőt a tagság  öntött  lelket a vezetőségbe. Más lett ez a 
parasztság, mint  1960ban  volt. 

Korábban  a  paraszt  léte  jobban  függött  az  időjárástól,  mint  saját  szorgalmától.  A 
természeti  tényezőnek  van  még  szerepe  Valkón,  de  a  korszerűsödő  szövetkezeti 
gazdálkodás  egyre  jobban  tud  ellenállni  a  természet  szeszélyeinek  „most  már az  aszály 
nem olyan istencsapás,  mint  korábban  volt." 



Az  egyéni kisüzemi  termelésről  a termelőeszközök  szocialista  tulajdonán  alapuló  közös 
nagyüzemi  termelésre  való  áttérés  alapjaiban  változtatta  meg a paraszti munka  feltételeit. 
A  kimerítő,  nehéz,  alacsony  termelékenységű  munkát  a gépi nagyüzemi  termelés  váltotta 
fel.  A kisparcella, a ló, az igástehén, a kézi kasza és eke helyébe az 50—60 holdas  táblák, a 
traktorok,  kombájnok  léptek.  Az új  termelési  és tenyésztési  eljárások  először  meglepték, 
majd  tágították  a  szövetkezeti  tagok  látókörét,  bővítették  ismereteit.  A  nagyapám  és 
apám  is  így  csinálta,  így  csinálom én  is  helyett  a  gépvásárlásokat,  a  tbcmentesítést,  a 
nemesített  vetőmagokat  és állatokat  követő  parasztok  lettek az Új Élet tagjai. 

Sokan  nem  elégedtek  meg  azzal,  hogy  pusztán  munka  közben  szerezzenek  új 
ismereteket.  Tanulni kezdtek,  hogy  még többet  tudjanak.  Több, mint  húsz  tsztag  fejezte 
be  felnőtt  korában  az  általános  iskolát.  124  tag  szakmunkás  képesítést  szerzett.  A 
szövetkezet  vezetősége  által  szervezett  ezüstkalászos  tanfolyamon  40en  vizsgáztak 
sikeresen.  A  szövetkezet  tagsága  közül  4en  technikusi,  3an  üzemmérnöki  oklevelet 
szereztek levelező  úton. 

A  szóvetkezet  vezetősége  a tagság szakmai ismeretének és látókörének  bővítése  céljából 
1965től  kezdődően  évente  10 tsztagot  küld  külföldi  tapasztalatcserére.  A  szövetkezeti 
tagok  a S'  ^vjetúnió,  NDK, Jugoszlávia és Ausztria mezőgazdasági  üzemeiben  ismerkedtek 
meg a korszerű  termelési és tenyésztési  eljárásokkal. 

A  szakmai  ismeretek  mellett a politikai ismeretekre  is nagy súlyt helyezett  a vezetőség 
és  a  tagság egyaránt • Heten MarxizmusLeninizmus középiskolát  végeztek.  1962—1966os 
években  a  téli  politikai  oktatásban  30—35en  vettek  részt  évente.  Később  nagy sikerrel 
működött  a  pártházban  a Paraszt  Klub,  ahol aktuális  kül és belpolitikai,  valamint a tsz 
problémáit  vitatták  meg  a  pártszervezet  vezetésével.  Jelenleg  a  párt  által  szervezett 
szakosított  tanfolyamokon tanulnak a szövetkezet  tagjai. 

A  tagság  kulturális  képzésére  is  sok  gondot  fordít  a  szövetkezet.  Évente  több 
alkalommal  közösen  mennek  színházba.  Az  ismerd  meg  hazádat  mozgalom  keretében 
pedig  évente  az  egész  dolgozó  tagságot  két  napos  kirándulásra  viszik.  A  programban 
üzemlátogatás és kulturális  program is  szerepel. 

„A z  egyéni  parasztember  csak akkor  ment  ki a  faluból,  ha munkát keresett,  vagy ha a 
piacra ment. Buszokkal járjuk  az országot és sokan külföldre  is eljutnak." 

