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Előszó
A felszabadulást követő társadalmi, gazdasági változások

közül - történelmi mércével mérve is - a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a korszerű nagyüzemi mezőgazdaság kialakítása, az általa integrált kistermelés megszervezése jelentette
az egyik döntő fordulatot.
Kunhegyes területén 1948-ban alakultak meg az első szövetkezeti csoportok, amelyek alapul szolgáltak a település mező
gazdaságának teljes kollektivizálásához. Ez aztjelenti, hogy 40
éves lett a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom. Az évforduló
tiszteletére határoztunk úgy, hogy könyv alakban jelentetjük
meg az alapítás, a kibontakozás és a jelen időszak eseményeit.
A szövetkezeti mozgalom kibontakozása, fejlődése sok gonddal, nehézséggel, küzdelemmel jár, de ha visszaemlékezünk a
megtett útra, csak azt mondhatjuk, hogy érdemes volt, megérte.
Az alapítók - akik közül sajnos már kevesen élnek - a szövetkezetek egykori és mai vezetői dokumentum értékű visszaemlékezéseikben idézik fel a szövetkezet négy évtizedes történetét.
Megsárgult dokumentumok, mint a belépési nyilatkozatok, év
végi elszámolások egy olyan időszak tárgyi emlékei, amelyeket
a történelmi távlat tett értékessé. Hangszalagok, fényképek villantják fel egy-egy volt szövetkezeti tag életét, az alapítás nehézségeit, sokszor emberfeletti küzdelmét a létért, a fennmaradásért, a közösségért.
Tisztelgünk az alapítók nak, akik a mozgalom bölcsőjét ringatták, akik az első tétova lépéseket megtették, akik az ifjúvá
válás nehéz napjaiban kitartottak és a felnőtté válás időszaká
ban aggódva nézték cselekedeteinket, hogy mi az utódok hogyan
sáfárkodunk a rá nk hagyott örökséggel.

E

mlékezünk a derékhadra, akik az alapltóktól átvették a
stafétát és ha sokszor botladozva is, de soha fel nem adva előre
vitték a mozgalom ügyét. Nehéz napokat megélve, de a jövőbe
vetett rendíthetetlen hittel tették, teszik ma is dolgukat a közösségjavára.
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Ez a könyv üzenet a legfiatalabb generációnak, akik az utóbbi évtizedben lettek a szövetkezet tagjai. Tanulhqtunk az alapítók emlékezéseiből kitartást, elkötelezettséget. Ugy gondolom,
ezekre az emberi tulajdonságokra nagy szükségünk lesz ajövő
ben is.

Az

eltelt négy évtized alapjaiban változtatta meg szövetkezetünk és vele együtt településünk, Kunhegyes nagyközség arculatát.
A bekövetkezett gazdasági fejlődésről a könyv kielégítő részletességgel szól. A termelőszövetkezetünk 400 millió forint közös
vagyonnal rendelkezik, amely kifejezi az elmúlt négy évtized
azon erőfeszítéseit, amelyet a gazdasági alap megteremtéséért
végeztünk. Megttélésünk szerint Kunhegyesen egy jó közepes
szövetkezet alakult ki, mely ékesen bizonyítja munkánk eredményét.
Nagyra értékeljük, hogy a gazdasági fejlődés mellett jelentős
eredményeket értünk el a tagok szociális-, kulturális és sportellátása területén is.
Az elmúlt négy évtized anyagi és szellemi gyarapodását úgy
gondolom senki sem vitatja. Nagyon fontosnak tartom, hogya
szövetkezet megerősödésével párhuzamosan egyre több segítséget tudunk adni a községpolitikai feladatok megoldásához. Így
volt ez rendjén, hiszen a község fejlődése a saját életünk feltételeit javította.
Hálával őrizzük a sorainkból eltávozott szövetkezeti magvetők emlékét, tisztelettel és megbecsüléssel gondolunk azokra,
akikjelenleg is példamutat6an dolgoznak, akik a nagy történelmi munkának cselekvő résztvevői voltak és azok ma is.

,

Ugy kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő nemzedék eredményekről, sikerek ről beszámolva írja tovább szövetkezetünk
történetét. Legyünk büszkék az alapít6kra, a jelen alkot6ira és
formáljuk magunknak olyanná a jövőt, amelyben mindannyian, akik becsülettel dolgozunk, boldogulhassunk.
Lengyel Zoltán
tsz-elnök
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Egyszer hajdanában
"Nagyapáink, szépapáink nem voltak földmíves emberek. Szántottak és vetettek ugyan, de csak annyit, amennyi kenyérnek éppen elég
volt. Hajó termés volt, a felesleget elvermelték. Ha nem ütött jól be a
termés, éheztek, vagy jobban mondva kenyér nélkül ették a húst.
Apánk elbeszéléséből tudjuk, hogy 1863-ban is így történt.
Nem volt érdemes gabonát termelni, mert nem lehetett a felesleget
elvinni. Az utak rettenetesen rosszak voltak. Esők évadján feláztak és
sarak idején istenkísértés volt teherrel útnak indulni. Márpedig az év
nagyobbik felében sárosak voltak az utak. Más volt az időjárás. Gyakori volt az eső. A harmat délben sem száradt fel. A vizek szabályozhatatlanok voltak. A Tisza és mellékfolyói évről-évre beköszöntöttek,
és a lakott helyeket elvágták egymástól úgy, hogy hajón kellett közlekedni.
Ilyen körülmények között nem volt érdemes termelni. De valamiből mégiscsak élni kellett. A kövér füvű legeZőmezőkön címeres szarvú fehér marhák rázták a kolompot. Ahol a legeZő szárazabb szikesbe csapott át, az apró füvet juhok borotválták. Ahol a lábnyom, vagy
szekérút beleveszett a haragoszöld rétbe, ott a konda bányászolt. A
szilaj- vagy másként ridegpásztorok voltak azok, akik esztendőn át
künn éltek a gondjukra bízott jószággal a rétségeken és a lápokon.
Volt olyan szilajpásztor, aki harminc esztendeig nem fordult meg a
városban."
Noha a csodálatos sorokat Győrfy István Nagykunsági krónikájából idéztem, mindezeket akár Kunhegyesről és térségéről is írhattam volna. Ennek a községnek a földjén nagybirtok soha nem alakult ki, ami a kunok mindennél fontosabb szabadságszeretetén kívül azzal is magyarázható, hogy három-négy emberöltővel korábban
csupa mocsaras vidék vette körül a szerény házikókat. Az itt lakó
cserzett képü, barnára aszalódott arcú emberek élete a Tisza áradásától függött, és sorscsapásnak a szárazság, az aszály és nem az árvíz számított, amihez hozzászoktak. Főleg búzát és kölest termeltek,
és temérdek réti ember élt közöttük: halászok, pákászok, csikászok,
madarászok és hogy ki ne felejtsem, darvászok. Az utóbbiakat még
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a múlt század vége felé is nagy becs övezte, hiszen egy darutollért
egy véka búza (huszonöt liter) is dukált.
Azután sok fonó ember is tany át vert nálunk, munkát adott nekik az öles nád, a sás, a gyékény. Ma már szinte hihetetlen, de még
a Csurgó, majd a Csokonai utcában lakó Mészáros István (18801960) illetve a Hajnal úton ma is élő Csoma Lajos bácsi is mesélte,
hogy eleink a múlt század végén nem egyszer a Cserepestől csónakkal, ladikkal utaztak Berettyóújfaluba, vásárra. Íme néhány ér, folyás a XIX. század ködéből: Mirhó, Kakat, Villogó, Kolbász, Bige, Kocsordos és Sebes ér. Mindegyik akkora volt, hogy a félig telt ladikot
vígan vitte a hátán. Nevüket csak már a galambősz öregek ismerik,
és egykori históriájuk a múlt feneketlen kútjába merült. Emléküket
legfeljebb egy-egy határrész őrzi.
A dimbek-dombok, de inkább halmok közé lefolyástalan tavak
szorultak. Még egy birtokomban lévő, 1915-ös térkép is feltünteti az
alábbiakat: Kunásás, Gyócsfenék, Kázmérfok, Kárászos. Néhány
mocsárféle, ingovány is védte a falut. Jaj volt aki csillagtalan éjen,
vagy pityókás lovel beléjük tévedt, mert mire rátaláltak, legtöbbször

Kunhegyesi cséplöbrigád, akkori nevén ''banda'' a 30-as években
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örökre letette a kanalat. Nyugatról Keletre haladva Cibak, Kormó,
Tiszagyep, Bige, Nagyderék, Putrizug, Bócsa, Tibuc- Lapanyag, Bori-tó voltak a legnevesebbek.
N e keresd kedves olvasó ma már ezeket a táj részeket, elnyelte valamennyit a múlt. Déd- és ükapáink kiszárították őket. Az eke egyre több ugarba harapott, és ahol egykor mocsarak bűzlöttek, a tőze
get a szegényember ásóval kockára vágva vitte haza fűteni. Bizony
a sok víz, áradás pedig szikessé változtatta a környéket.
A Tisza múlt századbeli szabályozása után a szántóföldek először
csak tétova léptekkel, majd egyre merészebben beóvakodtak az egykori tavak, mocsarak, erek helyére, amelyek közül napjainkra egyedül a Kakat maradt hírmondónak.
Többségében szegény volt ez a határ, szegények az emberei is, hiszen amihez értettek a vízi világ, no meg a pásztorkodás, szilaj állattartás, dehát az utóbbi felett eljárt az idő. A föld megművelését pedig tanulni kellett, akár az iskolákban a betűvetést, ámbár földből
annyi soha nem akadt, hogy mindenkinekjusson. Bizony olykor nem
hogy húsból, de kenyérből sem adódott otthon a láda tetején, vagy a
fonott kosárban egy fia sem. Sovány lett ez a határ, akár lakói, és noha Willon verse már többszáz éves, akár ennek a településnek is írhatta volna:

"A vén Paraszt már tudta s várta
Alkonyattájt kinn az udvaron:
Görnyedt testünknek nincsen ára,
és meghalunk, mint a barom!
Kaszás Testvér! Sovány a földünk,

Könyörgöm: egyet tégy nekem:
ha vinned kell, sz6rd szét trágyának
e testet, kinn a réteken.
Ó ráb6lintott, s vitte lassan,
s úgy sz6rta, sz6rta sz6rta szét,
mint magvető keze a búzát,
vagy pipacsot az őszi szél...
- A földbe térünk mindahányan
s az évek szállanak mint a percek ... "
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Perctalajok, így hívták a kunhegyesi határ több dűlőjét, mert eső
után perceken belül művelni kellett, mivel akkor még lehetett ideigóráig bírni a hatalmas rögökkel. Nem véletlen, hogy a harmincas
években még 683 tanya fehérlett széles e határban. Az emberek napszámba jártak, egy pengő, pengő húsz volt a napi bér, vagy ha nem
jutott munka, a szomszéd uradalmakban igyekeztek megkeresni a
betevő falatot. Nem csoda, hogy a rémisztgetések ellenére a nincstelenek, elesettek már nagyon várták azt a másik világot, amelyet az
ukrán front harcosai 1944. október 9-én hoztak el. A felszabadulás
után 1944. december 6-án huszonöt taggal megalakult a Magyar
Kommunista Párt helyi szervezete, amelynek első titkára Takács
András lett.
Évszázados örökségnek számított a fóldéhség, így nem véletlen,
hogy 638 fóldigénylő volt, akik 4 ezer 850 holdat kértek volna. Viszont ebben az évben mindössze l ezer 789 holdat vetettek el, míg
1945-ben is csak 2 ezer 319 holdba került az életet jelentő mag. Holott, ha összehasonlítjuk a vetésterületet egy,a háborút megelőző évvel kiderült, adódott esztendő, amikor 17 ezer 968 holdba került búza, árpa, kukorica, napraforgó, rozs.
Mi volt a döbbenetes csökkenés oka? A válasz kézenfekvő: művel
tek volna többet is az újgazdák, dehát nem volt mivel. Míg 1944-ben
huszonöt traktor püfógött a községben, belőlük a háború után mindössze kilenc maradt. A cséplőgépek viszont jobban átvészelték a világégést, hiszen a meglévő huszonhatból mindössze egy ment tönkre. Még meghökkentőbb az apadás a jószágállományban, az 1225
igásló 104-re, míg a 2 ezer 748 szarvasmarha 1945-ben 822-re csökkent. Bizony adódtak családok, ahol az asszonyt meg agyerekeket
fogták az eke elé, és verejtékükkel karcolták pár centi mélyen a talaj tetejét. Annyira, hogy az legalább a magot képes legyen befogadni.
1946. június 26-án létrejött a helyi Nemzeti Bizottság azért, hogy
segítse az új élet kezdetét: veromagot biztosított és adott, valamint
a munkákat szervezte.
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A szövetkezés csírái 1945 után ezekhez a termelési szakcsoportokhoz fűződnek. Sajnos róluk írásos emlékek nem maradtak, de a
még élő alapítók elmondották, a legelsőt 1947-ben létesítették és Micsurin rizstermelő szakcsoport volt a neve. Mintegy 1 ezer 600 holdon termeltek rizst, alaposan elrontva, kilúgozva, levegőtlenné téve
a talajt ... Hogy miért éppen a rizzsel foglalkoztak.? Ugyanis a Villogó térségében meg részben a közelebbi határrészeken is a csatornarendszer adott volt, jobban mondva részben a Tisza szabályozása
után is megmaradt. Így azután nem véletlen, hogy errefelé föleg Tiszabő, Kenderes környékén, a Horthy birtokon már a felszabadulás
előtti időkben is termelték ezt a növényt. Sőt Karcagon már 1945ben alapítottak úgynevezett rizstermelő társulást.
Dehát menjünk vissza a kunhegyesi határba. Mint korábban szóltam róla, kevés volt a traktor, az iga, a szerszám, de nagy volt a lelkesedés! Olyannyira, hogy a csüggedőket afféle versikékkellelkesítették:
"Szeresd a földet, mert szép és nemes,

Nincs semmi más, mit oly méltán szeress
Testvéred elűzhet, máshoz pártolhat hűtlen kedvesed,
Lehet hozzád bárki mostoha,
De a fóld nem fog megcsalni, soha. "
Mint említettem Kunhegyes környékén a negyvenes évek végére
több rizstermelő szakcsoport szerveződött. Az 1934-ben született
Tóth Ferenc így emlékezik vissza ezekre az esztendőkre.
- A mi szakcsoportunk 1948-ban létestült és a Vörös Csillag nevet
vette fel. Pavlovics János volt az első elnöke és V.Juhász József a
könyvelő. Huszonnégyen álltunk össze és az aranyosi részen alakult
ez a közösség. Szegények voltunk mi mindannyian, a nincstelenség
fűzött össze bennünket.
- Miért a határnak ezen a részén alakították ki a rizsfóldeket?
- Mert akkor még megvolt egy Villogó nevu nagycsatorna és a környéket is behálózta több kisebb árok. A kubikolás t együtt végeztük,
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és mint régen, pirkadattól napfelkeltéig dolgoztunk. A napokat a teljesítés arányában feljegyeztük és az aratás után úgy kaptunk, osztoztunk a termésből. Emlékszem volt olyan év, hogy egyszer egy jó
holdról 40 mázsa is lejött, de ez az eredmény soha nem ismétlődött
meg. Sőt, csökkent az átlag, hiszen úgy gondolom megunta a helyét
a növény.
- A régi öregek szidták magukat ősöstül, mindenestül a rizsáért.
- Ennek két oka van: egyik az irigység, mert 1948-ban vagy 1949ben nem ment rosszul annak, aki ezzel a kínai kenyérrel foglalatoskodott, és nem húzódott a munkától. Másrészt igazuk volt, mert
azért átkoztak bennünket, hogy tönkretesszük a földet, egész táblák
válnak levegőtlenné. Lehet, ebben az állításban adódik igazság, de
az is tény, ezen a területen 90 százalékban olyan szikes térségek voltak, ahol sóvirágon meg pipacson kívül aligha termett egyéb.
- Meddig dolgozott ebben a szakcsoportban?
- 1951-ig, de már előzőleg beleolvadtunk a Csillagba. Mondhatom
nem örömmel, mivel nekünk megvolt a pénzünk, dehát muszáj volt,
hiszen azt mondták: a népnek a rizs án kívül búzára, kukoricára, árpára is szüksége van, amit ez a határ is meg bír adni.
- Véleménye szerint ezek a társulások már szövetekezetek voltak?
- Még nem, hiszen az egész úgy kezdődött, hogy a községházán az
akkori előljáróság engedélyezte, hogy szakcsoportot létesítsünk, hiszen valamiből meg kellett élni. Ezért mi huszonnégyen összeálltunk
és rizsával foglalkoztunk. Ma is előttem van, minden jószándék,
egyengetés ellenére a táblák olyanok voltak, hogy adódtak részek,
amelyek szigetként álltak ki még az árasztás után is. Hol volt még
a ma ismert Caterpiller, hiszen lóval szántottuk! Azt se hallottuk,
hogy ezt a növényt is lehet permetezni, hiszen a gyomtól, a háromélű sástól, anádtól, gyomlálással tisztítottuk meg arizst.
(Erre még gyerekfejjel én is emlékszem, hiszen 1954-ben gyalog
jártunk ki a szélmalom mellett az úgynevezett Borsi tanyára, ahol
jó napi munkával harminc forintot is megkerestünk, ami az akkori
árakhoz viszonyítva nagyon szép fizetésnek számított, hiszen negyvennégy forintért már rövidnadrágot lehetett venni.)
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Vörös Október Tsz
Mindezeket csak rövid kitérőnek szántam, hiszen a tsz-alapítások ideje 1948-hoz fűződik. Mégpedig oly módon, hogy Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-án Kecskeméten nagy beszédet mondott.
Ennek az volt a lényege, hogy hamarosan elkezdődik, illetve akkor
már részben el is kezdődött a mezőgazdaság szocialista átszervezése.
Sajnos ezekről az esztendőkről egyetlen adat sincs a Szolnoki Levéltárban, de még a hajdani kunhegyesi alapító tagok közül is csak
Túri Sándorné, Tar Eszter őriz Bethlen úti lakásában egy elsárgult,
de géppel írt papírlapot, amely a legelső itteni téeszcsé létesítőinek
a nevét idézi.
- Emlékszem, 1947. októberében jött haza a fogságból a férjem.
Nagyon örültem és a viszontlátás után pár héttel nekiszegeztem a
kérdést: apa hallod, mindenfelé mondják, hogy csoportok alakulnak
majd, ahol az emberek együtt művelik a földet. Én szívesen belépnék, hiszen az a pár hold az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés.
- Mit felelt a férje?
- Öszintén szólva akkor még nem örült: azért kaptad azt a pár köblöst, hogy most meg lemondj róla és bevidd? Nem baj, legfeljebb te
kinn maradsz, én meg belépek, úgy próbálok szerencsét. No, ez akkoriban úgy is maradt, és eljött 1948 tavasza, sok bonyodalommal.
- Mi okozta a legnagyobb gondot?
- Azt mondanám minden nehezen ment. De az elején kezdem, először az elnök személyében nem tudtunk zöldágra vergődni. Eredetileg Dávid Gábor bácsit akartuk, aki 1919-es direktóriumi tag volt.
El is vállalta, de amikor közeledett a nyár, majd kopogtatott a szeptember, megmakacsolta magát: nem és nem. Hiába kértük, próbáltuk megbízni, csökönyös maradt. Ha nem hát nem, elvégre erőszak
kal ilyesmit lehetetlen eldönteni.
Ekkor másik jelölt neve merült fel, Kiss Imréé, de az ő igazolása
ekkor még nem érkezett meg, így ő sem lehetett vezető. Így azt mond11

ták a többiek, amíg rendeződik Imre sorsa, szerepe, legyen Túrinéféle csoport. Akkor, kora ősszel még név sem volt, mert ezekben a hetekben verbuválódott a csoport.
- A névsor megvan?
- Jobban őrzöm tán bárminél, íme a lista, nem titok az, hogy akkor kezdetben huszonheten voltunk. Botos Gábor és felesége, Incze
József, Oláh József és felesége, Borbély Lajos, Jákó Gábor és felesége, Kaszás János családfő, Tóth Istvánné, Túri Sándor és felesége,
TrenkaJózsefés felesége, Faragó Márton és felesége, Kovács János,
Bárány István és felesége, Faggyas István és felesége, valamint Magyar József és felesége.
- Mekkora földterületet műveltek?
- Összesen kétszáz köblöst. A legtöbb amit egy tag bevitt két köblös volt, a legkevesebb másfél, és kaptunk hozzá állami földeket is.
Emlékszem, Jákó Gábor lett a béres, és ekkora területre - így igaz,
ahogy állítom - két pár ökör képezte ajószágállományt, no, meg egy

1952-ben még ily módon alakították ki a csatornákat
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rossz kocsi. A kocsi helyett később szereztünk egy nagyobbat, és az
alakulás előtti nyárvégén két lovunk is lett.
- Merre voltak a földek?
- Szerteszéijel a kunhegyesi határban, de zömében Kolbászon, oda
kellett hajnalban gyalog kijárni, este meg vissza. Szóval elkutyagoltuk az életünket és éreztük nem jól van ez így. Ezért kértük a Nemzeti Bizottságot, meg a pártot, ha lehet szakítsanak már ki nekünk
közelebb vagy 200 köblöst, mert így talán még az isten se tudja hol,
merre található, és meddig tart a miénk.
- Meghallgatták a kérést?
- Igen. Segítettek és a településhez közel, a szélmalom környékén
adtak 200 holdat.
- Mikor alakult a legelső téeszcsé?
- Itt van a papíron is, 1948. november 18-án és a Dózsa Népe nevet vette fel. Akkor hármas típusú volt, ami azt jelentette, együtt vetettünk, meg arattunk, a költségeket közösen álltuk, de azután mindenki vitte haza amit adott a föld.
- Hogyan telt el ez az év?
- Szegények voltunk akár a templom egere, és igák hiányában
nem minden fóldet bírtunk megmüvelni. Iparkodott mindenki a határba elnök, párttitkár dolgozni, hiszen aratni, csépelni kellett. Emlékszem 1949-ben búzát csépeltünk. Hozzáfogtunk, de elvitték beadásba a gabonát. Másnap nem jött senki, ezért páran bementünk a
községházára, hogy nincs ez így jól. Nem nagyon tetszett pár vezetőnek az ellenkezés, de azért mindenki kapott fél mázsa búzát, igy
hogy ideig óráig megvolt a kenyér. Én 1949. július 19-én elmentem
Zsámbékra mezőgazdasági akadémiára, és a sorsom ettől fogva másként alakult, hiszen tanácselnök lettem később Tiszaroffon.
- Mondják, 1950-ben történt egy érdekes eset.
- Igen, de akkor én már nem voltam itt, és az egészet a férjemtől
tudtam meg. Arról volt szó, hogy egy másik rizstermelő szakcsoportnak a Micsurinnak a rizsfóldjeit - amelynek rövid ideig Farkas Mihály volt az elnöke - megkapta a mi téeszünk. Mivel őszintén szólva
akkoriban még nem voltunk valami irigylésre méltó helyzetben, így
13

a micsurinos tagok zöme be sem lépett hozzánk, hanem elment más
helyre, föleg az iparba dolgozni.
Még akad ember a téeszben aki noha alapító tag volt, de még ma
is dolgozik a műhelyben. A neve Incze József, aki 1934. április 18-án
született.
- Jó a dátum, 1948. november 18-at mutatott a naptár akkor, amikor én is odaírtam a nevemet. Az az igazság, hogy mi már korábban
is akartunk téeszcsét alapítani, de úgy tájékoztattak bennünket,
hogy a működési engedélyhez huszonöt ember szükséges.
- Ennyien meg akkor nem voltak.
- Kezdetben tényleg nem, de akkor valaki azt tanácsolta, halljátok e! Hozzátok be a közösbe a nagyobbacska gyerekeket is! Így kerültem én is erre az ívre, mint iskolahagyott tizenéves.
- Eszközellátottság?
- Siralmas volt, csak az jött össze, amit akisparasztok összeadtak. Emlékszem, az első aratáskor, 1949 júliusában az emberek maguk húzták a kaparógépet. Mégis hajtotta őket a bizonyítás, pedig
pénz ritkán kuncogott. Kaptunk mi mindent, hízót, sőt még dinnyét
is am unkaegységre, hiszen a felosztás zömmel természetben történt.
- A beszolgáltatás?
- A tagoknak kedvezőbben alakult, mert ha az illető belépett a téeszbe, nem volt akkora a kötelező teljesítése. Mindezek ellenére szépíteném a valóságot, ha elhallgatnám, hogy az emberek sűrűn jöttek-mentek, hiszen csekély volt a fizetség, no, meg akkoriban nem
volt valami nagy-nagy dicsőség téesz-tagnak lenni.
- Gépesités?
- A mi téeszünkbe 1957 tavaszán érkezett az első Zetor. Bizony,
akkora becsülete volt, mint ma egy repülőnek. Én vezettem, és amikor az embereket munkába vittem, ha valahol sár volt, leszálltak,
gyalog, gumicsizmában lépkedték át a tócsákat, csak hogy a gépet
kíméljék. Látja, ez ma már nevetségesen hangzik, pedig harmincegy
éve így volt, és valahogy akkoriban ez számított természetesnek.
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- Legkedvesebb élménye?
- 1949-ben az első közös ebéd. Akkor még üzemi konyhának se híe, se hamva, ezért a vezetőség másképpen döntött. Volt a téesz udarában két nagy almafa, és úgy határoztak, nekünk, suttyó fiataoknak le kell rázni. Abból finom almaleves lett. Mellé levágtunk háom hízót, és ez volt az első közös zárszámadású ebéd.
Érdekes, ki hogyan éli meg a régi időket, mire emlékszik a kalenárium elsárgult lapjai közül. Az 1922-ben született Jákó Gábor is
lapító tag volt a Dózsa Népénél.
- Először még rizsát is termeltünk, akadt vagy harminc köblös az
kvai-tanyánál, de vetettünk sörárpát, meg napraforgót is. Bizony
el hatkor már a rizs ában dideregtünk, gyomláltunk, és nem volt elég
z ember munkája, egy családtagnak is lenni kellett. Az is előttem
an, mintha csak ma lenne, hogy 1948-ban még egyénileg vetettünk.
- A kereset?
- A pénz becsesnek számított. Emlékszem százhúsz jó forintot
aptunk az őszi vásárra. Ez '50-ben nagy pénz volt, mert három fo'ntért adtak egy méter flanelIt.
- Jószágállomány?
- Két ökrünk volt, én hajtottam őket, és Józsa János tanyájáról
oztuk el. Ősz felé' 49-ben kaptunk hozzájuk két lovat, csak az lett
a bökkenő, hogy ennivaló, egy deka se akadt. Úgy vittünk a szerensétleneknek minden másnap.
- Akkor hogy művelték meg a fóldet?
- Amit tudtunk csináltuk, a többi meg maradt parlagon. Kaparógépet 1950-ben a tanács adott. Lovász Gábornak vetőgépe maradt,
azután megkaptuk a Csávás tanyát is, ahol nagy istállók nyújtózodtak. Ide már teheneket is lehetett venni. Vásároltunk is nyolcat,
s Oláh József gondozta őket.
- Hát a növénytermesztés?
- Azt se hanyagoltuk el, foglalkoztunk mi mindennel, akár ajó zsidó. Termeltünk zöldséget, sárgarépát, káposztát, krumplit, de osztottunk is. Forint alig volt.
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- Az irodalom többet jegyez fel.
- Nem igaz, volt olyan év, mint az 1960-as, amikor 7,50 volt egy
egység, de vissza is kellett fizetni belőle, olyan esztendő is adódott,
hogy az egész évre 60 kiló búzát osztottak.
- Miből élt?
- Tanyán laktunk, jöttek a gyerekek és a nincset jószággal pótoltuk. Tartottunk amit lehetett, meg bírtunk: aprólékot, malacot, juhot, tehenet. Sót, még gyapottal is bíbelődtünk ötvenben, a Csávástanya körül. Kaptunk rizsát, napraforgó pogácsát, sőt ajárás arra is
rávett bennünket, hogy a Gy6cson vessünk tíz köblös köménymagot.
Nosza nekiduráltuk magunkat, csak az volt a baj, nem akadt egyetlen ember se, aki tudta volna, hogy mit kellene vele csinálni. Ezért
szépen leszántottuk.
-1956?
- Voltak kilépések, sok ember nézte ki melyik a lova, és vitte. A
szarvasmarhák megmaradtak, sőt olyan is adódott, hogy a fóld is kellett volna, de azt nem adtuk. Kétfelé is szakadt a közös, kivált belóle néhány tag, de azután megtértek.

Tarlóhántás 1953-ban
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- A legrosszabb?
- 1960-at számítom annak, mert akkor már több gyerekem volt,
fizetni meg nem fizettek. Bizony, akadt olyan hajnal, éhen mentem
ki, mert ami kenyér volt, kellett a családnak.
- Javulás?
- 1967 után, amikor az állam elengedett sok adósságot.
- Mennyi volt az a sok?
- Jaj, nem kötötték azt a mi orrunkra!
- Ön alapító tag volt. Miért?
- Láttam a régi világban, hogy akinek több a földje, több a jószága is. Szóval az uraság jobban termelt, ezért bíztam a nagy táblákban, a közösben.
- Megérte?
- Talán igen, hiszen életemben cseléd majd kubikus, meg téesztag
voltam, mégis felneveltem a gyerekeket. Amikor 1982-ben nyugdíjba kerültem, 44 év és 36 nap telt ki.
- Most a nyugdíj?
- Háromezer-kétszáz, az asszonyé meg kétezer-hatszáz. Nem ez a
baj, hogy kevés, hanem az: elszálltak az évek. Betegek vagyunk, a
reggelihez, vacsorához már orvosság dukál. Tartottam én tehenet is,
de mostanra már eladtam. Azért az jólesett, hogy karácsonyra kaptam ötszáz forrintot. Adják a háztájit is, de én azt terményben veszem ki, hiszen kell az apróléknak.
Visszatérve a negyvenes esztendők végére, az ötvenesek elejére,
sajnos a kunhegyesi téeszek alakításáról, helyzetéről, köznyelven fogalmazva az őskorról egyetlen egy iratot találtam csak a Szolnok Megyei Levéltárban. Ez 1950. október l-én kelt és a címe: A kunhegyesi Gépállomás és a Dózsa TSZCS közötti elszámolási szerződés
1949/50-ben. Köznyelven fogalmazva arról szól a papír, hogy mit
szántottak vetettek, és mennyi termett ebben az évben. Így a gépállomás körmös gépei elvégezték 120 holdon a mélyszántást, 110 holdon az ugartárcsázást, 110 holdon a fogasolást. 87 holdon a fogatmunkát gép után, és 110 holdon a vetést.
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Kiderül az elsárgult iratból, hogy a téesz ebben az évben 120 holdon összesen 115 ezer 193 kilogramm búzát termelt, ami 960 kiló
holdankénti termésátlagnak felel meg. Ez akkoriban jó eredménynek számított. Az árpaátlagot is papírra vetették, ez holdanként 10
mázsa 85 kilogramm volt, írta Kiss Imre elnök és Kalicz József, a
TSZCS intézöbizottságának tagja. Mai szemmel nézve az elemzésnek egyetlen hibáj a adódik: az, hogy a költségekröl szó sem esett bennük. Igaz, az egyik traktorosnö, a beszélgetések során említette, hogy
az ötvenes évek elején 1 ezer 600, azaz egy nagy hold kiszántásának
az ára hatvan forint volt, és az érdekességhez még hozzátartozik,
hogy akkoriban a Hofferek hármasekékkel hasították a kunhegyesi
határt.
U gyanennél a közös gazdaságnál maradva, ha belenézünk az ötvenes évekjegyzökönyveibe, közgyülési irataiba, érdekes adatok mutatják a kor termelési, megélhetési leheroségeit, az élet mindennapi
feladatait, gondjait. Így a jogutód cégnél, a Vörös Október Téeszben
1953 végén 209 család dolgozott 367 taggal. Egyetlen tagra 8,6 katasztrális hold fóldjutott. A dolgozóknak az év folyamán huszonnyolc

Mútrágyaszórás kézzel az ötvenes évek végén
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vagon búzát osztottak ki, és mindezen kívül 964 ezer forintot kaptak. Azaz személyenként egész évre valamivel több mint 2 ezer 600
forint jutott. Hogy sok ez vagy kevés, azt Ty.Szabó Sándor, az egyik
azóta már meghalt nyugdíjas így értékelte: az elnöknek több volt, nekünk tagoknak pedig meglehetősen kevés jutott ezekben a beszolgáltatástól terhes években.
Szavait alátámasztja az az adat is, hogy a kiosztott húszegynéhány vagon búzán kívül beadási kötelezettségként harminc vagont
kellett elszállítani.
Mint az 1953. XII. 17-én készült jegyzőkönyv említi: Zsoldi Ferenc, ifj.Vígh Sándor, Kolozsi Sándor és Incze Józsefpéldaként állítható minden tag elé, ha beadásról beszélünk.
U gyanebben az évben olvashatjuk az iratok között azt is, hogy
nem volt minden rendben a téesz számlája körül: bizonyítja a nem
kellően kidolgozott érdekeltség híján a tavaszi bOIjúk 90 százaléka
elhullott, ráadásul ezer köbméter siló még tönkre is ment.
Az ugyancsak 1953. XII. 17-én tartott összejövetelen arról is szó
volt, hogy 1952-ben ebben a téeszben már csak három katasztrális
hold gyapotot termeltek. Az mindenképpen előrelépés, hiszen korábban már ötven hold is volt egyszer a csúcs, bár csúnya ráfizetéssel
zárult a kötelezően előírt kísérletezés: hiszen ez a növény ami szélsőséges éghajlatunk helyett jóval melegebb, kiegyensúlyozottabban
esős, kánikulai nyarakat szeret.
Mégegy érdekes határozat ugyanerről az ülésről: döntés született
arról, hogy a lóállomány nyolcvan százalékátökrökre cserélik: mondván, ezek takarmány át jobban bírják biztosítani. A teljesség kedvéért ide kívánkozik, hogy a kérdés másképpen oldódott meg, mert ebben a téeszben 1956 nyarától egyre inkább a gépek vették át az igavonó jószágok szerepét.
Túri Sándor, az egyik alapító tag érdekes észrevételt jegyzett meg
ezekről az évekről.
- Akkoriban az volt a szokás, hogy havonta tartottak közgyülést.
Kivétel nem volt, ha fútta, ha hordta, ez az összejövetel elmaradhatatlannak bizonyult.
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- Illett rajta részt venni?
- De még mennyire! Akkor is, ha hét határnál távolabb dolgozott
az illetö.
- És miről döntöttek ezeken a tanácskozásokon?
- Ott az égvilágon minden szóba került, és a felvetésekre kézfelnyújtással szavazni kellett: helyeseljük-e, vagy nem. Tudom, ma már
mosolyogni való ez az eljárás, de állítom, akkor a tulajdonosi szemléletet erösítette. Valami olyasmit, hogy meglehet közkatona vagyok,
de azért szavazhattam, beleszólhattam abba: vegyünk e száz lapátot, meg három vetögépet.
A példa igazol ás ára íme egy 1956. január 27-én tartott közgyűlés,
amelyen összesen háromszázötvennyolcan jelentek meg. Hogy milyen kérdésekben döntöttek?
Az egyik fontos felvetés az volt, adjon-e a téesz mezööröknek töltényt, hogy a közös gazdaság vagyonát megvédjék a kártevöktöl? A
határozat - ma már úgy fogalmazhatnánk, hogy a kompromisszumok
után - tanulságos, mert írásba foglalja: a két puskával rendelkezö
mezöörnek negyedévenként ötven-ötven töltényt kell adni. Magyarán mondva, a fegyverrel három naponként lehetett egyet durrant ani.
A másik érdekes kérés Forgó Imre nevéhez fűzödik: azaz nyáron
lesz-e az aratóknak hús, pálinka és szalonnaosztás ezekre a hetekre. A válasz, jobban mondva az állásfoglalás tömör volt, helyette inkább a rászorulókat segítik, hogy a kötelezö beadás után legalább a
kenyérre valót meg bírják venni.
1957. augusztus 27-én ismét rendeztek egy tanácskozást, amelynek az volt a témája, hogy mekkorajószágállománnyal rendelkezik
ez a téesz. A korabeli dokumentumok szerint volt huszonnyolc ló,
négy csikó, százkét szarvasmarha, ötszázkilencvenkét sertés, ötszázhetvennyolc juh, ötszázhatvan csirke és kétszáz liba. Ebben az évben munkaegységenként 25 forint 28 fillért osztottak. A tanácskozás egy szigorú elvű állásfoglalást is megfogalmazott: mégpedig azt,
hogy akinek egyetlen darab jószágát is a vetésben találják, azt tekintélyes summára, tíz forintra büntetik. Egyúttal az ülés résztvevöi abban is döntöttek, hogy a tanyaközpont villamosítására - ez a
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vasútvonal mellett volt - száz négyezer forint szükségeltetik, amely
kérést ajelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
Esetenként ma már kuriózumszámba menő történetek is a közgyűlés elé kerültek, mint például 1959. április IB-án. Íme a jegyző
könyv:
"Április ll-én Gubicskó György villával támadt Ty.Szabó János
brigádvezetőre, amikor az figyelmeztette, hogy eső után ne legeltessen
az újvetésű füvesen. Ez vele nem az első eset, hiszen a fent nevezettjuhász egy ízben egy másik brigádvezetőt a kampósbottal fejbevert, sőt
a harmadikkal is állandóan kötekedett, és több tagot súlyosan megfenyegetett. Mivel pedig a Ill-as kerület brigádvezetőjét villával át
akarta szúrni azért, amiért a kötelességét teljesítette, őt Gubicskó egészen a tanyáig üldözte a villával, és csak akkor állt meg, amikor az a
tanyában felkapta a kis gereblyét, és ezzel védte magát. "
A felolvasott krimibe illő szöveg élénk derültséget és nagy morajt
okozott, ugyanis a hozzászólások után az is kiderült, hogy Gubicskó
jó, nagyon is jó juhász, aki az állatokat talán még az életénél is jobban szereti, dehát rossz a természete. A szavazáskor kétszáztizenketten amellett voksoltak, hogy ki kell zárni a lobbanékony vérmérsékletű juhászt, míg ketten valamilyen oknál fogva tartózkodtak a
véleménynyilvánítástól.
Az ilyen-olyan tanácskozások, közgyűlések, összejövetelek - ebben
a téeszben is, mint másutt - igen gyakoriak. Így 1960. február 3-án
a KPVDSZ helyiségben tartott összejövetelen a vezetőség szemére
hányták, hogy egy munkaegység értéke most is csak papíron volt
annyi, amennyit ígértek. Jelen esetben 25 forint 96 fillér, de ez nem
lett meg. Úgy tűnik, azokra az évekre az a legtalálóbb megállapítás,
hogy a betervezett érték szinte soha nem valósult meg.
Szóvá tették azt is, hogy takarmányhiány fenyeget, és aszigetben
lévő sertésekből gyomor- és bélgyulladás miatt száz elhullott. Sokan
támadták az akkori első számú vezetőt, Szabó Miklóst. Hogy miért?
Íme az idézet: "Az elnök és a vezetőség a tagságban keresi a hibát, pedig bennük is bőven van. Kint kell az emberekkel a munkában, a határban megbeszélni a problémát, és nem az irodából irányítani. Azután együtt dolgozni a tagokkal... " - sorolta indulatosan Fehér Lajosné.
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Igaz, egy-két tag sem volt teljesen fehér angyal, mert ugyanezen
az összejövetelen kiderült, hogy olyan laza a munkafegyelem, hogy
akadt, aki a téesz tulajdonában lévő tanyát csak úgy ukmukfukk az
egyik hétvégén cimboráivallebontotta. Azután arra is adódott példa, hogy a zetorosok a szerszámokat egyszeruen a fold végén hagyták, mondván nem az övéké.
Néhány kérés,javaslat is elhangzott. Így Szendrei Pál arra kérte
a vezetőséget, hogy a tizenkét köblös szőlőterületet húsz holdra kellene növelni. Erre a célra javasolta ezer vadalany vásárlását, amit
egyhangúlag elfogadtak. Szóvá tették sok tag tartozik az adóval, és
azt rendezni kell, legkésőbb a zárszámadás után. Túri Endre pedig
a zetorosoknak a nemszeretem időkre bundát kért, bár mint kiderült, ez nem ennyire egyszeru dolog volt akkor, mert a vásárláshoz
a közgyűlés többségének a hozzájárulása is szükséges volt.
Bizony akadt olyan összejövetel, mint 1960. április 6-án, amikor
a közgyűlés jegyzőkönyvi részébe mindössze ennyi került: "D.Szabó
Miklós a részegeskedésról beszélve elmondja, hagy munkaidő alatt ne
igyon senki, főleg úgy, hogy a család megérezze. Azon kívül a mező
őrt mindenki becsülje meg, mert az nem gúny tárgyának van. "
Ú gy tűnik, aszályos torkokban már akkor sem volt hiány és az is
kiderült ezen pár sorból, hogy a csőszök huszonnyolc esztendeje sem
örvendtek általános népszeruségnek.
Engem talán mégis az a tsz-elnöki intelem lepett meg legjobban,
amelyik 1960. május 28-án hangzott el a KPVDSZ helyiségében, ahol
a közgyűlésen százhuszonötenjelentek meg. Ugyanis az akkori gyakorlat szöges ellentétben volt a maival, a munkaidőalap védelmével.
Lássuk csak: "... az elnök elvtárs először azt javasolja, hogy részesítsük megrovásban azokat a tagokat, akik ezen a közgyűlésen nem vesznek részt. A tagság ezt helyben hagyja, mert ez minden tagnak kötelessége, hogy a közgyűlésen részt vegyen, még a csúcsmunkák középpontjában is. "
Ezek után ugye érthető, hogy a továbbiakban szó esik arról is,
hogy a talajmunkáknál ha kisebb gondok adódnak is, különösebbek
nincsenek, de a vetéseknél igen sok a hiba.
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Ami a közelgő aratást illeti, kiderült, lesz hetven aratópár, négy
a kombájnokhoz, négy a szalma lehúzáshoz, de ennyi nem elég.
További húsz aratópárt hoz a vezetőség idegenből, akik egy hold betakarítása után kétszázötven forintot kapnak, illetve a fejadagot. A
kévehordáshoz, és a kereszteléshez a benti dolgozókat, meg a szőló
munkásokat is igénybe veszik.
A tagok "az idegenek" behívását nagy tiltakozással fogadták, sőt
a Molnár brigád önmaga száz hold levágás át vállalta, csakhogy ne
kelljen idegen erő.
Sajnos ugyanitt ismételten kiderült, az állattenyésztéssel változatlanul gondok voltak, hiszen erről a tanácskozásról is az utókorra
maradt, hogy a szakszerűtlen, a nemtörődöm gondozás miatt öt hónap alatt háromszáznegyvenkét kismalac hullott el. Ez az emberi
mulasztás okon kívül a férőhelyek állapotára is visszavezethető,
mert az is igaz, a téesz a tágasabb állami hízlaldát is meg szeretné
venni. Ugyanakkor a baromfiállományban is jelentős volt az elhullás. Kiderült, kevés az ennivaló, de az itató is és ebből következik:
víz sincs elegendő.
Maradt azért kézírásban egy mérleg, azaz adatokat tartalmazó
jegyzőkönyv, amelyik készítője Ferencz Ottó főkönyvelő volt. Ezek a
számok bizonyos betekintést, ha úgy tetszik magyarázatot biztosítanak a kunhegyesi téeszek helyzetének alakulására, holott tulajdonképpen egyetlen közös gazdaságnak, a Vörös Októbernek a
kulcsszámait dolgozzák fel 1952-1965-ig.
Kitűnik, hogy évről évre emelkedik a téesz tulajdon. Míg például
1952-ben 372 ezer forint értékű gép volt a gazdaság tulajdonában,
1955-ben már 1 millió 82 ezer, kilencszázhatvanban 3 millió 123 ezer
és négyesztendő teltével6 millió 374 ezer volt ez a nagyságrend. Hasonlóan növekedett a termelési alap is: ez 1952-ben 485 ezer forintot tett ki, míg 1964-ben 7 millió 363 ezret. A tagok száma viszont
csökkent, hiszen 1952-ben ötszázhúszan dolgoztak ebben a közös
gazdaságban, 1964-ben pedig már csak háromszázhuszonegyen. Ami
a munkaegységeket illeti, ez 1953-ban 16,80-at, 1955-ben23,04-etés
1960-ban - a mélypont idején -18,28-at ért, 1964-ben pedig 25 forint
26 fillért osztottak egységenként. Igen ám, de itt csak a legelső és a
fő
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legutolsó adat hiteles, míg a többi, úgynevezett tervezett érték, amelyeket sajnos 1953-at és 1964-et kivéve soha nem bírtak elérni, maradéktalanul teljesíteni.
Akkor jogos a kérdés, mitől gyarapodtak ezek a téeszek, így a Vörös Október is. A hitelekből, hiszen a beruházás értéke 1950-ben 1,2,
tíz év teltével pedig 17 millió, míg négy év múlva 26 millió lett. Ebben az időpontban épült a gépműhely, a szarvasmarhatelep, jelentek meg nagyobb számban a gépek. Igaz, a gyarapodással egyenes
arányban emelkedett az adósság-állomány is, így 1960-ra 12 millió
302 ezer forint hosszú hitel és 850 ezer rövidebb lejáratú terhelte a
téeszt. Nem csoda, hogy az erőltetett beruházások következtében
1958-ban már 4 millió 705 ezer 244 forint a mérleghiány.
Ú gy tünik, már ekkor is kedves szó volt a kibontakozás, mert készült egy terv a gazdasági és a pénzügyi helyzet javítására, 1961.
március l-én. Ebben szó van a téesz múltjáról, arról, hogy a kezdeti
nyolcvan, kétszáz, majd kétszázhúsz hold az összevonások révén
1960-ra 5 ezer 93 holdra nőtt. A válság jelei 1953-ban kezdődtek,
mivel a felvásárlási árak nagyon alacsonyak voltak, és bizony ebben
az esztendőben a tagoknak csak hatvan kilogramm búzát osztottak
személyenként.
Ezért 1953 végén a Nagy Imre féle piroscserepes tanyákat akarunk ismert beszéd hatására a középparasztok nagyobb része a földjével együtt kilépett 1956 ködös októberében, novemberében pedig a
teheneket hurcol ták szét. Sajnos állandósult a mérleghiánya.
Mindezeken kívül súlyos vezetési hiányosságok nehezítették a
helyzetet, nem beszélve az ismétlődő természeti csapásról, az aszályról, mivel az akkori terület harmincöt százaléka szikes volt. A munkáskezek hiánya pedig olyannyira megnyújtotta az őszi betakarítást,
hogy szégyenszemre idegen munkaerőt is kellett alkalmazni. Az öntözési és műtrágya kiszórási tervét a tsz nem teljesítette, és a tervezett 736 hold helyett csak 478-at öntöztek.
Ami az állattenyésztést illeti, itt részben a férőhelyek hiánya,
részben emberi mulasztások miatt 1 ezer 232 sertés hullott el. Hasonlóan ehhez, a baromfi ágazattal sem lehetett dicsekedni, hiszen
az állomány 51,2 százaléka elpusztult. Itt a legviharosabb közgyü24