A  termelőszövetkezet  alkalmas  arra  is, hogy a szövetkezeti  tagok  között  kibontakoz
zék  és elterjedjen  a  szocialista  munkaverseny,  amely jó  eszköze  a szövetkezeti  parasztság 
szocialista  nevelésének  is.  1962 óta  szervezik a versenyt  a  szövetkezeti  tagságon  belül. A 
verseny  a brigádok  között  folyik .  Minden év végén értékelik az eredményeket. A verseny 
győztesei  az erkölcsi  elismerésen  túlmenően  anyagi juttatásban  részesülnek. A szövetkezet 
évente  100—150 ezer  forintot  fizet  ki a jól szereplő  brigádoknak. 

A  szövetkezet  életének  első  éveiben  megfigyelhető, hogy a korábbi vagyoni helyzetből 
adódó  ellentétek  a  fejlődés  során  eltűntek.  „M a  már  együtt  dolgozik  a  volt  cseléd, 
kisparaszt  és  jómódú  gazda.  A  tagság  értékelésének  az  alapja  a  végzett  munka  és  a 
magatartás.  Az értékmérő  nem  a  tegnapi  tulajdon, hanem az, hogy a tagok hogy  járulnak 
hozzá  a közös gazdaság  megszilárdulásához" mondja Kovács  László  tszelnök. 

Eloszlottak  a belépéskor  keletkezett  aggályok,  kételyek,  megszűnt  az  ismeretlen  újtól 
való  félelem  is. A  szövetkezet  eredményei, a tagság jövedelme  meggyőzte a parasztságot a 



szövetkezet  előnyéről.  Eltűnt  az  „enyém",  felváltotta  a  „miénk"  fogalma.  A  tagság 
túlnyomó  többsége  ma  már el sem  tudja  képzelni életét  másként,  mint  a  szövetkezetben. 
A  beszélgető  partnerek  között  egy  sem  akadt,  aki  újra  egyéni  lenne.  „Éveknek  kellett 
eltelni,  hogy  meggyőződjünk  a szövetkezet  előnyéről.  Ma már túl vagyunk aggályainkon. 
Most  már  miénk  a  szövetkezet.  Megszoktuk,  megszerettük.  Rájöttünk,  hogy ez a paraszti 
jövő  útja"  mondja  Turai János. 

„Azok  a  kevesek  is,  akik  csak  „beletörődtek"  a  szövetkezeti  életbe,  rendesen, 
becsületesen  dolgoznak.  A régi  módon  már ők sem gazdálkodnának  újra"  mondja  Gelybó 
András.  Ezt  a  véleményt  támasztja  alá  Papp  Mihály  is,  aki  33  holdon  gazdálkodott  a 
belépéskor:  „Hat  éve a  tehenészetben  dolgozom, 4.000 forintot  keresek havonta.  Ez nem 
rossz,  de  ha  önálló  lennék  akkor  is  lenne  ennyi  jövedelmem  havonta.  Persze  ahhoz 
másként  kellene  gazdálkodni,  mint  akkor.  Gépek,  új  felszerelések  kellenének,  hogy 
versenyben  maradhasson  az ember. Beletörődtem abba, ami van. változtatni ezen már úgy 
sem  lehet,  meg  minek  is.  A  család  is  révbe  jutott.  Egyik  lányom,  aki férjhez  ment, i t t 
dolgozik az  irodán. A másik  Gödöllőn  a  Volánnál". 

A  tagság  tudatának  megváltozásában  igen  nagy  szerepet  játszik  az  egész  paraszti 
életforma  megváltozása is. 

A  látástól  vakulásig  dolgozó,  az  éjszakát  a  kocsin  ülő  parasztemberek,  a  10  órát 
dolgozó  szövetkezeti  tagokká  váltak. 

Egyéni  gazda korukban  rettegtek  a betegségtől.  Sokba  került  az  orvos, és a  munkákat 
sem  tudták  elvégezni.  „Egy  tartós  betegség  gyakran  tönkre  tehette az  egyéni parasztot". 
A  valkói  Új Élet  termelőszövetkezet  tagsága  SZTK  biztosított.  Ingyenes az orvosi kezelés. 
Ha  kiesik a  termelésből  betegsége  idején  az  előző  évben teljesített  munkanapok  számától 
függően  keresetének  50—65%át kapja rendszeresen. 