lést 1961 február 2-án tartották. Az elnök Szabó Miklós 1953 óta látta el tisztét, de beszámolója az eredménytelenség okairól finom an
szólva nem nyerte el a tagság támogatását. Többen szóvá tették - így
Szász Mihály, Bugyik Sándorné -, hogy négy hónapja egy fillért sem
kaptak.
"Mi eddig nem tudtuk, hogy Szolnok megyébenjó búzatermés volt,
mivel nincsen kenyerünk" - panaszolja Zsoldi Teréz.
Kocsis Mihály ötletes hozzászólása így hangzott: "Tegye jóvá az
elnök amit elcsinált, és maradjon itt! H a bajt csinált, maradjon csak,
és hozza helyre az egészet. "
Ma már tudjuk, nem így történt, és elnökváltozás következett, de
ez már új fejezetet igényel.
A káosz, az eladósodás, végül is a vezetők, az irányítók teljes kicserélését vonta maga után, és a hatvanas évek elején végre valahára elkezdődött a kibontakozás. N agy István lett a téesz-elnök és úgy
vállalta el a megbízást, ha az akkor divatos, kötött gazdálkodás helyett szabadon rendelkezhet arról: mit, mennyit és hová vessen a területre.
Csak érdekességképpen a kukorica holdankénti átlagát tizennyolc mázsában, a búzáét és az őszi árpáét tizenkettőben, a tavaszi
árpáét tízben állapították meg.
A géppark ekkor úgy nézett ki: volt
4 db K-25-ös Zetor
3 db T 28-as vontató traktor
1 Szuper Zetor
1 Malvurt
1 tehergépkocsi és
2 pótkocsi.
Hozzátéve:jelentősjavulás néhány esztendő teltével, az új gazdasági mechanizmus beköszöntével kezdődött, amikor a temérdek hitelt a kormány zömében elengedte, így az a téesz járt jobban, amelyik a legtöbbet vette fel. Ez pedig akkor Kunhegyesen a Vörös Októbervolt.
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A Vörös Csillag Tsz
Sokféleképpen hívták ezt a közös gazdaságot, de legtöbben úgy
emlékeznek rá, hogy proli-téesz. Nem véletlenül, hiszen az 1949. januárjában alakult kollektíva arról volt híres, hogy létesítése után
pár évig tényleg csak a legszegényebbeket, legelesettebbeket vették
fel maguk közé. Később ez a szigorúság enyhült, illetve teljesen meg
is szünt, de az tény, a hajdan nehéz kezdés jegyeit ez a gazdaság sokáig, tulajdonképpen az 1975-ös egyesülésig kisebb-nagyobb mértékben, de magán viselte. Vajon milyen is volt a hőskor, arról faggattunk néhány alapító tagot. Vízi Péter kérdezősködésünk idején már
a hatvannyolcat töltötte.
- 1949 elején tizenöten alapítottuk a legelső csoportot, megbízott
elnök Kiss Józseflett. Akkor még nem hivatalosan rövid ideig a Petőfi nevet viselte, de hamarosan a Csillagot vette fel, és ekkortól Kónya Mihály irányított bennünket. Egyben volt egy százköblös területünk a homokon, és a munkát háromtagú vezetőség irányította.
- Hogyan kezdődött?
- Úgy, hogy semmink: se eke, se ló nem akadt. Az Október legalább rendelkezett egy pár rossz ökörrel, de mi? Úgy szórtuk a búzát kézzel a barázdába, és a nagygazdák szántottak, boronáltak. Tavasz után azután kaptunk három lovat, meg négy ökröt. Akkor úgy
mondták I-es típusúak vagyunk.
- Ez mit jelentett?
- Azt, hogy a szántást, meg a vetést közösen végeztük, a kapálás t
meg úgy, hogy hírt adtunk egymásnak: gyomosodik a kukorica, gyerünk csapjuk be gyorsan. A betakarítás t viszont egyénileg oldottuk
meg. Igaz esztendő sem telt el, és már III-as típusúak voltunk, ahol
közösen végeztünk mindent. Ez hasonlított a mai formához, néhány
dologtól eltekintve.
- Melyek voltak ezek?
- A kezdet kezdetén nem munkaegység volt, hanem aszerint kapott mindenki a betakarítás után, ki mennyit dolgozott.
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- Hogy ment a munka?
- Nem valami jól, mert temérdek volt a muszáj. Muszáj volt rizs t
is, gyapotot is termelni, és ezek rengeteg vesződséggel, bajjal jártak,
és bizony adódott példa, hogy egy tagnak hatvan kiló búza jutott egy
évre. Azután hiába vágtam otthon kétmázsás hízót, be kellett adni
a sok zsírt, húst, pedig hat családom kérte a falatokat.
- Végig a Csillagban küszködött?
- Igen.
-1956?
- Nagyon nem rendítette meg a téeszt, mondták is a megye közös
gazdaságai közül a miénk vészelte át legjobban a zűröket. Igaz, páran kiléptek, és a Gyócson Haladás néven egyes típusút alakítottak,
de egy esztendőt se bírtak ki, visszajöttek.
- Hitt ajövőben?
- Abban bíztam, ha már megettük a fekete levest, majd csak jobb
lesz. Bár a hatvanas években nagyon gyenge volt a kereset, hiszen
arra is adódott példa, hogy az előleget vissza kellett fizetni.
Vajon hogyan látta a kezdeti botladozó lépéseket a "közkatona"
után egy olyan alapító tag, aki esztendőkig az elnöki tisztséget is viselte. A neve Ács Imre, aki ma is él, és nyugdíjasként hízlalással foglalkozik.
- Én 1949 óta vagyok téesz tag, és rögtön termelési brigádvezetir
nek tettek. Innen kerültem 1952. szeptember 5-én elnökképzőbe,
majd 1953. augusztus 15-től engem választottak a szövetkezet negyedik elnökének.
-A tagság?
- Tényleg olyan volt, ahogyan mondták: proletáIjellegli gazdasági cselédekből alakult az a közösség, 1961-ig középparasztot, vagy
annál módosabbat oda nem is engedtek.
- Merre húzódtak a tábláik?
- A szigetvárosalji részen zömmel de gyorsan felduzzadt a terület,
a taglétszám meg hétszázhúszra. Ez azt is mutatja, volt itt szegény,
nincstelen, nem is kevés.
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- Az adottságok?
- A három nagy téeszt: az Októbert, a Lenint és minket alapul véve a legrosszabbak voltak. Nehezen tudtunk eleget tenni a termelési feladatoknak, ami nemcsak a szikes talajokkal magyarázható, hanem azzal is, hogy szinte a null áról indultunk. Tudom, erre azt
mondja, a többieknek se sok volt. Ez így igaz, de nekünk még hozzájuk viszonyítva sem akadt igánk a kezdeti időszakban.
- Meddig vezette a téeszt?
- 1953. augusztus 15-től 1959. október 2-ig. 1956 januárjában a
párt pártmunkás elnökkel segítette a vezetést. Így én ekkor átadtam
a kormányt Szabó Lászlónak, aki a Kohó- és Gépipari Minisztériumban volt osztályvezető. Különben Karcagon cselédeskedett, '45 után
mivel tehetségesnek bizonyult, tanult, és ezután jött hozzánk ki.
Mondták is, jól mehet a Csillagnak, mert két elnöke is van. Én lettem a helyettes, de ez csak névlegesen futott így, hiszen mindenért
én tartottam a hátam.
Ami 1956-ot illeti, nem én mondom, az akkori megyei vezetés állította, hogy ez a téesz vészelte át legjobban a zűrzavaros heteket,
hónapokat. Igaz, ezután visszament Szabó László és 1956. december
19-én II. Rákóczi Ferenc néven új téesz alakult. Nem sokáig, mert
az erőből 1957. szeptember l-ig futotta, és a kivált közösség akkor
visszacsatlakozott. Magamról csak annyit, 1956. december 20-tól ismét elnök lettem.
- Milyen vezetőnek tartotta magát?
- A barázdában született elnökök közé tartozom, hiszen apám nagyapám is a földet túrta. Akkoriban nem volt rózsás első számú vezetőnek lenni, mivel sokat szenvedtünk a rossz irányítás miatt. Még
azt is előírták, hová, mit kell vetni.
- Miért kellett mennie?
- Csatlakozott hozzánk a Ságvári, és a két téesz vezetősége között
komoly ellentét húzódott. A tagság elfogadott volna, de a másik közösség irányítói kerek-perec megmondták: én vagyok a szemükben
a szálka, és ha maradok, ők nem jönnek hozzánk. Beláttam, nekem
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mennem kell, így állattenyésztési brigádvezető lettem, ők pedig
1960. január l-vel hozzánk jöttek.
- Az új vezetés irányításával következett javulás?
- Az eredmények sajnos azt igazolták, nem 1960-ban 31,5 forint
volt egy munkaegység, és 28,75-öt sikerült is osztani. De úgy, hogy
a meghitelezett 1961. évi bevétel t előre szétosztottuk. Pillanatnyilag
jól jött ez a pénz, de ára lett, mert 1961-ben 17,75-öt, esztendő teltével pedig csak 15,75-öt bírtunk adni egységenként. Megértem, az új
vezetés bizonyítani akart, de nagy, túlságosan nagy lett az ár, hiszen
az összeget nem bírta az erszényünk.
- Nem a sértődöttség beszél önből?
- Aligha, hiszen végül is ahol elnök voltam, onnan mentem nyugdíjba, 26 év 8 nap után. Higgye el, nincs bennem tüske, sőt az élet
nagy áldásának, lehetőségének tartom, hogy bő hat esztendeig én lehet tem az elnök.
- Javulás mikor következett be a Csillagnál?
- 1967 után. Ekkortól a mi téeszünkjónéhány esztendeig évente
egymillió forint térítés nélküli hitelt kapott, hogy kilábaljon az adósságból, és megerősödjön. Rendbe is jött pár év teltével.
- Megérte ez a temérdek harc, gürcölés?
- Meg, mert ha most körülnézek a határban, látom, talán nem dolgoztam hiába. Olyan lett a szövetkezet, hogy eltűnt a régi skatulyázás: te nincstelen vagy, te középparaszt, neked ötven köblösöd volt.
Szóval az esze, a munkája, az iskolája rangsorolja az embert. Nekem
tanulásból még csak egy év adódott, mert látástól vakulásig dolgozni kellett. A lányom már többre vitte, hiszen diplomás, és tanárnő
ként keresi a kenyerét. Az, hogy belőle főiskolát végzett ember lett,
abban talán a mi temérdek munkánk, a hajnaltól éjszakába nyúló
műszakjaink is segítettek.
Fejezetünk élén szó volt arról, hogy a Vörös Csillag Termelőszö
vetkezetet a szájhagyomány csak proli téesz néven ismerte, mert
kezdetben az amúgy sem tehetős többi csoportnál is elesettebb volt.
Innen az ötvenes évekböl, meg későbbről is néhány igazgatósági ülés
jegyzőkönyvének néztünk utána a Szolnok Megyei Levéltárban. Az
igazgatósági ülés a mai értelemben nem volt más, mint a szövetkezet vezetőségi ülése.
29

1958. január 14-én a székházban megtartott összejövetelen, ahol
tízen voltak: "... a vezetóségjavasolja ezer forint értékben veder, lapát
és seprű vásárlását". Apró dolgok, dehát akkoriban meg erről is a
szűkkörű vezetőségnek kellett dönteni.Nem élhettek valami rózsásan az emberek, mert temérdeken kértek előleget arra, hogy tudjanak ruhát, lábbelit venni önnönmaguknak, a családnak. Ezért
ugyanezen az ülésen úgy határoztak: a vezetőség jogköre addig terjed, hogy az előleg legtöbb 360 forint lehet: a nagyobb kérelem,
összeg jogát a közgyúlés határozza meg.
Arról is szó esett, hogy a téeszek között elkezdődött a csábítás, nevezetesen a konkurrencia-harc azért, hogy egy-egy jónak ítélt szakembernek ki tud többet fizetni. Így őrzi az akkori papír dr. Antal Pál
mezőgazdász nevét, aki a Csillagnál felmondott és felmentését kérte, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Igaz, indokolták pár
sorral lejjebb, a próbaidőt nem vette fel - azaz köznyelven fogalmazva nem írta alá - és elsősorban azért akar távozni, mert a Lenin Tszben jobb, magasabb jövedelemhez jutna.
Ö ugyan egyféle kompromisszumként azt javasolja, hogy itt is,
meg ott is szeretne ügyködni, de D.Nagy László vezetőségi tag megjegyzi, egy fenékkel két nyerget nem lehet, de nem is ajánlatos megülni. Végül az igazgatósági ülés olyan határozatot hozott, hogy nem
járul hozzá a távozásához, hiszen a tudása megvan, amit a gyakorlatba kell kivinni a tagok közé. Később, határozat ide, döntés oda, a
mezőgazdász mégis távozott.
Még egy téesszel kapcsolatos idézet 1959. március 28-ról. Az
összejövetelt a megyei levéltárban kézírású jegyzőkönyv őrzi. Ezen
arról volt szó, hogy az jtt dolgozó traktoros ok kérik felvételüket a
termelőszövetkezetbe. Igy lett korábban "csillagos" tag Pádár József
és Szűcs Lajos.
Most is akadt két tag, noha a nevüket kurtán-furcsán nem tüntették fel. Azt viszont igen, hogy Kovács Ferenc becsületesen dolgozó tag kéri, hogy csináljanak neki disznóólat, mert a házban két család lakik, és csak egy ól van. Jelezve bizony, abban az időben akadtak családok, akiknek egyetlen ólépítés is megoldhatatlan feladatot
jelentett - segítség nélkül.
A közös gazdaság felzárkózása tulajdonképpen a hatvanas évek
közepétől számítható, amikor Boldogh Albert volt a termelőszövet
kezet elnöke.
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A Lenin Tsz
A legtöbb apró téeszből: kilenc I-es és III-as típusúból alakult.
Hogy valójában melyik is volt az első, arról az egyik alapító tag az
inteIjú készítésekor 75 éves Halas József így beszél.
- A negyvenes évek végén sokszor panaszkodtak az emberek: temérdek a beszolgáltatás. Annyira nyúztak bennünket, hogy arra is
adódott példa, Tiszaderzsről vettünk napraforgót, mert nekünk egy
deka sem termett. A téesz Kossuth néven 1950 elején, hajóI emlékszem januárban alakult meg, a Sári-féle tanyán. A Kossuth nevet
vettük fel, és rögtön százhuszonnyolcan csatlakoztak hozzánk.
- Mennyire tehetős emberek?
- Sokszor a szemünkbe vágták: könnyű volt nekünk, mert összeszedtük a legmódosabbakat, így ajó kezdet, fél siker alapon már az
indulásunk zökkenőmentesen kezdődött. Ez így olyannyira nem
igaz, hogy még mesének sem jó, hiszen volt aki 10-16 köblöst, meg
szerszámot hozott be, de olyan tagunk is bőven akadt, akinek nem
volt két cserép földje sem.
- Miért a Kossuth nevet vették fel?
- Mert jó magyarnak tartottuk, és így erről vita sem volt. Egyes
típusúak lettünk, és Czupp József, Sári György, Halas István az én
apám és Tóth Sándor voltak, akikre emlékszem az alapítók közül.
Összesen kétszázhetven köblösünk volt a vasút, a szolnoki kövesút
két oldalán, meg a tomaji részen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
ezek között a táblák között sokjó föld akadt.
- Az első elnök?
- Sári Gyuri volt, majd később Somodi Pál lett, és amikor ő is belefárad, Czupp József.
- A vezetőség?
- Öttagú volt, és sokszor éjfélig számoltuk a munkákat.
- Jószág?
- Kezdetben közös nem akadt, de a gazdaemberek hoztak lovat,
ökröt, meg bivaly t is. Bizony, sokan a tehenükkel szántottak. Nem
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sokáig, mert '49-től (őszétől) ezt a munkát már a gépállomás végezte.
- Az I-es típus mit jelentett?
- Kinek mennyi része, holdja volt annyit munkált. Legyen szó kapálásról, aratásról vagy bármi másról.
- Mi volt ebben közös?
- Amikor megalakult a gépállomás, már a körmösök szántottak.
Az, hogy ezután fizetni kellett a fóld arányában. Azt is mondhatnám,
a talajművelés közös volt. A fizetség pedig úgy alakult, ki mennyit
juttatott, vagy saját fóldet vitt be.
- Vetésforgó?
- Még a télen összeült a vezetőség, és megállapította, ebbe a táblába ezt, abba azt vetünk. Ahol kukorica volt, oda árpa került, ahol
búza, most napraforgó.

32

- Ez így szakszerűnek látszik.
- Igen, de az már komoly galibát okozott, hogy amíg I-es típusúak
voltunk, a nálunk található háromfajta földből nehéz kötött, jóféle
humuszos, és szikes dűlőből egyaránt mérni kellett egy-egy darabot.
Ez bizony temérdek energiát, vesződést jelentett. Olyannyira, hogy
nagyon sokan sértve, becsapva érezték magukat, és rohantak a vezetőséghez.

- Központi előírások?
- Voltak, és róluk el kell mondanom, szinte mindenre ráfizettünk.
Például a Putrizugba rizsát, gyapotot vetettünk. Szedtük volna az
utóbbit, de az istennek nem nyílt ki. Valaki azt tanácsolta: szedjétek
le, és tepsiben szárítsátok meg a kemence tetején. Hány tepsi, meg
kemence kellett volna a teljesítéshez! Erre az egyik koraestén titokban leszántottuk, de másnap, mire a nap felkúszott, kinY110ttak a
hantok alól. Ú gy fehérlett a határ, akár a barackfákon a virág. Ezért
büntetés jár riadoztunk, aztán sebesen leboronáltuk az egészet. Ha
hiszi, ha nem, nem lett belőle semmi.
- Ennyi küszködés után is hitt a közösségben?
- Igen, mert sejtettem: lesz ez még jobb is. Kitartottam a nyűgös
évek mellett, bíztam a jobban, és lám végül bekövetkezett. Csak az
a baj, hogy ajelenhez elszálltak az éveim.
Czupp József ennél a téesznél azért érdekes személyiség, mert
párttitkár volt. Mégpedig nem is akárhányadik, hanem az első.
- Ú gy jellemezhetném legtalálóbban az akkori tagjainkat, hogy a
Kossuth tsz 1949 körül fóleg törpe kisbirtokosokból állt. Ami az erőn
ket illeti, esztendő teltével volt tizenhat pár lovunk, nyolc ökör és két
bivaly. Gazdasági szemmel nézve ez az állomány a régi paraszti világot képviselte. Gép egy fia sem adódott, mivel a komolyabb mélyszántási munkákat a gépállomással végeztettük.
- Milyen volt a gazdálkodás formája?
- Táblásított. Ez azt jelentette, hogy a munka megkezdése előtt
felmértük, ki mennyi búzát, kukoricát, árpát akar vetni, és az azonos gabonaféléket egy táblába raktuk. Egyénileg történt a kapálás,
de a cséplés már közös szérün folyt.
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- És a sokat szidott gyapot?
- Ez irányított volt, hiszen ezen területek után beadási kedvezményben részesültünk, ennyiben számított csak előnyösnek. Mi, a
Kossuth tsz 1959-re hármas típusúak lettünk, majd esztendő teltével egyesültünk a Leninnel.
El kell mondanom: ezek az évek nehezen teltek, így adódtak kisebb- nagyobb zúgolódások, mivel a munkaegységre a zárszámadások után nem biztos, hogy mindig kaptunk valamit. Sőt arra is adódott példa, hogy az előlegböl vissza kellett fizetni. Mindezek ellenére a tagság mégis bízott az előrelépésben, hiszenjellemző ránk, hogy
tőlünk 1956-ban is csak három tag lépett ki.
Dr. Türmer István a szakember szemével emlékezik vissza a hős
korra.
- Az alapgondolat akkor az volt, hogy a nagyobb területeken jobban ki lehet használni a gépi munkát, koncentrálni az erőket, ezért
a közös gazdaságé, az óriási területeken gazdálkodóké ajövő. Ez így
is történt, hiszen a termelést segítette a gépállomás, mivel akkoriban az I -es típus ú téeszeknél- amelyek mi is voltunk - mindenki maga művelte a kapott, vagy bevitt földjét, illetve akkora mennyiségű
területet, ami sok szervezéssel, utánj árással j árt. Éppen ezért gyakran, havonta tartottak közgyűlést megbeszélni a teendőket.

- Kulák téesz, így hívták önöket.
- Valóban ez lett a nevünk, holott a tagok csak kis- és középparasztoknak számítottak, viszont az is igaz, mi a beadást mindíg teljesítettük, egészen 1956 őszéig. Ezután 1959. július l-től III-as típusúvá szerveződtünk, majd 1960. január l-én egyesültünk a Leninnel.
- Változás?
- Alapvetöen 1967-töl, az adósságok elengedésétől, illetve az új
gazdasági mechanizmus beköszöntétől módosult a gazdálkodás minősége. Akkor kezdődött az úgynevezett komolyabb öntözéses-kor,
amikor még leginkább árasztó öntözéssel foglalkoztunk, illetve ekkor vettük a legelső korszerű öntözőgépet is.
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Vajon hogyan látta mindezt egy olyan ember, aki tanyán lakott,
és kurtán-furcsán került a téeszbe? Dienes Mihály belépésében - aki
alapító tag volt - a meggyőzés és a kényszer is keveredett.
- 1949-ben többszöri beszélgetés után döntöttem a belépés mellett. A teljességhez el kell mondanom, hogy korábban én egyénileg
gazdálkodtam a Gy6cson. '48 végén viszont egyre többször hívattak
a községházára, mondván: rossz helyen fekszik a tanyám, a fóldem,
mert ott téesz szerveződik. Éppen ezért csereingatlant kapok a Putrizugban. Ez pedig elfogadhatatlan volt.
- Miért?
- Mert lehetetlen napi huszonöt-harminc kilométert gyalogolni a
fóldig, meg vissza, sőt még dolgozni is. Így a belépés mellett határoztam. A tömbösítés úgy folyt, hogy a vetéseket táblásítottuk, és egyénileg aratott, kapált mindenki. Szóval, egyénileg műveltük a területet, de közös szérűre hordtuk a terményt.
- Legérdekesebb élménye?
- Adódott több is. Gyapottal is bíbelődtünk, de a rövid tenyészidő
miatt nem ért be, ezért mi leszántottuk, leboronáltuk.
Jobban sikerült a kender, és bizony ez olykor öt méter magasra is
megnőtt. Mi a rizzsel is befürödtünk, be kell vallanom, mert nem értettünk hozzá. Pedig Szabó János bátyám személyében még rizsőrt
is fogadtunk.
- Hogyan és mi módon lettek III-as típusúak?
- 1959-ben ismét agitáltak bennünket, hogy az előrelépésnek a közös munka: szántás, vetés, aratás a záloga, éppen ezért esztendő teltével csatlakoztunk a Leninhez. A házasság nem kezdődött valami
fényesen: ősszel, meg tavasszal belvíz, nyáron aszály váltotta egymást, és bizony emlékszem rá, hogy a bevitt jószágnak a felét sem
bírták kifizetni.
- Mit váltott mindez ki?
- Azt, hogy sokan elmentek, még az alapító tagok közül is. Azután
a vezetők sem álltak mindig a helyzet magaslatán, hiszen tudok
olyan évről, amikor a hóban szedtük ásóval a cukorrépát. Szóval késtek, alaposan elkéstek a munkák, mert az irányítás, a hozzáértés is
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olyan volt. Azután a személycserék, a mechanizmus bevezetése után
megváltozott a helyzet, és a hatvanas esztendők végére szépen öszszeszedtük magunkat.
Olykor derűs esetek is adódtak az erőltetett termékszerkezetek
miatt. Erről beszél a 83 éves Kovács István, aki alapító tag volt a Micsurin, később a Dózsa Termelőszövetkezetben. 1949. október l-gyel
főbíró lett, majd a fóldmüves szövetkezetnél is dolgozott, mint termelési felelős. 1951. február l-én a Lenin téeszbe került, és innen is
ment nyugdíjba.
- Emlékszem, amikor az első évben arról volt szó, hogy ki irányítsa a gyapottermelést, rám szavaztak, mert papírról már tudtam róla egyet s mást. Így lettem három évig - ugyanis eddig termesztettük ezt a növényt - gyapottermelési brigádvezető. Még Kalocsán is
jártam, ahol a féléves tanulást követően vizsga várt ránk. Mindezeken kívül elmentem tapasztalatcserére a Szenttamási Állami Gazdas ágba is, ahol akkoriban száz holdon termeltek gyapotot.

Május elsejei felvonulás teherautóval
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Elég az hozzá, én úgy akartam ezt a növényt termelni, ahogyan
azt a iskolában nekünk tanították: vagyis lecsupaszítani az ágakat,
hogy csak öt-hat gumó maradjon egy-egy száron. Igen ám, de kijött
az akkori elnök, akinek fogalma sem volt az egészről, de mégis alaposan legorombított: mit gondolsz te, így tönkreteszed a téeszt! Egy
szó mint száz, nem engedték a ritkítást, így maradt a húsz-huszonöt virág, dehát körömnyiek, fejletlenek lettek a gubók. Olyannyira,
hogy alig hoztak termést, és csak akkor nyíltak ki, ha sütőben, tepsiben, vagy a kemencén szárítottuk őket.
- Mondják, '59-re helyreverődtek, majd újabb zuhanás következett.
- Valóban, a sok cikcakk után 1957-58-banjól gazdálkodtunk, de
esztendő teltével hozzánk csatlakozott a Béke, amelynek a területe
is nagyobb volt, mint a mi téeszÜllké. Ez nem lett volna baj, de hozott három és félmilliós hiányt, ami akkoriban nagyon nagy pénznek
számított. Ezt rendeztük, de azután a Bocskai, a Zöld Mező, a Pető
fi is hozzánk tartott, és ők hárman új abb 300 ezer forint mínuszt dugtak az orrunk alá, amelyet akkora erős téesz, mint a miénk sem bírt
ki. Ú gy legyengültünk, hogy öt évig mérleghiányosak lettünk. Emlékszem, ebben az időben bizony nyolcezret sem keresett átlagosan
évente egy tag.

- Az előrelépés?
- Az új gazdasági mechanizmus bevezetése után az adósságokat
elengedték, sőt agronómusokat, képzett szakembereket állítottak
be. Ez pedig új abb feszültségeket okozott akkor.
- Miért?
- Kezdetben nagy volt az ellentét. A fiatal, de helyismeretbenjáratlan diplomások nem vették figyelembe az öregek tapasztalatát,
akiknek ugyan iskolájuk nem volt, de a földet, a dűlőket úgy ismerték, akár a tenyerüket. Ugyanakkor az ifjabb generáció sok tudásához nem társult tapasztalat. Az egyik gyűlésen fel is álltam: amíg a
kettőből ki nem vesszük a javát, nem bírunk haladni egy tapodtat
sem, mondtam. Szerencsére ezt az ellentétet megoldotta a gépesítés,
az idő.
Bizony az ötvenes esztendők kegyetlenül nehezek voltak. Vadon
Lajos, aki még ma is mezőőr, így emlékszik az akkori időkre.
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- Volt olyan év, amikor csak hatvan kiló búzát kaptunk személyenként, ennyit állapítottak meg fejadagnak.
- Mást nem osztottak természetben?
- Dehogynem: rizst, cukrot, gyapjúfonalat. De arra is adódott példa, hogy ami előleget kapott az illető, az év hátulján nem fedezte a
munkaegységet. Egyszer a hatvanas esztendők elején arra is emlékszem, hogy hét kerek hónapig nem volt fizetés.
- Miből éltek?
- Otthon a háztáji révén segített magán az ember. Az asszonnyal
1960-ban esküdtünk, és megfogadtuk, ha továbbra is ennyi adóssága lesz a téesznek, elmegyek máshová dolgozni. Erre a lépésre nem
került sor, mert 1966-tól garantált pénzfizetésre tért át a szövetkezet.
A Lenin téesz legjobb ismerője talán Csoma Lajos bácsi volt, aki
agronómusként dolgozott itt. De nemcsak nézett, hanem látott is, hiszen felkutatta, megírta a közösség történetét.
- Laci bácsi, hogyan fizettek akkor?
- Kinek miképpen. Nekem fix pénzem volt, meg havi ötven munkaegység, ami hol harminckét, hol ötvenkét forintot ért. A tagság zöme a hatvanas évek elejétől - közepétől kezdve egyre kevesebb természetbelijárandóságot, helyette fizetést kapott.
- A téesz fóldjei egy helyen voltak?
- Ugyan, dehogy, három helyen, sőt még a Putrizugban is adódott
két dűlő, ami a Hármashatárig vezetett. A madarasi oldal volt a legjobb, a gyócsi és a karcagi a gyengébb. Jellemző, hogy adódott huszonnégy, meg nyolckoronás dűlőnk is.
- Mijellemezte ezt a téeszt?
- Az, hogy a hetvenes évekre a kalászos ok, meg a kukorica volt a
fő növény. Akkorra megépült a szarvasmarha telepünk, két nagy sertéstelep, de tartottunk ezerhatszáz juhot is, amelyeket négy falkában őriztek. Mindezeken túl a Hármashalomnál még szőlővel is rendelkeztünk.
- Emlékszik például, hogy 1962-ben mit kapott?
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- A pénzen kívül búzát, rizsát, sőt még malacot is lehetett vásárolni jutányosan, de mivel én akkor üzemegység-vezető voltam, ezt
nem vehettem. Ami a háztájit illeti, ezt akkor még nálunk kizárólag
kukorica fóldben adták ki.

- Hallottam, méregdrágán építettek istállókat.
- Valóban, de ma is azt vallom, ez nemcsak a mi bününk. A hatvanas évek elején szarvasmarha istálló készítésére kaptunk kölcsönt. Ez eddig rendben is lett volna, de kikötötték: csak magtárpadlásosat lehet belőle építeni. Ez a minisztériumi döntés azért volt rémes, mert iszonyatosan megdrágította az egészet, és egy tehén férő
helye akkoriban 40 ezer forint került, amelyért takaros házat lehetett venni portával. Arról már nem is beszélve, hogy ezek a padlások
semmire sem voltak jók, mert nem bírtuk felhordani rájuk a terményt. Ki lehet számítani, csillagászati pénzbe került a százférőhe
lyes istállónk.
Nem érdektelen meghallgatni Lippai Lászlót sem, aki már 1955ben diplomás agrárszakemberként dolgozott ebben a téeszben, sőt
később a szövetkezet elnökének is megválasztották.

- Ugorjunk egyet, egészen az 1975-ös egyesülésig. Ön akkor a három téesz egyik els6 számú vezet6je volt. Hogyan látta a kunhegyesi
szövetkezetek rangsorát, helyzetét?
- Első helyre mindenképpen a Vörös Októbert tenném, mivel ők
rendelkeztek a legm utatósabb létesítményekkel: akár a szarvasmarha, akár a sertés telepet nézem, sőt már egyedül a közös gazdaságok
közül gépmühellyel is. A géppark is a legjobb volt, szóval a gépe sítettség területén is ők mutathatták fel a legtöbbet.
Mi voltunk a másodikok, mivel nálunk az akkori vezetés jobban
meggondolta, mire adja a pénzt. De nem volt óriási a lemaradás az
Októberrel szemben. Tulajdonképpen ez a jellemző hozzánk viszonyítva a Vörös Csillagra is.
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- Érdekességek?
- Sok volt, és én egy sajátosságot említek, mivel úgy érzem, ez a
színfolt ma hiányzik a palettáról. Emlékszem, a szőlőnket '54-ben telepítették. Vegyes fajtákat vásároltak, akadt azok között mindenféle. Előbb tíz holdat állítottak be, ami később huszonhat, illetve harminchat holdra nőtt. Nagyon szép eseményként, közösség- kovácsoló alkalomként tartottuk számon évről évre a szüretet, és a hozzá
kapcsolódó összejövetel t, mulatságot. Kár, hogy rohanó világunkban
erre már valahogyan nincs idő.
Hogy '56 nem múlt el nyomtalanul ezen a téeszen sem, arról Bernáth Lajos így beszél.
- Én voltam akkor az elnök és leváltottak bennünket, majd novemberben felosztották a téeszt. A döntés után egy nappal harmincketten: párttagok, párton kívüliek újjá alakítottuk a csoportot. Igaz,
a tehenek, meg a föld egy részét elvitték, de a háromszáz hízót sikerült megmentenünk. Nekünk akkor ezer köblös maradt, és azon gazdálkodtunk '56-ban és '57-ben.
- Közben történt más is.
- Igen, 1957 januárjában, a kiváltak egy része megalakította a
Béke Téeszt. Bizony az elkövetkezendő hónapok nem voltak könynyüek, olykor a botok is előkerültek, és a legkevesebbnek számított,
hogy leköpték az embert. A Béke Tsz két évig bírta a gazdálkodást,
legyengült, pedig gépesítettebb volt, mint mi, és több embere is
akadt. 1959 őszén ismét egyesül t a két csoport, újra vezetőségválasz
tást tartottunk, és engem válas7.tottak elnöknek. Esztendő teltével
még jó eredményt értünk el, majd az újabb tagosítások, téesz-szervezések idején több I-es típusú téeszcsé csatlakozott hozzánk. Olyannyira, hogy nem egyről mi is csak a tanács tól tudtunk valamit. Sokan nem értettek egyet az efféle összevonásokkal, és elmentek az
iparba dolgozni.
- Önt ez hogyan érintette?
- 1963 májusáig voltam a Lenin Tsz elnöke, de akkor leváltott a
közgyűlés. Lett ugyanis félmillió forint mérleghiányunk, és ennek
kiegyenlítése érdekében nem j avasoltam eladni semmit. A zöm más-
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képpen gondolkozott, így én mentem. Utánajószággondozó lettem,
majd kertészként dolgoztam.
- Elégedett ember?
- Nekem ez nagyon nehéz kérdés. Nem tartom csalhatatlannak
magam, de azért ott maradtam a gáton, amikor a part szakadt, és
ha másért nem, ezért úgy érzem, több megbecsülést érdemeltem volna. Igaz, ma már ezt aligha tudnám élvezni a betegségem miatt.
Nehéz magyarázatot fűzni egy efféle megnyilatkozáshoz, de talán
még nem késő ez a várva várt több megbecsülés. Hogy mi minden
lenne az, esetleg erről is lehetne szót váltani az egykori elnökkel.
Még egy nagyon érdekes visszaemlékezés ennek a téesznek a kezBaráth Lukácstól.

dő lépéseiről,

- Bernáth idejében vezetőségi tag voltam, és még akkor úgy ahogy
futott a szekér, de bizony sose felejtem el, hogy nekem a legelső fizetésem 1952-ben hatvan forint volt. Ha hiszik, ha nem, ennyi. Ebből
vettem egy pár jó bakancsot, mert nem volt miben járnom. Abban az
évben nem kaptam több pénzt, igaz adtak öt mázsa életet, családonként száz kilót, de azután ezt leszállították hatvanra, és a két mázsa árát visszafizettem.
- Mi módon?
- Hát a háztáji jószágból. Abból csináltunk akkoriban forintot.
- Miből éltek?
- Ki miből. Én például jó kaszás hírében álltam, és később rizsőr
lettem. Amikor ráértem, elszántan borotváltam a gátak oldalát, tetejét. Volt olyan év, hogy az állami gazdaságnak egyetlen esztendő
alatt tizenhat szekér szénát kaszáltam, és adtam el. Nem susmus
módon, mivel hivatalosan felvásárolták, engem pedig még meg is dícsértek, mert tiszta, gondozott lett a terület.