A  szövetkezetbe  lépés  előtt  szabadságról  nem  is  álmodhatott  a  parasztság.  A valkói 
szövetkezeti  tagságot,  ha  az  előző  két  évben  250  munkanapot  teljesített  12  nap 
alapszabadság és minden két év után  egy nap  pótszabadság  illet i meg. 

A  szövetkezet  gondoskodik  az  édesanyákról  is.  A  szülőnőknek  20  heti  szülési 
szabadság  jár.  A  szülési  szabadság  idejére  az  előző  évi  keresetének  75%át  kapják  a 
szülőnők. 

„ A  felszabadulás  előtt  csak a jobb  módú  gazdák gyerekei végezték el az elemi iskola 6 
osztályát.  A  többieknek  előbb  ki  kellett  maradni,  hogy  szüleiknek  segíthessenek,  vagy 
napszámba  mehessenek." Jelenleg  majdnem  minden gyermek  elvégzi  az általános  iskolát. 
Sokan  tanulnak  szakmunkásképző  és  középiskolában.  Az  egyetemekre  is szép  számmal 
jutnak  el a valkói  gyerekek.  „Most  már nem  az  egyházközség  dönti  el, hogy kinek a fia 
vagy  lánya  tanulhat  tovább,  hanem  a  maga  szorgalma,  tehetsége  és akarata"  mondja 
Gelybó  András. 

A  szövetkezet  is mindent  megtesz, hogy  tagjai  művelődjenek  és tanuljanak.  Tagjainak 
tanulmányi  szabadságot  biztosított  a  továbbtanuláshoz: 

Középfokú  iskolánál  18  munkanapot 
Felsőfokú  technikumnál  42  munanapot 
Egyetemnél  66  munkanapot 



Ha  a szövetkezet  küldi  iskolára  tagjait,  tanulmányi  idejére  munkadíjának  15%át  fizeti. 
„Régen  az  urak  büdösnek  hívták  a  parasztot,  úgy  hívták  „büdös  paraszt".  Nem is 

tudom,  honnan  ered  ez  a  nagy  lenézés.  Talán  abból,  hogy  a  foglalkozással  együttjáró 
disznó  vagy  ló vagy  marha  szagunk  volt.  Nekünk ez nem volt  büdös. A nagyságák  kölnije 
vagy,  hogy  hívják,  az  volt  a büdös.  Érdekes  mi?  Érezheti  a sertés szagot. Talán büdös is. 
Ez  csak  it t van. Az utcán  nem tudja megmondani mivel foglalkozok.  Ez, ami rajtam van, 
munkaruha.  Reggel  vettem  fel.  Ha  végzek,  levetem.  Megfürdök  i t t  a  telepen,  és  a 
sajátomban  megyek  haza.  Ez a szövetkezeté.  Máskülönben  parasztok  vagyunke  egyálta
lán?  Az én hivatalos  címem:  sertésgondozó  szakmunkás.  Szakmunkások  a  tehenészek, a 
traktorosok,  sőt még az  asszonyok  közül  is nem  is tudom hányan. No látja,  így változott 
meg a világ!" mondja a telepen az egyik sertésgondozó. 

Igen.  A  szövetkezet  a  szociális  létesítmények  kialakítását  az  öltöző  és  zuhanyozó 
felépítésével  kezdte.  Munkaruhát  is biztosít. 

1973ban  megoldódott  a szövetkezet  dolgozóinak  közétkeztetése.  „Még  néhány  évvel 
ezelőtt  is  elképzelhetetlennek  tartották  tagjaink,  hogy  megoldjuk  a  mezőn  dolgozó 
asszonyok,  traktorosok,  az  építők  és  a  műhelymunkások  meleg  ebéddel  való  ellátását. 
Dolgozóink  ebben  az  évben  munkahelyükön  fogyaszthatták  el a kétfogásos,  ízletes, meleg 
ebédet".  Az ebédet  az  FMSZ vácszentlászlói  üzemében  főzette  a  szövetkezet,  napi  14 
forintért.  A szövetkezeti  dolgozók  7.00  forintért  kapták." 