- Munkaegység nem volt?
- Már hogyne lett volna, de mit ért, ha nem fizettek. Emlékszem
hónapokig kubikoltuk a Lenin rizsfóldjeit: iparkodtunk, hogy minél
több munkaegység legyen. Lett is, csak a fizetség vált hűtlenné.
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- Véleménye szerint mitől, kitől lett jobb a szervezés, meg a téesz?
- Amikor Lippai Laci lett az agronómus, majd az elnök. Ugyanis
korábban is akadtak itt ügyes vezetők, emberek, csak az iskola bizonyult kevésnek. Tapasztalata, helyismerete nagyon sokunknak adódott, neki meg tudása, és így lépkedtünk lassan, araszolgatva előre.
A levéltárban néhány érdekességet őrizne k erről a közös gazdaságról. Köztudomású, hogy a Lenin Tsz 1956. november 24-én feloszlott, de már 25-én újjá is alakult.
A másik nagy tagosítás után 1959-ben az alábbi elsárgult iratok
között lapozgattam a levéltárban: kimutatás 1959-ben a tagok által
leadott állatokról és felszerelésekről:
22
.. belépő
.. lovat,
22
. tehenet,
7
. csikót,
9
tinót,
2
kocsit,
8
· lószerszámot
6 pár
2
· ... ekét,
· .. eke kapát
3
boronát vitt be.
6
A lovakat általában páronként 5 ezer 500 forintra értékelték. A
tinókért kilónként ötforintot adtak. Ily módon egy-egy általában hétnyolcszáz forintot ért. Az üszőborjú kilójáért a volt tulajdonos hét forintot kapott, és ez ezerötszáz-kétezer forintot jelentett. Egy tehén,
meg egy borjú rendszerint öt-hétezer forintot ért, noha akadt belépő, aki ajámbor kérődzöért mindössze kétezer-kétszáztizennyolc forinttal gyarapodott.
Igaz, ezt a pénzt tisztán nem adták oda, mert belőle húsz százalékot téesz fejlesztésre vontak le. Hogy mit és mennyit kapott egyegy új tag, álljon itt Juhász István példája, aki 1959. január 30-án
az alábbiakat hozta be a Lenin Tsz-be:
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1 lovaskocsi
550
11ószerszám
400
1 db egyes eke
200
1 db nehéz borona .
200
1 db könnyű borona
200
1 db keresztes
. 50
1 db járom ..
. 50
1 db tezsla ..
.150
1 dbkocsikerék
200
1 db kocsirúd .
. 50
1 db szánkó gyeplő
. 50
összesen: . . . . . 2.000 forint
Ezt az összeget egyenlő részletben négy év alatt kapta meg. Ami
az értékelő bizottságot illeti, általában hárman voltak, és a munkájuk azt mutatja, hogy bizony a napi árnáljóval alacsonyabban szabták meg a bevitt tárgyak értékét.
Hogy mi mindent osztottak ebben az évben a téeszben a munkaegységre? Búzát, zabot, árpát, kukoricát, szálastakarm.ányt, cukrot,
rizsát, bort és szénát. Hogy miből mennyit kapott akkoriban egy-egy
tag? Nos, nézzük meg, hogyan alakult 1958-ban Mészáros István keresete. Ö például kapott
5 ezer 238 forint 13 fillér készpénzelöleget
510 kg
. . . búzát,
86 kg .
. .. árpát,
323 kg
kukoricát,
290 kg
. . . herét,
148 kg
burgonyát,
96,80 kg
. cukrot,
32,30 kg
· . rizsát,
19 mázsa 3 kg
· szalmát
64,5 kg . . . .
· töreket.
43

Róla meg tudni kell, hogy olyannyira szorgos ember hírében állt,
hogy a havi munkaegysége még januárban is 35,61 volt, de augusztusban például 70, 16-ot teljesített. Összesen egy év alatt 625,82 század munkaegységet ért el. Összehasonlításképpen ugyanakkor Mérten Imre 701,39-et, Kasza István 286, 29-et, Lévai István 546,35-öt,
Lódi Dániel 280, 76-ot, Fehér Miklós 283,30-at, Koczka István
591,42-öt teljesített.
Lássunk a hetvenes évek elejéről ebből a téeszből egy-egy zárszámadásijegyzőkönyvet. A közös gazdaság területe 3 ezer 967 hektár
volt, amelyből a termőterület 3 ezer 779 hektár. A szántó 3 ezer 175
hektár, amelyen 275 aktív és 207 nyugdíjas tevékenykedik. Ezekben
az években még tízórásak a munkanapok.
Ami a személyes jövedelmeket illeti, ez 1972-ben ebben a téeszben 20 ezer 492 forintot tett ki, átlagosan azaz egy hónapra - a tízórás munkanapokon túl szombaton délig dolgoztak - 1 ezer 708 forintjutott. Ez nem rossz kereseti lehetőség itt, ezen a vidéken, különösen ha azt is hozzátesszük, hogy 1971-hez viszonyítva is 11,8 százalékos a növekedés. Meg is látszik a ki- és belépettek arányán, hiszen ebben az évben tizennégyen léptek ki, meg huszonnyolcan be.
Két tagot pedig a szükszavú jegyzőkönyv szerint ki kellett zárni,
mert: "... az egyik inkább a kocsmákat és az italméréseket látogatta,
mint a dülőket, a másik meg saját fuvarozást vállalt inkább, minthogy a közösben tevékenykedjen."
Nőtt a vagyon is: a tiszta értéke 1972-ben meghaladta a negyvenkét- milliót, a jövedelem pedig 1971-ben tízmillió-háromszázhétezer ,
esztendő teltével pedig tizenegymillió-ötvenezer volt. Érdekes, hogy
ebben az évben legtöbb bevételt az állattenyésztés biztosította, amelyet az építőipar, illetve az ipari tevékenység, majd a szállítás követett.
Az ipari munkára visszatérve, bizony ezekben az években még
nem egyszer hangzott el felelős vezetők szájából az, hogy a téesz arra való, hogy gazdálkodjék, és ne mühelyeket, azokban pedig csapágyakat, különböző gépalkatrészeket készítsen. Pedig itt, ebben a közös gazdaságban már ekkor bebizonyosodott - hiszen még a kereskedelemmel is foglalkoztak - a több lábon állás, az aszályos évek, a szeszélyes időjárás kiszámíthatatlanságának legjobb ellenszere.
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I

Az elfeledett téesz
Amikor a kunhegyesi mezőgazdasági termelőszövetkezetekről beszélünk, rendszerint a három nagyról: a Vörös Októberről, a Vörös
Csillagról, és a Leninről esik szó. Holott tulajdonképpen az ötvenes
évek végéig, a hatvanas esztendők elejéig négy nagy téesz alakult ki.
A negyedik a Táncsics nevet viselte és 1965-ben beleolvadt a Vörös
Októberbe. De hogy milyen is volt ez a közös gazdaság, arról Kotora
István - aki 1912. október 13-án született - jóval többet tud, hiszen
nemcsak alapító tag volt, de jó ideig elnök is.
- 1949. január 17-et írtunk, és korábban, Nemes László urad almában szolgáltam, meg feles földdel bíbelődtem. Tanyán laktunk, a
Gyócson. Emlékszem, jöttek Szolnokról, és adtak oklevelet ajó munkáért, a beadásért. Akkor kilenc hold földdel vesződtem, és láttam,
gürcölhetek én akárhogy, addig facsarnak a beadással, amíg kötélnek nem állok. Így adtam be 1949. január 17-én tizenkilenced magammal a derekamat, és kezdtük a közös t. Kezdetben hatszáz holdon gazdálkodtunk a Nagyút félen. Először rizsával is foglalkoztunk,
negyven holdat vetettünk, meg búzát, kukoricát - meg semmit.
- Hogyhogy semmit?
- Iga se adódott, kéz se ennyi területre. Emlékszem, 1950. január
IB-án brigádvezető lettem. Vettünk háromszáz birkát, azután két tinót hitelbe, négy lovat, majd újabb kettőt. Igen ám, de vetőgépünk
nem akadt, így azt a gazdáktól hoztuk be.
- Mesélték: megjárták a birkákkal.
- Alaposan, mert olyan juhászunk akadt"aki nem sokat értett a
gyapjasokhoz, úgyhogy meglepte őket a rüh. At is adtuk az állományt
egy másik téesznek. Közben vásároltunk tizennyolc tehenet, és ezeket Csete Lajos nagy istállójába helyeztük el. Azután vettünk huszonöt anyakocát is, szóval igyekeztünk, iparkodtunk gazdálkodni,
gyarapodni.
- Mikor lett Ön elnök?
- Ötvenhat januárjában, noha októberben a tagság egy része szétszéledt. Ezüstkalász néven hatszáz holddal együtt kivált, de a pünkösdi királyság egy esztendeig tartott csak. Ami a veszteségeket illeti, egyetlen ló kivételével minden meglett, az utolsó vetőgép, meg
borona is.
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- Mit termesztettek?
- Répát, búzát, zabot, kukoricát, rizsát. Pénzt nem fizettünk, vagy
csak keveset, leginkább természetben adtuk ki ajárandóságot.
- Mennyit ért akkoriban egy munkaegység?
- Tizenhat forintot, de ennyit soha nem fizettünk ki. Úgy tűnik,
más volt a tervezés, megint más a valóság. Az viszont tény, hogy az
ötvenes évek végére ismét fellendült ajószágállomány. Újra lett hatszáz birkánk, száz tehenünk és harminckét lovunk. Akkoriban még
a gépállomás segített a szántással, de micsoda örömöt jelentett, amikor 1958-ban saját erőből egy pótkocsis zetort vásároltunk.
- Mennyiért?
- Pótkocsistul nyolcvannégyezerbe került.
- Miért mondott le?
- Mivel nekem akkor se, most se kenyerem a kertelés, sokakkal
ellentétben nem másban keresem a hibát, egy szó, mint száz, kevés
volt az iskolám. Eleinte megmaradtam, majd később átmentem a Leninbe traktorosnak. A nyugdíjig hátralévő tizennégy évet már ott
húztam le.
Nos, a Vörös Októberhez, a Vörös Csillaghoz, és a Leninhez hasonlóan ebből a téeszből is kiválasztottunk egy eseményt, az 1960.
december lO-én tartott vezetőségi ülést. Ennek az az érdekessége,
hogy sok a kérelem. Így Ágoston Lajos elnöktől Szilágyi Lajos egy
mázsa búzát, Kocsis András és Kócs Pál közösen ugyanannyit kért,
míg Vinczéné szintén száz kilót, mivel úgymond, még nem kapott
semmit.
Gonda Ilonának pe<!ig háztáji kiegészítésként pár zsák kukoricát
ígért a régi vezetőség. O azt kéri, adják már meg végre. Az ekkor kelt
határozat értelmében M.Szabó András öt zsák kukoricát, Kotora Pál
tízet, Gonda Ilona is tíz zsákot kapott, hiszen rászorulnak. Ráadásul rendesen, becsületesen dolgoznak, így megérdemlik.
Mindezek a visszapillantások azt is bizonyítják, hogy az ötvenes
években nem kimondottan rózsás a kunhegyesi közös gazdaságok
helyzete.
U gyanakkor az 1959-62-es tagosítások után kialakult a négy nagy
téesz: a Lenin, a Vörös Csillag, a Vörös Október és a Táncsics, majd
1965-ben az utóbbi egyesült a Vörös Októberrel.
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Hogy valójában miért is bukott meg ez a téesz, ezt már nagyon kevés embertől lehetne megkérdezni. Közéjük tartozik Ferencz Ottó is,
aki 1952-töl dolgozik Kunhegyesen téeszben és végül a Kunság Népe elnökhelyetteseként ment nyugdíjba. Tőle sok olyan kuriózumot
megtudhat az érdeklődő, amelyet csak ő ismer. Lakása tele jegyzetekkel, temérdek kimutatással: bizonyítva állításai igazát.
- Mivel én korábban a Vörös Októberben dolgoztam, nem illik a
választ rögtön a másik téesz aprehendálásával kezdeni. SöpöIjön
mindenki a saját portája előtt először. Szóval, a mi legerősebbnek
vallott közös gazdaságunk élete sem tűnt mindig diadalmenetnek.
Például 1960-ban ötmillió volt a hiányunk, ami akkor az országban
az egyik legnagyobbnak számított. Nagy István az új elnök úgy vállalta el a vezetést, ha szabadon gazdálkodhatunk mindenfajta megkötés nélkül. Ez azt jelentette, nekünk akkortól nem volt kötelező
vetésterv, így itt már érződött a mechanizmus szele.
-A lakása valóságos múzeum. Mondjon néhány érdekességet a tovatűnt időkro1.

- Mi is megpróbálkoztunk mindennel, akár a huncut paraszt, ültettünk huszonkét hold szőlőt is, amelyen kilencszáz hektóliter bor
volt a csúcs. Amikor 1977/78-ban kiszedtük, apánkkal, anyánkkal
szidott a község. A teljességhez azonban azt is el kell mondanom,
hogy kényszerhelyzetbe kerültünk. Holott az előzmények nem ezt
ígérték.
- Miért?
- Akkoriban tárgyalásokat folytattunk az Egri Pincegazdasággal:
ők hajlandók lettek volna a termést átvenni, sőt még abban is benne voltak, hogy Kunhegyesen létesüljön egy borszaküzlet.
Igen ám, de ebben a két évben a régi nagy öregek, a borhoz értő
generáció, amelyiknek az ön apja is tagja volt, nyugdíjba került, kiöregedett. A történeti hüséghez hozzátartozik, hogy a szőlőhöz Kunhegyesen akkor is, meg most is 20-25 ember ért. Ennek a harmada
nálunk dolgozott és ekkor már elérték a nyugdíjkorhatárt.
Próbálkoztunk mi azzal, hogy felesbe, haszonbérbe adjunk félholdanként az egészet, de bármilyen hihetetlen, nem kellett. Akinek
kellett, befürdött vele, azt hitte, megfogta az isten lábát, így azután
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olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy a permetezőszer ára sem térült
meg. Lehet, rosszul fogtunk az egészhez, de tény, fokozatosan leromlott a szőlő, és sírt a szívünk, de nem tehettünk mást.
Azután a dohány termesztés is balul ütött ki a hatvanas évek végén. Igaz, csak pár holdat vetettünk, de jól megtrágyáztuk a területet. Nőttek is akkora levelek, akár a lepedő. Büszkén feszítettünk,
amikor Erdőtelekre vittük a fermentálóba, de ott lehűtöttek bennünket: ebből csak nikotin lehet, így a töredékét kaptuk a remélt ös zszegnek.
A mustármaggal sem volt szerencsénk, bár ezjól fizetett, de olyan
büdös volt az ártatlan, hogy nem szívesen bíbelődött vele még az sem,
aki ólban lakott. Ánizsmagot is vetettünk, de mivel öt holdon mindössze egy mázsa termett, lemondtunk róla. Még egy növényről, a rizsáról is lemondtunk, noha 1965-ben a Villogón belül, a karcagi határban beállítottunk egy rizstelepet, ami nem is volt rossz. Végül is
az okozott óriási problémát, hogy nem voltak hozzá gépek, sőt emberek sem. Olyannyira, hogy Kisköréről hoztunk brigádokat aratni,
ami végül hatalmas felháborodást váltott ki. Így a békesség kedvéért esztendő teltével eltűnt a rizs is a tábláinkról. Ma már mindez
csak emlék, a múlté, bár a krónikát minden bizonnyal színesíti.
- Nem válaszolt a kérdésre: arra, hogy ön szerint, aki elismert pénzügyi szakembernek számított, miért bukott meg a Táncsics Téesz?
Kiderült, amikor ezt a hatalmas területű téeszt átvettük, nem volt
nekik kialakult profiljuk. Pedig akkor már 1965-öt írtunk! Mindent
vetettek, csináltak, sokfélébe belekóstoltak félsikerrel. Hogy példákat is mondjak, akadt ugyan szarvasmarha istállójuk, de sok volt az
elhullás, alacsony a tejhozam. Drótfonó üzemet is létesítettek, mivel
azt jól érezték, hogy az ipari tevékenység az elkövetkezendő időben
meghatározó lehet, de szaggatottan haladt a munka. Hol megrendelés nem akadt, hol az alapanyag hiányzott. Szóval nemcsak területileg számítottak széttagoltnak, szétszórtnak, de a tevékenységükre
is ez volt ajellemző. Egyetlen példa még: amikor hozzánk csatolták
őket a 2 ezer 620 hold földdel, összesen írd és mondd: két traktort
hoztak. Ez pedig végtelenül kevés ekkora területhez.
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A traktoros lányok
Talán nélkülük torzó, féligkész munka maradna ez a krónika, ha
nem ejtenénk szót róluk. Már csak azért is, mert a kunhegyesi hölgyek között ők voltak az elsők, akik a püfógő, zötykölődő, gyomorbaj t
okozó, rázkódó vasmonstrumok nyergében éveket, esetleg évtizedeket töltöttek.
A községben 1949. május 25-én szerdán reggel alakult meg a gépállomás. Erre a nevezetes dátum ra Kocsis Mihályné így emlékezik:
- Az alakulás után két nap múlva két új traktor érkezett. Ezt onnan tudom ennyire pontosan, mert nálunk az egész család ehhez a
szakmához, hívatáshoz kapcsolódik. Apám traktoros volt Fridrik
Endrénél, sőt a bátyám is. Jómagam 1950. október 6-án léptem be a
gépállomásra, mivel akkor alakult egy női traktorosbrigád. A folyamatnak az volt az eleje, hogy engem elküldtek Berettyóújfaluba iskolába, majd 1951-től már szántottunk, vetettünk, mikor mit kellett
végezni.
- Milyen gépen volt?
- Huszonkettes vontatón, és havonta hatszáz-nyolcszáz forintot
kerestünk, ami akkor nagyon szép pénznek számított. Hetente fizettek, mindig vasárnap reggelenként, és egy gépen két műszak volt.
Hat óránként váltottuk egymást, és én legtöbbször a Lenin fóldjeit
hasítottam.
- Bírták ezt a kegyetlen hajtást?
- Igen, pedig haj, de sokszor ráfagyott az arcunkra a havas eső, és
soha nem felejtem el: nem átallottak éjjel egykor is utánunk jönni,
ellenőrizni.

- Mit?
- Megvan-e az előírt mélység, ami mélyszántáskor huszonkét-huszonhat centimétertjelentett.
- Hányan tartoztak a női brigádhoz ?
- Tizenketten.
- Hallottam, később változott a keresetük.
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- Mégpedig érdekes módon. 1952 után a heti százötven-kétszáz forinton kívül öt normálhold után 0,2 munkaegység is járt. Mivel átlagosan naponta öt-hat holdat szántottunk, megvolt az egy egységünk, illetve esetenként valamivel több is. Egy egység a téeszektől
függően akkor tizenhat-húsz forintot ért, amiért búzát, kukoricát, rizsát, zabot, szóval mikor mit kaptunk.
- Elvette az egészségét az irgalmatlanul zötykölődő Hoffer?
- Nekem szerencsére nem, mert csak 1956. október 15-ig dolgoztam
rajta. Szóval ahogy számítom, ezjó öt esztendő. De bizony a többiek
nem nagyon úszták meg ennyivel. Így a féljem, aki szintén efféle masinákat igazgatott, ma is nagyon érzi agerincét.
A traktoros brigád másik közismert tagja Geszti Mária, aki majdnem húsz esztendőt töltött avasparipák nyergében.
- Hallottam, hogy megalakult a gépállomás, és hozzánk is eljöttek
agitálni. Eleinte haboztam, hiszen amióta világ a világ, nem ültek
nők ezeknek a nyergében, de azután 1950-ben igent mondtam. Segédvezető lettem, majd traktoros-iskolába küldtek a kenderesi
Horthy-kas télyba, ezt követően pedig Kecskemétre a tehergépkocsivezetői iskolába. Mindkettőt eredményesen befejeztem.
- Milyen gépen kezdte a szántást?
- Körmösön, majd a gumikerekű Hoffer következett.
- Merre szántott?
- Ahol kérték: hol a gy6csi, hol a karcagi oldalon. A földek vegyesek voltak, akár az idő: az egyik jobb, a másik meg rossz, szikes.
- Nem fázott?
- Jaj, dehogynem, mert akkoriban még ismeretlen fogalomnak
számított a fülke! Igaz, munkaruhát, nagysapkát, prémeset, kesztyűt, csizmát, pufajkát kaptunk, de azért kifáztam alaposan. Most
hatvanhárom évesen a kezem, meg a lábam reumás, és bizony lépni
is keservesen bírok, pedig két esztendeje még virgonc módon szedtem a talpaim.
- Megérte?
- Talán igen, hiszen ha más lenne a véleményem, most nem beszélnék ennyit róla.
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- Tudom, tapintatlan a kérdés, de kikívánkozik belőlem: nő létére értett a géphez?
- A Rákosi-korszakban másféle kultusz övezett bennünket. Aki
fölkötötte a kolom pot, annak ráznia kellett, magyarul: ugyanúgy végezni a mindennapi feladatokat, mint a férfinak. Ezért úgy érzem,
annyira ismerem a masinákat, mint egy átlagos traktoros. Azt nem
állítom, hogy a legjobb szerelő voltam, de bizony hajnalonta azért
csak nekem kellett melengetnem a Hofferokat lámpával, töltöttem
beléjük az üzemanyagot, húztam acsavarokat.
- Téesz-tag soha sem akart lenni? Tudunk róla, hogy a traktorosok egy része később belépett valamelyik közös gazdaságba.
Hűséges természetűnek tartottam, tartom magam, ezért nem let.
tem téesz-tag. Látom nem érti, ezért megmagyarázom. Amikor a gépállomásból gépjavító, majd Mezőgép lett, illetve a hetvenes évek végén ez is beleolvadt a BHG-be, én mindvégig maradtam. Egyébként
hívtak két téeszbe is, de végül úgy döntöttem, ahol kezdtem, onnan
megyek nyugdíjba. Így jutottam el a gépállomástól a BHG-ig.

Kocsics Mihályné a kunhegyesi legendás traktoros-asszonybrigád egyik tagja
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A megszilárdulás korszaka
1960-64 között, a szeszélyes időjárás következtében rossz esztenzártak a téeszek: ősszel és tavasszal különösen a-belvíz okozott gondot, nyáron pedig az aszály perzselte végig a szépen mutató,
zöldelő táblákat. Persze, nemcsak a növénytermesztés szenvedett
alapos károkat, de a nem várt csapások az állattenyésztést is megtizedelték. Igazolva a régi szólásmondás eredetét, amely szerint a baj
soha nem jár egyedül. Igy 1964 őszén, illetve 1965 elején száj- és körömfájás ritkította a jószágállományt. A tragédia ebben az, hogy a
járvány egy esztendőn belül kétszer is végigsöpört a községen.
Talán ez is magyarázat arra, hogy az előlegként munkaegységekre kiadott két-tízforintosokhoz a dolgozók nemhogy kaptak volna,
hanem még nekik kellett visszafizetniök belőle. A másik pedig az,
hogy korábban a tagság megkérdezése nélkül felvett többmilliós hitelek visszafizetése sok terhet rótt a szövetkezetekre, és a dolgozókra is.
A feszültség enyhülése a hatvanas évek közepére, majd az új gazdasági mechanizmus bevezetésére esik. Ezek az esztendők a termelőszövetkezetek megszilárdulásának, majd dinamikus fejlődésének
szakaszai. Mindhárom nagy gazdaság igyekezett adottságainak leginkább megfelelő vetés- és termelésszerkezetet kialakítani, a lehet&
ségeinek leginkább megfelelő szerkezetrendszer működési hátterét
megteremteni. A saját erejükön kívül kihasználták az állami támogatás nyújtotta lehetőségeket, illetve a hitelfelvételt is. Hogy közérthetőbben fogalmazzak, lássuk mit is jelentett mindez a hétköznapok nyelvén.
Így a Vörös Csillag Termelőszövetkezet gyenge minőségű szántói
nagy legelői a szarvasmarha-tartást indokolták. Létre is hoztak egy
húshasznosítási szarvasmarha telepet, amelyik jelenleg is ezt a célt
szolgálja.
A Vörös Október sertés tartásra szakosodott, mivel abraktermő területei erre ösztönözték. Megépült a szakosított sertéstelepe. A takarmánytermelés biztonsága érdekében nagy teljesítményű gépeket
vásároltak és alkalmazták a mélybarázdás öntözést, amelyből több
országos bemutatót is tartottak.
dőket
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A Lenin Termelőszövetkezet pedig a jó szántófóldjeire számítva
gabonatermelésre és baromfitartásra szakosodott.
Mindez az eredményeken is meglátszott, hiszen a hetvenes esztendők elejére a téesz-ek sok-sok kitérő után egyenesbe kerültek. Ezt
bizonyítja az is, hogy az 1971-es átlagosnál sokkal belvizesebb évet
veszteség nélkül sikerült átvészelniük. Erre az időszakra esik a mezőgazdaság technikai forradalma, hiszen megjelennek a nagyteljesítményű gépek, amelyek minőségilegjobb munkát végeznek, ilym6don nagyobb termést tudnak biztosítani.
Ebben az időszakban alakulnak ki a különböző, termelési rendszerek. Igen ám, de ezeket a termelés-fejlesztő eljárásokat csak azok
a gazdaságok tudják alkalmazni, amelyek megfelelő üzemi háttérrel, bázissal, mérettel, területtel, szakemberekkel és technológiával
rendelkeznek. Újra és újra felmerül az a gondolat, hogy a településen gazdálkodó különböző mezőgazdasági termelőszövetkezetek,
anyagi és szellemi tőkéjét koncentrálják. Ha másért nem, azért, hogy
a különbségek megszünjenek.
Így 1970-ben a Vörös Október 40 millió 163 ezer, a Vörös Csillag
21 millió 783 ezer és a Lenin 37 millió 418 ezer forint bevételt könyvelhetett el. Ugyanebben az évben a tiszta vagyon az Októberné150
millió 138 ezer, a Csillagnál23 millió 76 ezer és a Leninnél44 millió
130 ezer forint volt.

Koccintanak az egykori ''Hoffermesterek''. A traktoros napot rendszerint junius második hétvégén tartották.
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Egyesülési ajánlás,
Dlajd 1975-ben egyesülés
Azt vétek lenne állítani, hogy a három nagy egyesülésének, vagy
ahogyan a közemberek mondj ák, összevonásának mindenki egyformán örült, hiszen a gazdaságokat esetenként éles ellentétek választották el egymástól. Hogy mást ne mondjak, volt proli, úri és úgynevezett legjobb téesz. Hozzáteszem, a három állítás önmagában igaz
is, meg hamis is, hiszen a proli téeszbe is léptek már később középparasztok, az úriba is fóldtelenek, de a legjobbnak kikiáltott téesz is
csak bizonyos területeken bizonyult a három közül az élenállónak.
Mindezek ellenére 1974-ben elkészült az úgynevezett egyesülési
ajánlás, amelyet kilenc ember: S.Tóth Gyula, Tar Lajos, Andrási
László, Ferencz Ottó, Sarkadi László, Szabó Lajos, Süveges Lajos,
Kiss László és Zámori Attiláné doktor szerkesztett. Már a névsor igazolja, hogy ebben a bizottságban szigorúan matematikai alapon egyformán képviselték mindhárom téeszt a szakemberek. Érdekes lehet
a kérdés, vajon milyen szempontokat vettek figyelembe az ajánlásnál?
Az első és az egyik legfontosabb érv a területi tagoltság, szétszórtság volt. Ugyanis a táblák egymásba ékelődve gátló tényezőként hatottak a korszeru nagyüzemi rendszer kialakítása, a nagyteljesítményű gépsorok kihasználása ellen.
Mindezeken kívül ekkortól már teret h6dítanak a fejlődés új fokát jelentő zártrendszeru termelési eljárások. Ezek révén korszerűbb a gépesítés, így nagyobb a terméshozam is. Igaz, ezek megvalósításához a pénzforrások fokozott koncentrációja is szükséges, hiszen az efféle termelés nagyarányú gépi beruházásokat igényel.
A korszerű mezőgazdasági gépek, gépsorok üzemeltetéséhez korszeru javítóbázis szükséges: ezek létrehozása mindhárom téeszben
külön -külön jelenros anyagi tehertételnek bizonyulnak.
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Mindezeken túl a modern nagyüzemi termelés a szakosított telepeken valósítható meg legeredményesebben, ez pedig nagy töke koncentrációt kíván .
..Az ilyen típusú korszeru, nagyüzemi gazdálkodáshoz egyre több
és magasan képzett szakember szükséges: ezt az egyesülés révén lehet elérni.
Adódott még egy vitatott pontja is az egész műveletnek: nevezetesen az, amely szerint a három szövetkezet a lakosságot kedvezőt
lenül megosztja a bérezés, a szociális, a kultúrális ellátottság terén
és úgymond: "a tagok körében, ez elégedetlenséget sugall". Magyarán szólva az Október volt az élen, majd a Lenin és a Csillag következett.
Az ellentábor azzal érvelt." ilymódon legalább van konkurrencia.
Akinek nem tetszett az egyik téesz, átmehet a másikba, de ha ott
sem jó, még akad újabb választási lehetőség. Ebben is van logika, noha ezen ma már nem érdemes vitatkozni, mert megtörtént esetről
van szó. Az igaz, felülről érkezett "nyomás" is nehezedett a három
szövetkezet akkori vezetőire, hiszen a hetvenes évek közepén divat
volt a gigantománia. Összevontak egymáshoz közeli településeket,
iskolákat, téeszeket is. Egy tény: a pénzeszközök összesítése megvalósult, de az egészségés helyi versengésnek átmenetileg befellegzett.
A három termelőszövetkezet akkori területe 10 ezer 786 hektár
volt, amelynek 9'0 százaléka sík, míg 10 százaléka dombokkal, hepehupás emelkedőkkel tarkított. A belvízveszélyes területek sem lekicsinylőek, hiszen ebbe a kategóriába a Leninnéli ezer 750, a Vörös Októbernéll ezer 320 és a Csillagnál 979 hektár tartozott.
Ami a rendezett területeket illeti, a Leninben ez 910 hektár, a Vörös Októberben l ezer 350 hektár, és a Vörös Csillagnál 447 hektár
volt, azaz összesen 2 ezer 707 hektár. A számokból kitűnik, igen sok
a rendezetlen tábla, és mindez a múlt, a fóldrajzi adottság, egykori
lefolyástalan területű örökség következménye. N em beszélve arról,
hogy a Kiskörei tározó és a Nagykunsági fócsatorna megépítésével
a korábbi belvízbefogadók rendszere nagyobb részt felborult, mivel
alaposan növekedett, emelkedett a talajvízszint.
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A talajok típusairól szólva: a három közös gazdaságban legtöbb
volt a szikes 36 százalék, ezt követte a réti agyag 28 százaléka, az
agyagos vályog 16, a középkötött vályog 15, a homok és végül a homokos 2 százalékkaL A talaminőség alapján 2 ezer 520 hektár a
gyenge földek közé, 3 ezer 904 hektár a közepesekhez, és 4 ezer 326
hektár ajók közé sorolható. Így jött ki a 10 ezer 786 hektár földterület, amelyben akkor a Leninnek huszonegy, az Októbernek tizenhárom, és a Csillagnak huszonhat hektár szőlője is volt. Ez összesen
hatvan hektár, sőt összesen harmincnégy hektár gyümölcsös is
akadt a három téeszben. Az aranykoronákat számítva 22 ,5-ös átlaggal a Leniné volt a legjobb, ezt követte az Októberé 21 aranykoronával, majd a Csillagé 14,9-cel.
Az átlag 19,9 aranykorona. Ha a dolgozókat nézzük, kiderül, hogy
akkor l ezer 254 tag volt a nagyközségben, akik közül 782-en aktívak, a többiek pedig nyugdíjasok. Igaz, a 472 nyugdíjas közül száztizenöten még évről-évre hosszabb-kevesebb ideig részt vettek a közös munkában.
Nézzük már meg azt is, vajon a hetvenes esztendők derekára mi
mindent termeltek ezekben a téeszekben? Első helyen mind a három
helyen az őszi búza állt, ezt a kukorica követte, noha ez a melegkedvelő, kényes növény például1975-ben a Vörös Csillagból teljesen hiányzott.
Hogy néhány termésátlagról is essék szó:
így 1973-ban a Lenin Téeszben a búza hektáronként 32,2 mázsát
adott, míg az Októberbenn 35 ,4-et , a Csillagban pedig 25,9-et.
A kukorica hozama a Leninnél 29,9, az Októbernél49,6 volt.
Itt az alaposan eltérő eredményben közrejátszott a gépesítés, illetve az öntözés is.
Viszont a lucernatermesztésben a Lenin Tsz jeleskedett a hektáronkénti 57,8 mázsával, míg ugyanez az átlag az Októberben 24,5, a
Csillagnál viszont 24,4 mázsa volt.
Akkoriban az öntözött terület az Októbernél534, a Leninnél505,
míg a Csillagnál 70 hektár volt.
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Az állattenyésztésben a sertésállomány a legnépesebb 4 ezer 483
darabbal, de ajuhállomány 2 ezer 470-es száma sem lebecsülendő,
míg szarvasmarha l ezer 471 volt. Ebben az évben, 1973-ben még volt
ötvenkét ló is.
A fő feladatokon, a fóldművelésen, növény- és állattenyésztésen
kívül a téeszek már ekkor is folytattak kisegítő tevékenységet, hiszen volt építőipari részleg, szervíz szolgáltatás, szállítás, homokbánya, szeszfőzde, sokszorosító üzem, zöldség- és gyümölcsértékesítés.
Nézzük meg még azt is, mit is vitt a három nagy gazdaság a házasságba. Autóbusza csak az Októbernek volt, igaz neki kettő is, gépkocsi mindhárom helyen egy-egy volt, terepjáró az Októberben kettő, a Leninben egy akadt. Tehergépkocsi mindhárom helyen hét-hét,
míg szántótraktor a Leninben öt, az Októberben hat, a Csillagban
hét vol t, Univerzál traktorból a Leninben harmincegyet, az Októberben huszonnégyet, a Csillagban pedig tizennégyet számoltak.
Kombájn és önjáró betakarító gép az Októberben tizenhat, a Leninben nyolc, és a Csillagban öt akadt, míg öntözéses gépe az Okt6bernek tizenegy, a Leninnek nyolc, a Csillagnak pedig három volt.
Ami a szövetkezetek vagyoni helyzetét illeti, ez az egyesüléskor
174 millió forint volt. Ebben az összegben az állattenyésztés, majd a
növénytermesztés a legnagyobb arány, de a harmadik helyen már
akkor is a melléküzemág, az építőipari tevékenység álL A kereseti
lehetőségekről is illik szólni: az átlagjövedelem 1973-ben 25 ezer 935
forint volt. Ezen kívül akadtak még egyéb juttatások: így a betegségi és szülési segély, a fóldjáradék és a háztáji. A tervezetben azt vállalták: nem változik és a jövőben sem fog a fóldjáradék összege, valamint a háztáji fóldhasználat.
Viszont növeini kell a nyugdíjasok támogatását, írták az elképzeléseikbe. Mindezeken túl meg kell oldani az üzemi, konyhai ellátást,
de nemcsak az aratási időben, hanem egész évben. Biztosítani a a
termelőszövetkezetben a kulturális, sport és klubéletet, hiszen
mindezek a megtartó erő nem elhanyagolható elemei. Fontos a lakáshelyzet javítása, és különösen fiataloknál a lakásépítési alap létesítése.
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Noha sokoldalúan, alaposan előkészítették már 1974-ben az egyesülést, ezért minden nem ment ilyen símán. A művelődési központ
nagytermében adódott más javaslat is. Így Lippai László is felkerült
a listára. Noha akár társa, Lengyel Zoltán, ő sem helybeli, hiszen
Dunántúlon született, de tulajdonképpen 1954 óta a községben dolgozik.
- Az igaz, hogy voltak akik felálltak és engem j avasoltak elnöknek
- emlékszik vissza -, de én megköszöntem a bizalmat, nem éltem vele.
- Miért? Mert ajárási pártbizottság, meg a tanács - azaz a felügyeleti szervek - így döntöttek?
- Nem ez volt a lényeg. Mint korábban szó volt róla, én 1954 óta
ebben a községben dolgozom. Ismerek mindenkit, engem is ismernek, és talán szeretnek is. Akkor már elnök voltam, de éreztem, az
évek nem szálltak el nyomtalanul. Bizony sűrűbben betegeskedtem.
Olyannyira, hogy sajnos az egyesülést követően már nem sokat dolgoztam, és végül is idő előtt nyugdíjba kellett mennem.

- Nem esett jól ez a bizalom?
- De nagyon, és amikor azon az idézett közgyűlésen felálltam, emlékszem azt mondtam: Lengyel Zoltán, az Október volt elnöke agilis,
értékes fiatalember, a harmincas évei derekán, megbízhatnak benne. Azután valami olyasmit is említettem, hogy Boldogh Albert, a
Csillag elnöke közgazdasági, és Szabó Lajos a termelési, én pedig általános elnökhelyettes leszek. Ez olyan beosztás, ha úgy tetszik feladat,amely ízig-vérig az emberekhez köt, hiszen az összes tag ügyesbajos dolgait én intézem.

- És intézte?
- Boldogan pár évig, de mint korábban említettem, sajnos a betegségem közbeszólt, és azóta rokkant-nyugdíjasként a postás hordja a
fizetésemet. Azért nyomon követem a mindennapokat, sokat kertészkedek, jövök-megyek, sétálok, emberekkel váltok szót, szóval
nem élek remeteéletet. Egyetlen mondattal beszegve az elmúlt pár
évtizedet: elégedett ember vagyok.
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1975
Mint minden házasságban, itt sem ment a dolog kezdetben döchiszen egy lett gazda, és akárhogyan is számolj uk, meg
nézzük, a három helyett minden kisebb-nagyobb főnökböl egy kellett. Akadt, aki megsértődött és önként távozott, másoknak pedig az
új vezetés mondott fel néhány év alatt.
Szóval, ezekben az években nem találó az a mondás, hogy minden
főnök egyfelé húzott. Sőt, látszólag a kétkedőknek lett igazuk, hiszen
míg például1974-ben a Vörös Októbernek 10 millió 512 ezer, a Csillagnak 6 millió 82 ezer és a Leninnek 5 millió 571 ezer forint volt a
nyeresége. Ezt ha összeadjuk szép summa, hiszen meghaladja a 22
milliót. Hogy mindez megismétlődjék, ahhoz sokáig kellett várni, mivel huszonkétmilliós, vagy ennél nagyobb haszon csak 1981-ben keletkezett, mégpedig akkor 23 millió 376 ezer.
Ebben az évtizedben állandósult ez a huszonmillió plusz, igaz
1985-ben mindössze 19,2 volt, de esztendő teltével emelkedett, és tavaly is felül volt a harmincmillión. Ú gy tűnik, kisebb-nagyobb döcce nők, kitérők után helyre jöttek, vagy ahogyan errefelé fogalmaznak: egyenesbe kerültek a dolgok.
Ezt mutatják, vagy talán igazolják az éves átlagkeresetek is, amelyek az infláció növekedése ellenére szembetűnő emelkedést mutatnak. Míg 1975-ben ez a kereset 34 ezer 655 forint volt, esztendő teltével 36 ezer 235, 1980-ban 46 ezer 436, 1983-ban 51 ezer 633, 1986ban 66 ezer 114 és tavaly 68 ezer 759 forint lett. Ezzel egyenes arányban nőtt a termelési érték is, hiszen például az 1978-as 190 millió 222
ezer forinttal szemben ez 1986-ban már 428 millió 41 ezer volt.
cenők nélkül,

Milyen ma a Kunhegyesi Kunság Népe Termelőszövetkezet? Röviden szólva olyan több lábon álló gazdaság, amelyiken már szerencsére nem fog ki egy-egy aszály, vagy súlyos fagykár, hiszen mindig
akad fóágazat, amelyik az előre nem látható természeti csapás kedvezőtlen következményeit mérsékli, esetleg a lehetőségekhez képest
még ellensúlyozza is.
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Ma úgy ismerik ezt a 10 ezer 750 hektáros termelőszövetkezetet,
mint egy olyan társulást, amelyik megbízható, kiegyensúlyozott
színvonalon gazdálkodik. Nézzünk néhány olyan sajátosságot, amelyik napjainkban jellemző rá.
Az egyik a termőterületek növelése. A valamikori tanyahelyek
megszüntetése, a régi használaton kívüli csatornák, árkok betemetése révén nőtt a terület, főleg a karcagi határban. Az ugar esetenkénti szúkítésével, feltöltésével, a dú1őutak újra-kialakításával gyarapodott a föld ajelenlegi mértékére, azaz 10 ezer 750 hektárra. Ebből szántó 8 ezzer 700 hektár. Napjainkban már az éves árbevétel
közel hatszázmillió, és meghatározó a növénytermesztés, amelyik
mintegy százötvenmilliót hoz a konyhára. A vetésterületnek mintegy harmincnyolc százaléka búza.
1982-ben ez a térség, így a Kunság Népe Téesz is, belekerült a
komplex meliorációba. Mindennek a lényege az, hogy a régi, nyolcvan-százhektáros táblák helyett kétszáz-kétszázötven hektárosokat
alakítottak ki, mivel a nagy gépek ezekben gazdaságosabban bírtak
dolgozni. Természetesen nem feledkezhettek meg az új belvízelvezető csatornák kiépítéséről, a talaijavításról: így ameszezésről, gipszezésről sem.
A felszíni vízrendezésen kívül felszín alattit, úgynevezett drénezést is végeztek. Noha a teljes területen ez a felszíni vízrendezést
még nem valósították meg, ezért egyes helyeken olykor előfordul a
belvíz. Ez azonban átlagos időjárás esetén nem tapasztalható, de nagyon esős, vagy havas tél után, mint ami példáull987 elején is volt,
mintegy kétszáz hektár vetésterületet borított belvíz. Ha azt összevetjük a melioráció előtti idős zakkaI, bizony akkor az elöntött terület az ezer hektárt is meghaladta volna.
A talaijavítás legnagyobb eredményének ez tekinthető, noha az is
igaz, hogy a modern agrotechnika következményei nem mindig csak
a pozitív oldal számláját gyarapítják. Így a mútrágyázás hatására
elsavanyodtak a talajok, bár ezt meszezéssel bírják ellensúlyozni.
Szerencsére nagy az állatállomány és a közel háromezer szarvasmarha évről évre mintegy kétmillió forint értékű szervestrágyát állít elő.
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Hogy jobban menjen a munka, ebben a termelőszövetkezetben tavaly az úgynevezett önelszámoló egységrendszert vezették be. Ennek az a lényege, hogy a szakemberek elkészítik a tervet, minden
egység kap egy tervfeladatot, hogy neki, annak a brigádnak, kollektívának milyen eredményt kell elérni. Teljesítés esetén az érintett
közösség a munkadíjon felül hét százalék prémiumban is részesül.
Ha túlteljesítik a feladatukat, a nyereségtöbblet tizenhat százalékát
megtarthatják, és egymás között feloszthatják. Hogy miképpen válik be ez az elképzelés, erre majd az elkövetkezendő esztendők adnak igazán feleletet, de az biztos: jelentős az érdeklődés iránta, hiszen kézzelfogható anyagi elismeréseket, ösztönzést ad, nyújt ajobb,
a több munkához.
Ennyi ismeret után, mielőtt a termelőszövetkezet mostani felépítését mutatnánk be, talán nem érdektlen egy pillantást vetni, vajon
milyen csoportokról, ideig-óráig, vagy éppen hosszabb ideig tevékenykedő téeszekből alakult ki az az óriási gazdaság, amelyik ma a
Kunság Népe Termelőszövetkezet nevet viseli?