Az  egyéni  világban  keservesen  dolgoztak a valkói  parasztok,  hogy egy  kis  pénzt  félre 
tegyenek  az  „Ínséges"  évekre,  öregkorra,  Ma már nincsenek  ilyen  gondjaik, hisz  nyugdíjt 
kapnak.  Öreg koruk  biztosított. 

Nem  kell  pénzt  gyűjteni  a  holdakra,  nem  kell  megrongyoskodni  a  földért,  amely 
megélhetésük  forrása  volt.  A megélhetést  szépen  biztosítja  a  közös  gazdaság.  Jövedelmét 
új  házra,  új  bútorra,  háztartási  gépekre,  televízióra,  rádióra  költi  a  tagság.  Szaporodik a 
gépkocsi  tulajdonosok  száma is. 

A  valkói  parasztság  egyéni  korában  alig olvasott, szórakozását  a vasárnapi  futballmeccs 
jelentette,  és a  fárasztó  egész  napi  munka  után  örülhetett,  ha az  ágyba  került.  Jelenleg 
40—50 ezer  forintot  költ  évente  könyvre, 365en a tvre, 403an  rádióra  fizetnek elő. 137 
napilap előfizető  van, és a posta  500 db különféle  folyóiratot  ad el  hetente. 

A  valkói parasztság  döntő  többsége  alig egy negyedszázaddal  ezelőtt ki volt  zárva a falu 
ügyeinek  intézéséből.  Ma és  már jó  ideje,  képviselőin  keresztül  és személyesen  is szinte 
naponta  irányítja  a  falu  sorsát.  Az Új Élet  tagjai is szép számmal vesznek  részt a tanács és 
más  társadalmi szervek  munkájában. 

A  parasztság  felszabadulás  előtt  látástólvakulásig  dolgozott, de  munkája  eredményét 
nem  nagyra  értékelték.  Társadalmunk  ma  igazán  komolyan értékeli  a  parasztság  termelő 
és  társadalmi  munkáját.  Az Új Élet  tagjai  közül  ketten  „Munkaérdemrend"et  kaptak. A 
tagság  közül  sokan  dicsekednek  a  „Mezőgazdaság  Kiváló  Dolgozója",  a  „Kivál ó 
Termelőszövetkezeti  Tag",  a  „Kivál ó  Állattenyésztő",  „Kivál ó  Traktoros"  és  más 
kitüntetésekkel. 

Végeredményben  igen  jelentős  változások  mentek végbe a szövetkezet  megalakulásával 
a  falu  életében.  A  szövetkezet  tagsága  már  nem  azonos  a  korábbi  kisárutermelő 
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megélhetésük  forrása  volt.  A megélhetést  szépen  biztosítja  a  közös  gazdaság.  Jövedelmét 
új  házra,  új  bútorra,  háztartási  gépekre,  televízióra,  rádióra  költi  a  tagság.  Szaporodik a 
gépkocsi  tulajdonosok  száma is. 

A  valkói  parasztság  egyéni  korában  alig olvasott, szórakozását  a vasárnapi  futballmeccs 
jelentette,  és a  fárasztó  egész  napi  munka  után  örülhetett,  ha az  ágyba  került.  Jelenleg 
40—50 ezer  forintot  költ  évente  könyvre, 365en a tvre, 403an  rádióra  fizetnek elő. 137 
napilap előfizető  van, és a posta  500 db különféle  folyóiratot  ad el  hetente. 

A  valkói parasztság  döntő  többsége  alig egy negyedszázaddal  ezelőtt ki volt  zárva a falu 
ügyeinek  intézéséből.  Ma és  már jó  ideje,  képviselőin  keresztül  és személyesen  is szinte 
naponta  irányítja  a  falu  sorsát.  Az Új Élet  tagjai is szép számmal vesznek  részt a tanács és 
más  társadalmi szervek  munkájában. 

A  parasztság  felszabadulás  előtt  látástólvakulásig  dolgozott, de  munkája  eredményét 
nem  nagyra  értékelték.  Társadalmunk  ma  igazán  komolyan értékeli  a  parasztság  termelő 
és  társadalmi  munkáját.  Az Új Élet  tagjai  közül  ketten  „Munkaérdemrend"et  kaptak. A 
tagság  közül  sokan  dicsekednek  a  „Mezőgazdaság  Kiváló  Dolgozója",  a  „Kivál ó 
Termelőszövetkezeti  Tag",  a  „Kivál ó  Állattenyésztő",  „Kivál ó  Traktoros"  és  más 
kitüntetésekkel. 

Végeredményben  igen  jelentős  változások  mentek végbe a szövetkezet  megalakulásával 
a  falu  életében.  A  szövetkezet  tagsága  már  nem  azonos  a  korábbi  kisárutermelő 



parasztsággal.  Ez  a  parasztság  a  társadalmi  termelés  rendszerében  betöltött  helyét,  a 
termelési  eszközökhöz  való  viszonyát,  az  általa  termelt  termékek  termelésének  és 
elosztásának  módját,  következésképpen  osztályhelyzetét  tekintve  minőségileg  különbözik 
az  egyénileg gazdálkodó  paraszttól. 



UTÓSZÓ 

A  szövetkezet  útja  szépnek,  eredményesnek  mondható.  1973  derekától  kezdődően 
azonban  egyre  többször  vetődött  fel  a  szövetkezet  tagságában  és  vezetőségében  az  a 
kérdés,  hogy  vajon  meddig  fokozhatok  az  eredmények,  mit kellene  tenni, hogy  tíz év 
múlva  is eredményesen  zárják  a  gazdasági  évet?  Kovács  László  elnök  így vélekedik: „A z 
adott  természeti  és  közgazdasági  környezet  már nem  túl  sok  lehetőséget  biztosított  az 
eredmények  további  fokozásához,  mi pedig nem akartunk  megállni, egyhelyben topogni. 
A  szövetkezet  tagsága  elégedett,  de  elégedett  lesze  tíz  év  múlva,  ha  nem  tudjuk 
munkakörülményeit,  életszínvonalát  tovább  javítani,  ilyen  és  ehhez  hasonló  kérdések 
foglalkoztattak  bennünket.  A munkaerő  utánpótlás  évrőlévre nehezebb, a korszem  gépek 
és  berendezések  alkalmazásának  egyre  inkább  útját  állja a meglévő üzemméret  és a  relatív 
tőkehiány.  Előre  kellett  néznünk,  így  jutottunk  el  ahhoz  a  gondolathoz,  hogy  a 
vácszentlászlói  és a zsámboki  termelőszövetkezetekkel  közösen  összefogva  nyitunk utat a 
továbbfejlődésnek". 

Mint  kiderült,  a vácszentlászlói  és a  zsámboki  szövetkezetek  tagságát  és vezetőségét is 
hasonló  gondolatok  foglalkoztatták.  Ezek után  nem volt nehéz az egymásra  találás. 1973. 
december 6án a részközgyűlések  kimondták  az  egyesülést. 

A  közös  gazdaság  az  „Egyesült  Zöldmező" nevet vette fel. A szövetkezet  1673 tagja és 
alkalmazottja  10.249 holdon gazdálkodik,  154  mülió  forintos közös  vagyonnal. Az éves 
termelési  érték  180—200  milli ó  körül  alakul.  A folyamatos  beruházásokra  és a  korszerű 
technika fogadására  20 milli ó  forintot  fordítanak  1974ben. 
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Summary 

The  study  consists  of  six  chapters. The first treats  the geographic,  economic  and social  conditions 
of  the  village  Valk ó  (Hungary)  untü  the  end  of  Worl d  War I I . Of  the  natural  conditions,  only  the 
factors  promoting  or   hindering  efficient  agricultura l production  are  discussed  in  the  study.  The brief 
history  of  the  village  presents  the  lif e  of  earlier  generations  and points  to  the  factors having forwarded 
or   hindered progress. 