A könyvelést számítógépekkel könnyítették
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Tudom ennyi Wménytelen tennelőszövetkezeti csoport olvasása láttán az emberben önkéntelenül is adódik a kérdés: miért lehetett ezen az akkor tizenkétezer lakosú településen
ennyi csoport? A magyarázat minden bizonnyal a kun ember
lelkében lakozik: miszerint azért, mert az egyikbe a gazdagabbak mentek, a másikba a földdel rendelkezők, a harmadikba
a nincstelenek.
De külön csoportot alkottak a rizstennelők is. Azután akadt
ennek a sok kisebb-nagyobb közösségnek még egy megmagyarázható, elfogadható gazdasági háttere is, nevezetesen az,
hogy nagy földterületet nem lehetett kiszakítani a csoportalakító 20-40 embernek az irdatlan határból, hiszen nem volt mivel megmunkálnia. Azután mint az írás elején említettem, itt
nem volt szé.üel osztható, Wbbezer holdas nagybirtok, így fokozatosan ment végbe a kollektivizálás. Először a néhány párszáz holdas, majd az 50-100 holdas gazdák földje lett közös,
illetve őket követték a kis- és középparasztok, Wrpebirtokosok.
Végül is mint egy kohóban, ma már egyetlen nagy közös gazdasággá olvad a sok kis csoport, hiszen a Bocskai, aMicsurin,
a Kossuth, az Ifjúság, az Új világ, a Dózsa Népe téesz neveket
ma már legfeljebb a deres halántékú alapítók, egykori tagok
olvassák ismerősen, de a Táncsics, a Zöldmező, a Búzakalász
sem sokat mond a ma tizen- és huszonéveseinek. De az írásos
emléket megérdemlik, hiszen velük kezdődött az a folyamat,
amelyet ma kissé brossúraízű nyelven a mezőgazdaság szocialista átszervezésének nevezünk.
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Allattenyésztés
Ha a mai nagygazdaság szerkezeti felépítését vizsgáljuk, kiderül:
napjainkban, azaz 1988-ban a Kunság Népe Termelőszövetkezetben
öt főágazat alakult ki: a növénytermesztés, az állattenyésztés, a mű
szaki, a melléküzemági és a háztáji föágazat.
Nem véletlen, hogy részletesebb bemutatásukat ezzel a főágazat
tal kezdjük, hiszen ajószág a kunok szívéhez mind az elmúlt századokban, mind napjainkban közel áll.
Ezen a területen százharmincan dolgoznak, és rendelkeznek egy
szakosított, zárt rendszerű sertésteleppel, amelyet 1970-72 között
építettek. A telepen hatszázötven anyakoca él. Szaporulataik ered-

A ''malacgyárban''
a könyv megírásának
idejében
hatszázötven
anyakoca élt.
Szaporulatuk
évente tíz és fél,
tizenegyezer
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ményeképpen évente tíz és fél, tizenegyezer átlagosan százhárom kilogramm súlyú hízó hagyja el a telepet. Az elhullás 14,3 százalékos.
Ami a takarmány hasznosítását illeti, ebből 3 kg 70 dekagrammot
kell felhasználni egy kiló élősúlynöveléshez, súlygyarapodáshoz. A
kismalacokat négyhetes korban vál aztják el, és kétszáz-kétszáztíz
nap szükséges a százhárom kilós súlyeléréséhez. Három vezető és
huszonhét dolgozó látja el a mintegy háromhektáros telep minden
feladatát. A sertéstelep árbevétele évente negyven-negyvenöt millió,
és a mzók zöme az Állami Húsipari Vállalat szolnoki telepére, míg
öt-tíz százaléka a kunhegyesi vágóhídra kerül.
A telepen 1988-89-ben rekonstrukciót végeznek, a felújítás összege 28-30 millió forint körül alakul.
Ezen a föágazaton belül a második legjelentősebb a szarvasmarha ágazat, amelyik 1983-84 óta brucellamentes. A telep mostani arca a négy régi telep további korszerűsítése, bővítése révén alakult ki.
Az l-es telep a Vörös Októberé volt, ott most ötszáz hízómarhát tartanak. Ezen a telepen korábban is, illetve most is végzik a rekonstrukciót, amely a tatarozáson, általános karbantartáson kívül bőví
tést is jelent.
A 2-es telepen helyezték el a tejelő teheneket. Az állományt átlagosan kétszáztíz magyar tarka szarvasmarha képezi. Tejhozamuk
1985-ben tehenenként évi 3 ezer 200, 1987-ben pedig 4 ezer 100 liter volt. A teljesség kedvéért azt is illik megjegyezni, hogy ez a legnyereségesebb része ennek az ágazatnak. Az állomány 1988-tól törzskönyvi ellenőrzés alatt áll.
A 3-as telep a Vörös Csillagé volt, amelyeken a húsmarhákat tenyésztik, itt a létszám átlagosan 450 darab. A teheneknek szaporulata mintegy háromszáz darab. Egy részük az l-es telepre kerül hízómarhának, illetve a 4-re tenyészüszőnek.
Az utóbbinál maradva a 4-esen kétszázötven üsző éL Hogy végül
is ezek az állatok hová kerülnek, az mindig a kereslettöl-kínálattól
függ. A bikák rendszerint nyugati exportra, a tehenek belső értékesítésre. Az ágazat éves árbevétele huszonkétmillió forint volt.
A téesz két nagy telepén baromfival is foglalkoznak. Az egyik a
tomajmonostori kövesútnál, aNagyerdővel szemben található, ami
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kilencvenötezer féröhelyes, míg a gyendai út melletti telep átlagosan
huszonkétezer tollasnak ad átmeneti, rövid otthont. A többi nagy telepet már aháztájiban alakították ki. Ezekböl évente hatszázötvenezer másfélkilogrammos vágócsirkét szállítanak Törökszentmiklósra. Az apró állatokat - amelyeket szaknyelven broyler-csirkéknek
hívnak - az egri keltetöböl, illetve Bábolnáról kapják. Az elhullás általában nyolc százalékos, és a szárnyasokkal foglalkozó huszonegy
lány-asszony éves árbevétele harminckét millió forint. Tavaly két,
egyenként huszonöt-huszonötezres ól épült modern etetökkel, itatókkal.
Megmaradt ajuhászati ágazat is, noha az állomány a korábbi évtizedekhez viszonyítvajelentösen csökkent. Napjainkban a gyapjasok között hétszáz az anya, amelynek az éves szaporulata mintegy
kilencszáz bárány. A szaporulatot tizennégy-tizennyolc kilogrammos korukban tejesbárányokként értékesítik, vagy hizlaldába szállítják öket. A juhászok két helyen találhatók, és összesen öten vannak. November végétöl, április elsejéig az állománya téli takarmányát fogyasztja, utána pedig kezdödik a legeltetési szezon. Mivel
ezek a telepek szó szerint az isten háta mögöttik részekre kerültek,
bizony ide nehezen kapnak embereket. Furcsa fintora a sorsnak,
hogy a valaha nagy népszerűségnek örvendö juhászatnak szinte
nincs utánpótlása, ilymódon a legeltetés, meg a tenyésztés ösi müvészetét családi kötelékben végzik az emberek. Mivel a leírtak ellenére a birkapörkölt ezen a környéken a legfenségesebb eledelek közé tartozik, éppen ezért fejleszteni kívánják az állományt, legalább
ezres nagyságúra. Az árbevételükjelenleg két és félmillió, amelyböl
370 ezer a haszon.
Halászattal is foglalkoznak, egy nyolcvanöt hektáros, három egymás melletti tóban. Ezekben három halászuk pontyokat tenyészt.
Tavaly hét vagonnal értékesítettek, és a kifejlett állatokat aHalért
vásárolta fel, kilónkénti hetven forintos áron, majd Pesten értékesítette öket. Bármilyen hihetetlen, ez az egyik legbiztosabb nyereséget biztosító ágazat, amelyik árbevétele hat millió forint.
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A vágócsirkék kivétel nélkül Törökszentmiklóson fejezik be
szűkre szabott földi pályafutásukat

Ajuhállomány alapja napjainkban hétszáz anya, amelyek éves
szaporulata kilencszáz bárány
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Növénytermesztés
A Nagykunság közepén elhelyezkedő termelőszövetkezetünk területe szikfoltokkal tarkított nyugtalan felszínú, illetve mélyfekvésú kötött "perc" -talajokból tevődik össze. A mintegy 860 hektárnyi
megmaradt legelő és kaszáló zöme szikes gyepekből áll, amelynek
gyenge az eltartó képessége. Nem véletlen, hogy ezen a vidéken nagyon keményen meg kell dolgozni a közepes eredményekért is.
Az 1975-ben megtörtént egyesülést követően a szántóterület meglehetősen belvízveszélyeztetett volt. Ráadásul gyenge gépparkkal
kellett a kialakult nagygazdaság mezőgazdasági munkáit ellátni. Ettől függetlenül mindig volt egy olyan termesztési kultúra, amelyik
igyekezett kiszolgálni a megfelelő termesztési igényeket. Így a hetvenes évek második felében az MTZ húzta szántófóldi kultivátorral
és boronával nagyon jó minőségű talaj munkákat tudtak végezni. Jó
erre az a közmondás, hogy a kényszerhelyzet a legjobb tanítómester.
A terület rendezetlenségéböl adódóan nem volt megfelelő úthálózat, és hiányoznak a belvíz elvezetésére szolgáló útárkok is. A hetvenes évek második felében a "Nagy útról" még sok helyen be kellett

Hol van már a kézi műtrágyastórás! A folyékony oldatot ügyes
gépek juttatják a talajba
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kanyarodni a táblákra, mert azon helyenként nem lehetett közlekedni. A helyzetet bonyolította, hogy a tagság létszámában is érdekes
változás következett be. Egyre jobban csökkent a növénytermesztési brigádokban dolgozók száma, és ez azt jelentette, hogy lassan-lassan csökkenti a technika a termelésben az emberi munkaeröt.
A fizikai dolgozókon túlmenöen több mint másfél évtized alatt a
növénytermesztési szakemberek zöme szintén kicserélödött, elsösorban kiöregedtek a régi tagok. Az új mezögazdászok modernebb szellemet, elképzeléseket, igényeket hoztak, és mindezek a növénytermesztésben kedvezö változásokat okoztak.
1978-tól fokozatosan elkezdödtek az átgondolt és égetöen szükséges beruházások. Ezek hatására finomult a technológia, elötérbe került - elsösorban kalászosok termesztésénél - a forgatás nélküli talajművelés. Rövidült a nyári betakarítási idény, csökkentek a túlérésböl adódó veszteségek. Megjelentek a nagyteljesítményű körbálázók, meggyorsult a szalmabetakarítás, csökkent a kézi munkaerö fel-
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használás. Egyre jobban korszerűsödött a vetágéppark, ajó régi Lajta gépeket felváltják az IH 6200-as búza és a Cyclo 400-as, majd
800-as kukorica vetágépek. Ezzel párhuzamosan emelkedik az emberek szakmai műveltsége is, hiszen ez a technika már követeli a
magasabb fokú felkészültséget.
1975 után egyre nagyobb szükség van a fokozott tápanyag utánpótlásra, de kevés az eszköz és a pénz. A szervestrágya kiszórása
1978-ban a szó szoros értelmében robban. A többéves összegyűlt istállótrágyát - több mint ezer vagont - robbantás os módszerrel terítette szét a szövetkezet egy idegen brigáddal. Valóságos tűzij áték folyik a szervestrágyával napokon keresztül a szántóföldeken. A következő években aztán fokozatosan sikerül beszerezni nagyteljesítményű szervestrágya-szórókat, melyekkel rendszeresen két mű
szakban terítik a természetes tápanyagot.
A műtrágya felhasználás évről évre egyenletesen emelkedett - sajnos az áruk is. 1988-ig tíz év alatt közel 10 millió forinttal nőtt a rá-
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Modern sertéstelep
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fordított összeg. 1988-ban a szövetkezet megkezdte a folyékony mű
trágya felhasználását, mely hatékonyabbnak bizonyul.
A hetvenes években országos vitát kavar a Kiskörei víztározó és
a Nagykunsági csatornarendszer megépítése, elsősorban a talajvízszint emelkedése miatt. A termelőszövetkezet határát is átszeli az
egyik ág az NK II, amelyik a karcagi határba nyúlik át. Az 1940 körül épült X-es csatorna, mely a Tisza vizét szállította a Horthy-birtokra, megmaradt ugyan, de a vizet most már nem a Tiszából, hanem az NK csatornából kapja. Lassan megszokottá válik az új csatorna, me ly sok gondot is okoz, de végeredményben ez teremti meg
az öntözésfejlesztés leheroségét.
1978-79-ben beindul a komplex melioráció, mely egy évtizedig folyik. Lényege, hogy a terület teljesítőképessége fokozódjék. Főbb
szempontok a táblásítás, út és útárok rendszer kialakítása, és a talajjavítás. A melioráció során nagyon sokat változik a határ képe,
sok tanya és tanyahely megszűnik. Az évente sorra kerülő nyugdíjasok határszemléjén öreg téesz-tagjaink bizony zavarban vannak
helyenként a tájékozódással. Az emlékezetesebb tanyák neveit érdemes me~őrizni, hisz sokáig tájékozódási pontot is jelentettek a határban. Ime néhány régi tanyanév a jelenlegi táblák szerint: B-3-as
tábla: Halas tanya, B-4-es tábla: Berényi tanya, A-21-es tábla: Fridrik és Tar tanya, B-Il-es tábla: Gy.Molnár tanya, BK-15-ös tábla: Bényei tanya, C-IO-es tábla: Szabó tanya, D-Il-es tábla: Rázsó tanya,
mely régebben bolt is volt, C-2-es tábla: Házi féle tanya, D-5-ös tábla: Kovács tanya, D-6-os tábla: Csoma és Apostol tanya, D-2-es tábla: Lukács tanya, D-16-os tábla: "Művésznő" tanyája, D-l7-es tábla:
Gácsér és Losánszki tanya, D-5-ös tábla: Csete iskola, D-16-os tábla:
Metzinger tanya.
A határrészek népi elnevezései lassan elhalványulnak, de még
egy részét használják. Ilyenek: - Homoki rész, G6zsem, Kis Gyócs,
Kunülés, Métlevél, Kárászos, Ásvány, Bige, Putri, Jajtó.
Megmaradt nevezetesebb halmok: Rácz halom, Gergely halom,
Bori halom, Jaj halom.
Nevezetesebb dűlőutak: Nagyút, Örház út, Sóút, Karcagi út, Gyulai, Bigei, Fűzfás , Burai, Tiszabői út.
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Búzaaratás nagyüzemi módon 1988-ban
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A vetésszerkezetet máról holnapra nem lehet felborítani, de a nyitottságot, a rugalmasságot ésszerű határokon belül fenn kell tartani. Így történt szövetkezetünkben is. Napjainkban is legfontosabb
növény a búza, amelynek a termése minden évben meghatározó.
1978-ben hektáronként 36 mázsa, 1985-ben 56 mázsa, míg '88-ban 50
mázsa termett. Akadt olyan rész, mint a bigei táblák, no meg a Putrizug, amelyek gyengék, a többi pedig közepes, vagy ennél jobb. Nehéz művelésű "perc" talaj a Gyócsi föld, de van egy nagy erénye: annak, aki szót tud vele érteni, biztosan terem.
A 2800-3000 hektárnyi búzaterület mellett szerényen húzódik
meg a gyengébb földeken is jól hasznosítható másik gabonanövényünk, 3-400 hektáron az őszi árpa. Szükség van rá a takarmányozásban is, így megmarad avetésszerkezetben.
A napraforgó a nyolcvanas évek sikernövénye lett országosan is,
meg a szövetkezetünkben is. A korábbi, alig bevallható átlagok a
nyolcvanas évek közepére 20 mázsa fölé emelkedtek, és az ágazat
eredménye meghatározóvá vált a főágazaton belül. Külön érdekes,
hogy 1989-ig még mindig nincs termelési rendszer keretén belül a
napraforgó. Természetesen sokat változtak a fajták, és a technológia
is. A Martfúi Olajgyár létesítésével állandósult az 1300 hektár körüli napraforgó terület, hiszen a piaci háttér biztosított.
A paraszti gazdálkodásban mindig nagy érték vol t a kukorica, bár
ez a vidék nem éppen a legkedvezőbb feltételeket nyújtja a termeléséhez, az idők folyamán azonban változtak a termelési tényezők. A
hetvenes évek mélybarázdás öntözését felváltotta a mélybarázdás
vakondtrénes kombináció, mely módszerrel át lehetett lépni 1200
hektáros átlagban a 70 mázsás hozamot. Évtizedünk elején megjelentek a Bauer öntöző berendezések, melyek igényesebb szakmai
kultúrát is követeltek. A Nádudvari KITE termelési rendszer koordinálásában a nyolcvanas évek második felében további bővülés történik az öntözés területén, és megvásárlásra kerültek Linear típusú
öntöző berendezések, melynek fejlesztése ezzel még korántsem ért
véget. A kukorica hagyományos kombájnnal történő betakarítása
mellett mintegy 1500 tonna mennyiségben 1985 óta energiatakarékos, nedveskukorica betárolást is végez a szövetkezet.
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A cukorrépatermesztés érdekes változáson ment keresztül, hiszen vetését 1983-ban véglegesen abba akarták hagyni a megfelelő
eszközhiány miatt. Elavultak a betakarító gépek, viszont újabbak,
korszerűbbek gyártására, beszerzésére nem volt lehetőség. Ebben a
helyzetben segítettek a cukorgyárak és közreműködésükkel Herrieu
típusú francia betakarító gépsorokhozjuthatott hozzá a termelőszö
vetkezet. Először egyet vásárolt, majd megvette a másodikat is. A
cukorrépa hozamajó közepes a 400 hektár körüli területen, de általában a cukortartalom a meghatározó, és eszerint alakították ki az
érdekeltséget is. A cukorrépa termesztése mindig megmérettetés
azoknak, akik termelik, hiszen nagyon igényes növény, föleg a tenyészidő első felében. Sajnos sem a kukoricaszár, sem a leveles répafej
hasznosítása nem megoldott, még napjainkban sem. A cukorrépa
eredményes ágazatként szerepel, de az az elképzelés, hogy az öntözéssel nyeresége tovább fokozható, nem vált be. Igaz, hogy a gyökértömeg némileg emelkedett, de a cukortartalom lecsökkent az öntözött répákban. Ezért ezeken a táblákon a továbbiakban csak mérsékelt öntözést végeznek.
A termelőszövetkezetben jelentősnek számít a lucerna ágazat is,
hiszen 1200-1300 hektáron termeli ezt a növényt, amelyből 300
hektár körüli a magtermő terület, a többi pedig takarmány. A nagyságot indokolja az is, hogy 1978 óta üzemel a lucernaliszt készítő
üzem - mely 1986-ban gázolaj ról, földgáz felhasználásra tért át, így
kedvezőbb az üzemelése. A nyolcvanas évek közepén a gazdaságtalan termelés miatt sorra álltak le a hasonló üzemek, míg a szövetkezet üzeme derekasan állta a sarat, bár esetenként bizonytalan volt
a piaci helyzet, és néha alapanyaghiány is adódott. A megtermelt
terméket kevés híján a helyi Gabonaforgalmi Vállalat veszi át. Az
egyéb növények közül említésre méltó a fénymag, mely ingadozó piaci helyzete ellenére is 4-500 hektáron jól jövedelmező növény. Elsősorban exportra termelik.
A megmaradt gyepek eltartó képessége nagyon korlátozott. Javítás uk érdekében fokozatos gyepfelújítások történnek, évente 60100 hektárnyi területeken. Az 1980-as években a szövetkezet egyre
jobban kezdi termelni a cirokféléket, mely növény az évek során jelentős takarmánybázissá nőtte ki magát. A folyamatos zöldet, az
egész legeltetési idényben a szudáni fű biztosítja a telepek körül, még
a legszárazabb évjáratokban is. Ennek a növénynek a termesztése
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területén olyan tapasztalatokra tettek szert, hogy évente az AGROCOOP rendszerrel együtt bemutatókat tartanak a cirokfélék hasznosításából. A gyümölcstermesztés visszaszorult, mert az elöregedet
állomány fenntartása már nem volt gazdaságos. Ma már csak 7 hektárnyi szőlő van, melynek felújítását napjainkban is végzik. A pince
és a présház megvan, melléjük pedig egy szociális helyiséget alakítottak ki. A szőlő gondozását zömében egy tíz tagú női brigád végzi.
A kertészeti ágazathoz kapcsolódik az 54 hektárnyi erdészet is, ahol
jelenlegi legfontosabb feladat a szélvédő fasorok kialakítása, melynek első üteme megtörtént.
Hogy a föágazat eredményéről is beszéljünk; az árbevételjelenleg
évente 150-160 millió forint, melyből az ágazati eredmény 40-50
millió.
A növénytermesztés szorosan együtt dolgozik az üzemelési ágazattal, a munkamódszer az évek során alakult ki. A munkahelyi kollektívák között jó a viszony, melyet az eredmények is igazolnak.
Mindezeken kívül kapcsolatuk van több termelési rendszerrel. Ezek
közül aKITE, AGROCOOP, GITR szakmai és technikai szolgáltatásaival jól segítette, és segíti a gazdálkodás eredményességét, egyetlen szóval a termelést.