Chapter   2 deals with problems of  the  democratic and socialist reorganization of  the village. Durin g 
postwar   years  considerable  changes  have  taken place  in the  lif e  of  the  village  population. The peasants 
took  possession  of  their  ancient  share, the  land, occupied  their  due place  in the  social lif e  of  the  village 
and  quickly  recovered  their   farms devastated  durin g Worl d War  I I . Their   trust in the  future,  interest  in 
production,  however,  were  broken  by  the  wrong  economic  policy  of  the  fifties.  Under   effect  of 
measures  taken  by  the  workerpeasant  government  production  mood  was  improved  anew  and  the 
peasants  of  Valk ó  made preparations for  a longterm  individual farming. As a consequence,  and due  to 
economopolitical  faults  committed  earlier   collectivization  met  with  heavy  difficulties,  moods  got 
ruffled . 

Chapter   3  discusses  the  establishment  of  the  Cooperative Farm  Új  Élet  and the  problems arisen in 
the  first   years  of  farming,  from  1959  to  1962.  Collective  farmin g  started  with  many  difficulties. 
Considerable  pert  of  the  members  left  the Cooperative  still before  the  starting of  common  works and 
found  employment  in  industry and  other   sectors  of  the  national  economy.  Labour  shortage,  lack  of 
the  preconditions  of  largescale  farming,  unpreparedness  of  the  management  and  resistance  of  the 
members  involved  serious  economic  difficulties.  I n  the  first  two  years  the  Agricultura l  Cooperative 
could  not  fulfi l  its  plan.  Durin g  this  period  the  members  did  not  consider   the  Cooperative  as  their 
own, several of  the  hoped  it would  fail . 

Chapter   4  deals  with  the  evolvement  of  collective  farmin g  from  1963  to  1966.  In this period  the 
members  stopped  shrinkin g  from  collective  work  having come  to  see  that  the  Cooperative  did  not 
disintegrate.  The  management  was  consolidated  too.  The  introduced  new  way  of  distributio n  and 
work  organization  better   suited  the  conditions  and  targets  of  largescale  farming. The state of  expert 
supply  was  improved and objective  conditions  for   largescale  farming were quickl y created. 

As  a  result  of  the  changed  conditions  both  crop  growing  and  animal  husbandry  produced 
considerably  higher   yields.  From  year  to  year, the gross earnings of  the  Cooperative and the  income  of 
members  from  collective  farming,  increased.  Al l  these  favourably  acted  on  the  consciousness  of 
members and their  relation to  the  common  property  too. 



Chapter   5  discusses  the  turnin g  to  enterprisal  farming.  The  thir d  phase  of  development  of  the 
Cooperative  started  on  introductio n  of  the  new  system  of  economic  management  in  Hungary  that 
involved  substantial  changes  in  the  conditions  of  cooperative  farming,  rendered  independent  farmin g 
possible. 

There  were  substantial  changes  in  the  production  pattern.  I n  crop  growing  the  tendency  of 
specialized  closedsystem  crop  growing  appeared.  Cropping results  were  still  influenced  by  weather 
though  not  fundamentally  anymore.  Crop  growing  was  mechanized,  chemical  weed  control  and  soil 
disinfection  were  widely  employed  by  the  Cooperative.  Fertilizer   utilizatio n  was  considerably 
increased and the  farm was provided wit h  improved seeds. 

The  livestock  developed  both  in  quantit y  and  quality  and  the  outputs  of  animal  husbandry 
increased at a quick  pace. 

Wit h  the  increase  in  production  the  income  of  the  Cooperative and of  its members  increased  too. 
I n  1972  the average  income  for  a tenhour   workin g day amounted  to  129,80 Forint ,  the  yearly  income 
of  a workin g cooperative  member  to  38  378 .  Forint . 

Wit h  the  increased  income  of  the  members  the  common  property  increased  as  well.  I n  1973  it 
totalled  58  824  000  Forint . 

Chapter   6  presents  the  changes  in  the  consciousness  and  living  conditions  of  the  cooperative 
members.  The  smallowner   attitude,  selfishness,  individual  interest  etc.  brought  along  into  the 
Cooperative  underwent  considerable  changes  durin g  the  nearly  15  years  of  collective  farming.  The 
concept  mine  was  replaced  by  the  concept  ours,  socialist  labour   discipline  was  taking  shape,  the 
Cooperative Új  Élet  is considered  by  the  members  totally  their   own. 