Cukorrépa betakarítás Herrieu gép sorokkal
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Melléküzelllág
Nem volt idegen a termelőszövetkezeti mozgalomhoz a melléküzemág elődjét jelentő építő szakma sem, hiszen minden jogelőd termelőszövetkezetben megtaláljuk a kisebb-nagyobb építő szervezetet.
Létrehozásuk, működtetésük elengedhetetlen a szövetkezeti mozgalomnak. Az állattartó épületek megépítésétől a telepi út, a víz, a villanyhálózat kiépítéséig döntő szerepük volt. Tulajdonképpen mindezen feltételek alapvetően járultak hozzá ahhoz, hogy a közös gazdaságok egy központban /majorban/ tudták elhelyezni, működtetni
a közös vagyonukat. Kezdetben 2-3 ács, kőműves és a hozzájuk tartozó kiszolgáló munkásokból tevődött össze a legtöbb szervezet.
Önálló vezetővel nem rendelkeztek, és általában a gépesítéshez csatolták őket. ezek a közösségek az 1950-60-as években egy sor létesítményt építettek, melyek még ma is megtalálhatók.
Ahogy évről évre változott a termelés szerkezet a szövetkezetekben, úgy alakítottak át különböző épületeket. Így az 1960-as évek végére mindhárom termelőszövetkezetben jelentős építőipari szervezetek alakultak külön szakember/ek! irányításával. Ebben az időben
épült a jelenleg rekonstrukció alatt álló szakosított sertéstelep, bábolnai szárító, lucernaszárító pelletüzem, termény tárolók, stb.
Az egyesülést követően a közös szervezet már jelentős kapacitással rendelkezett, noha technikai eszközökből szinte csak a legkezdetlegesebbek akadtak, /pl. betonkeverőgépek!. A szervezet számára rövid ideig /l-2 évig/ az új téesz termelésszerkezetének szükségszerű
változtatásai, módosítás ai jelentették a legfontosabb feladatokat.
Ekkor azonban már a hagyományos építői pari szakmákon kívül különböző szaki pari csoportok is kialakul tak, a bognárt az asztalos váltotta fel, de megjelentek az épületgépészeti szakmák a víz-, a villany, a központifűtés-szerelők is. Érezhető volt, hogy ekkora kollektíva
számára a szövetkezeten belül már nem lehet biztosítani a teljes foglalkoztatottságot. Szerencsére egyre sokasodtak a külső megrendelések, melyek sokrétűsége, igényessége, a technikai, a műszaki feltételek megteremtésére késztette a téesz t. Ebben az időszakban már
elkülönített lakatos részleg segítette a munkájukat.
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Ez a fejlődés 1980-ban megkapta méltó elismerését, amikor a sz~
vetkezet vezetése a szervezetet főágazati rangra emelte. A döntés lényege a több lábon állás volt. Minéljobban "kivédeni" a mezőgazda
ságot nagy mértékben befolyásoló időjárási tényezőket, és a szövetkezet gazdálkodását,jövedelmezőségét biztonságossá tenni. A főága
zat termelés-szerkezete is ebben az időszakban alakult ki úgy, mint
a mély- és a magasépítés, a lakatosüzem, a motortekercselés, a varroda, a nyomda és a homokbánya. A főágazat mindezek révén a második legnagyobb nyereséget termelő egységgé vált, és tevékenysége
döntően befolyásolta a szövetkezet egészének eredményességét. Ismertté lett a megyében, sőt a megye határain túl is. A megrendelők
több esetben elismerő módon minösítették ezt a tevékenységet,
amely mögött egyre jelentősebb, színvonalasabb létesítmények valósultak meg.1983-84-ben Tiszafüreden 400 személyes üdülöcentrumot, Dánszentmiklóson ültetvényközpontot jegy teljes major/ építettek.1984-86-ban - a világbanki gabonaprogram keretében - sorra építették a 6000 tonnás gabonatárolókat, Kunhegyesen, Örményesen,
Mezőtúron, Újszászon. Mindezek befejezése után még színvonala-

Anagyiványi tanácsházát és ABC-t is a téesz építöbrigádja
készítette el
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sabb létesítmények megvalósításába kezdtek. Szolnokon a Széchenyi lakótelepen több mint 1200 négyzetméter alapterületü ABC áruházat építettek, de üzlete t húztak fel Jászapátiban és Nagyivánban
is. Tiszafóldváron takarékszövetkezet, Tiszaörsön tornaterem füző
dik a nevükhöz. Kunhegyesen pedig a Bethlen Gábor utcában 12 lakásos lakást építettek, majd a Dózsa György utcában még további
nyolcat.
Hozzájuk tartozik a nyomda is, ahonnan egyre színvonalasabb
nyomtatványok kerülnek ki. Két nyomógép, fotó-, vágó-, tüzőgépek
segítik az itt dolgozó 6-7 nő munkáját.
A foglakoztatás biztosítása érdekében a Budapesti Gála Nőiruha
Szövetkezettel szerződve varrodát hoztak létre a volt Vörös Október
Tsz székházában. Itt huszonöt-harminc nő foglalkoztatás át tudták
biztosítani. A tevékenység bérmunka formájában folyik, és kizárólag női ruhákat gyártanak, föképpen exportra.
A homokbányát is messziről felkeresik. Innen biztosítható a környék ellátása építési homokkal.A lakatosüzem két irányban szakosodott: egyik a termékgyártás, a másik a technológia szerelés. Évek
hosszú sora alatt önálló termékek gyártását fejlesztették ki, amelyeket tudományos kutató intézettel minősíttettek, majd forgalomba
hoztak. Ilyen a hidraulikus rönkmarkoló, suhángültető és az MTZre szerelhető tolólap. Mindezek mellett sokfajta épületszerkezet
hagyta el a mühelyt. A technológiai szerelő csoport elsősorban állattartási technológiákat szerelt, de ott volt a martfüi Növényolajgyár
termékszállító részlegének, valamint a gabonatárolók ki- és betároló technológiájának szerelésénél is.
Miközben a fóágazat össztermelése fokozatosan nőtt, úgy bővült
az eszközállománya. A lakatosüzemben az alapgépeket beszerezték,
így a vágó- a hajlító-, a hengerítő-, és a présgépeket. Az építési ágazatban is korszeruek az állványok, a betonszivattyúk, sőt a betontelepek kiegészítő gépei is. A főágazat a szakmunkásképző intézettel
egüttmüködve évről évre segíti a szakmunkástanulók gyakorlati oktatását, elsősorban a kőmüves, a szobafestő és a villanyszerelő szakmákban. Ily módon évente 20-30 tanuló kap szakmunkás bizonyítványt.
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Abádsza1ókon a volt malom átalakítása után a téesz szakemberei
népmúvészeti alkotóházat készítettek a létesítményböl

A gépműhely dolgozói az MTZ-re tolólapot szerelnek, ami önálló
terméknek számít
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Műszaki

föágazat

Erre az ágazatra talán nem hangzik túlzottnak az az állítás, hogy
a fejlődése dinamikus és óriási. Míg 1975, tehát a Kunság Népe Tsz
kialakulása előtt a gépparkot az MTZ család különböző típusai és a
DT lánctalpas masináijellemezték, az egyesülés után a nagytraktorok vették át a talajmunkákban a vezetést. Így 1981-ben már 10 efféle méregdrága gép képezte az állományt: és volt köztük 3 John Deere, melynek darabonkénti ára most is meghaladja a kétmillió forintot, 3 Rába traktor, 3 K-701-es traktor, és egy K-700-as. Ök tízen
végzik most is a szántás, vetés, elmunkálás, azaz a talajmunkák 8085 százalékát. A korábbi DT traktorok, melyek az egyesülés előtt a
talajmunkákat végezték, az egyesülés utáni időszakban a nagymérvű meliorációs munkákban segédkeztek: így ládáztak, tolólapoztak.
Ezzel megváltoztatva a határ képét, kialakították a korszeru mező
gazdasági nagyüzem méreteit. Mindezek eredményeképpen a Kun-

Nagyjavítás a

műhelyben
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ság Népe Tsz táblái 80-350 hektárig terjednek, melyen az előbb felsorolt nagygépek 6-10 méter széles munkagépeikkel rendkívül hatékony munkát tudnak végezni. Az MTZ traktorok továbbra is meghatározó szerepet játszanak a gépesítésben, de munkájuk jobbára ma
már a szállításra, a szálasbetakarítást szolgáló munkákra, és az állattenyésztési telepek ellátására szorítkozik. Atraktorosok munkakörülményei az új, nagy telj esítményü gépek beállásávalj avul tak, hiszen nem egyben légkondícionált fülke található, sőt kevesebb fizikai munkát igényel az irányításuk is. Az MTZ traktorok is korszerűsödtek, ámbár a munkaidejük nem sokat változott. Kampány idején két műszakban, hétvégeken is dolgozniuk kell, hogy a rájuk bízott fontos gépi munkát időben, jó minőségben elvégezhessék.
A termelőszövetkezet jelenleg 23 gabonakombájnnal rendelkezik,
melyekből adapterei révén tizenkettő alkalmas napraforgó, kilenc
pedig a kukorica betakarítás ra is. A kombájnok száma az idők folyamán növekedett, mivel bebizonyosodott, hogy a búzabetakarítás 12-

MTZ motor alapos reperálása
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15 nap alatt optimális, hiszen ezután a nagymértékű szemszórás jelentős veszteséget okoz.
1981-001 elkezdődött a kombájnpark korszerűsítése, így napjainkban a tíz 516-os, hat 514-es, négy Clase Dominator, két John Deere,
és egy 512-es képezi az állományt. Ezek a nagyteljesítményű masinák képesek arra, hogy műszakonként és gépenként 10-15 hektáron
jó minőségben végezzék el a betakarítást. A kombájnosok képzettsége, szakmai ismerete magas szintű, jó kollektívát alkotnak, nincsenek nemzedék gondjaik annak ellenére, hogy közöttük a húszévesek
épp úgy megtalálhatóak, akár a harminc as ok vagy negyvenesek. Így
könnyebben száll az idősebbről a fiatalabbra a nagyértékű tapasztalat, gyakorlat.
A kombájnpark kiszolgálására, valamint a melléküzemági tevékenység kisegítésére ,illetve egyéb ágazatok fuvarozási munkáinak
elvégzésére megfelelő szállítóeszközökkel rendelkezik a közös gazdaság. Igaz, jelentősen csökkent a tehergépkocsik száma - jelenleg
húsz van -, de az 1987-ben bevezetett költségtérítéses érdekeltségi
rendszer folytán a húsz teherautó szállítási teljesítménye felér a korábbi huszonötével. Itt is nagymértékű korszerűsítések történtek,
hiszen a korábbi benzinfaló ZIL-eket felváltották a dízel üzemelésű
IFA-k.
A szállítási munkák meggyorsítását eredményezte a rakodó géppark megötszörösödése, mivel a korábbi egy gép helyett most öt Weimar és egy önjáró homlokrakodógép végzi a tehergépkocsik pakolása mellett a különböző talaj árkok ásását, a trágya- és műtrágyara
kodást, valamint az egyéb munkákat. A gépesítés felépítésében jelentős az önjáró fűkaszák és szecskázó gépek tevékenysége, elvégre
ők szolgálják ki az állattenyésztést, látják el szálastakarmánnyal,
silóanyaggal, valamint a piac követelményhez alkalmazkodó lucernaszárítót is megfelelő alapanyaggal. Az előbbi felsorolás csak a géppark jelentősebb egységeit mutatja be, de nagyságáról számot ad az
is, hogy összes értéke mintegy kétszázmillió forint. A növénytermesztés eredményességét szolgálja az 1974-es építésű Bábolna gabonaszárító, mely napi 30-40 vagon kapacitásával a biztonságos tárolást teszi lehetővé.
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Összességében elmondható, hogy a jelenlegi géppark nagyságát
tekintve megfelelő, sőt inkább jónak mondható, ámbár pótlásukról ,
cseréjükről a jövőben is folyamatosan gondoskodni kell. A meglévő
öntöző berendezések elegendők arra, hogy a háztáji és egyéb növények közül ajelentősebbeket locsolhassák, azonban ha tovább akarnák növelni a borsó, a bab területeiket, akkor újabb korszerű öntözőberendezések vásárlása időszerű. A gépesítéshez tartozik a személyszállítás is, mely nem elhanyagolható tényező, mivel a melléküzemág dolgozói Kunhegyesen kívül végzik éves munkájuk nagy részét. A 3 mikrobusz és a 32 személyes busz a vidéki munka eredményességét segíti. A gépesítés fejlesztésében évek óta fó szempont a
tipizálás, mely azért szükséges, hogy az üzemeltetést, a javítást
könnyebben lehessen szervezni. Ezzel párosul törekvésünk a növekvő géppark kihasználásra, mely eredményeként traktorosaink a KITE által meghirdetett gépkihasználási versenyben az utóbbi öt évben országos szinten I. és III. helyet szereztek.
Az üzemeltetési dolgozók mellett a gépkihasználást, és az ésszerű takarékosságot segítik elő a termelőszövetkezet javító műhelyé
nek a dolgozói is. Munkakörülményeik változóak: az egyesüléskor
átvett új szerszámgépek, célgépek időközben elhasználódtak, melyek folyamatos pótlását az elmúlt évben fokozták, így kicserélték az
egyetemes marogépet, valamint vásároltak egy nagyteljesítményű
esztergapadot is.
Az itt dolgozóknál tértek át 1982-ben a termelőszövetkezetben először a szabad szombat alkalmazására, ámbár a kampánymunkák
idején atraktorosok üzemelésének megfelelően hétvégi ügyeletekkel
végzik kiszolgálásukat. Az elmúlt évek vívmánya az, hogy az üzem elési ágazat segítésére a fenntartási, hibaelhárítási munkák elvégzésére létrejött az üzemfenntartó műhelyrész, amely az azonnalijavításokat vállalja.
A munkavégzés eredményességét az is lehetővé teszi, hogy ajavítóműhelyi dolgozóknak több mint a fele az itt szervezett továbbképzések eredményeképpen másodszakmával is rendelkezik. Ajavítópark és személyi állomány segítségével eljutott a részleg odáig,
hogy az összes gépeket itt javítják, idegen segítséget csak speciális
gépek esetében igényelnek. Az üzemfenntartási munkák végzését
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nagyban elősegíti az 1985 évtől kialakult szoros kapcsolat az egri Agroker Vállalattal, hiszen többmilliós értéket képviselő, kihelyezett
alkatrészraktárat üzemeltet a részleg, ahol a saját szükséglet mellett ellátják a társközségek alkatrész igényeit is. A géppark egyesítése során meg kellett teremteni a megfelelő tárolóhelyeket: éppen
ezért tartozékraktárak, traktorszervízm úhely épült.
A legnagyobb vívmány az, hogy a Kunság Népe Téesz gépei, erő
gépei szilárd burkolattal ellátott telepen állnak, napi karbantarlásuk korszeru, nagynyomású mosóval biztosítható. Az itt dolgozók
igyekeznek a munkahelyi légkört olymódon is barátságosabbá tenni, hogy parkot, füvesített, fásított, zöld területet hoztak létre.

Kalapácszene a kovácsmühelyben
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Háztáji föágazat
Főágazati rangra 1981 őszén emelkedett, addig az állattenyésztéshez sorolva ágazatként szerepelt. Kunhegyesen elsősorban az állattartásnak voltak és vannak hagyományai, ezek közül is a legnagyobb
mennyiséget a sertéstenyésztés és a hizlalás, valamint a baromfihizlalás adta és adja. Amikor a termelőszövetkezet vezetése úgy döntött, hogy integrálja a háztáji termelést, sok szempontot figyelembe
vett.
Alapvetőnek továbbra is a közös termelés maradt, amely talaján
fejlesztették a háztáji gazdaságban előállított termékek mennyiségét. Akistermelőknél megtakarított pénzeket, meglévő épületeket
bevonták a termelésbe, ilymódon az így létesített tőke mentesíti a
termelőszövetkezetet a hasonló beruházásoktól. A tevékenység nem
jelenthet jövedelem átáramoltatást, hiszen minden szolgáltatásért
fizetni kell. A téesz a feltételek megteremtését tekintette alapvető
feladatnak, nem pedig a térítés nélküli juttatásokat. Ezzel a tevékenységgel erősödik a tag és közös közötti kapcsolat, de ez érvényes
a kívülállókra is, elvégre az így elért jövedelem a családok életszínvonalát javítja.
A munkaviszonnyal nem rendelkező családtag vagy kívülálló
meghatározott mennyiség esetén teljes jogú taggá válik, és élvezi
mindazon jogokat, amelyek egy tagot megilletnek. Azoknak a kistermelőknek, akik nem rendelkeztek saját épülettel, a termelőszövet
kezet biztosított típustervet és műszaki bonyolítást is vállalt. Ezen
túlmenően 30 ezertőllOD ezer forintig kamatmentes hitelt biztosított kétéves visszafizetéssel. A megyei OTP-vel kötött megállapodásuk értelmében az OTP 100 ezer forint hitelt nyújtott, ötéves viszszafizetéssel. Ezen alapelvek figyelembevételével alakították ki a fő
ágazat szervezeti keretét.
Foglalkoznak sertéshizlalással, baromfihizlalással, szarvasmarha hizlalással, tehénkihelyezéssel, galamb és nyúl felvásárlással. A
tevékenységet minden állatfajnál két változatban végzik.
Az első változatban az alapanyag a termelőé, melyhez biztosítják
a takarmányt és minden egyéb kiegészítőt, melyért azonnal fizetni
kell. Az állatok értékesítése a közösön keresztül történik, és az itt
kapott nagyüzemi feláron osztoznak.
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A második változatban a szerződő a saját épületében, saját munkaerejével végzi a termelést, amelyhez a termelőszövetkezet megelő
legezi az alapanyagot, a takarmányt, az alomszalmát, a gyógyszert
és szaktanácsot ad.
A hizlalás befejeztével az állatokat a felvásárló vállalatok révén
értékesítik. Az ellenértéket a téesz számlájára utalják, melybőlle
vonják a megelőlegezett összeget, továbbá a bonyolítási díjat, majd
a különbözetet fizetik ki a termelőknek. Mindezen alapelvek figyelembevételével alakult ki ez a föágazat, melynek szerepe - túlzás nélkül állítható - meghatározó, hiszen napjainkban már több mint ezerkétszáz embert érint a tevékenység. A háztáji területművelésen belül egyre nagyobb az igény a fóldre. Igaz ezt a járandóságot meg is
lehet váltani: elsősorban a koros abb tagoknak pénzért, ami huszonnégy mázsa termény t jelent állami felvásárlási áron. Ez közel tízezer forint, és az összeget szeptemberben egyszerre kifizetik. Terményigénylés esetén a feléért búzát, árpát, a másik feléért kukoricát kapnak. Egy tény, az idősebbek már általában ilymódon kérik
ezt a juttatást, aki viszont még jól bírja magát, másképpen gondolkodik.
Így 1987-ben akadt 107 hektár hibridkukorica, mivel ez bizonyult
a slágernek. Általában tagonként 22-50 ezer forintot kaptak érte a
művelők. Ezen kívül 52 hektár vetőmag bab, 50 hektár répa, 12 hektár kapás kukorica is volt háztájiként. Igaz, a hibridkukoricával
munka is adódott, hiszen kapálni, elő- és utócímerezni és letörni is
kézzel kellett. Ezjúliusban mintegy két, két és fél hétig napi pár óra
munkát jelentett. Aki ezt a kényes tevékenységet nem jól végezte, a
kukoricája alkalmatlanná vált a termesztésre, ezért silókukoricaként vágták le, és így is fizettek érte. A romló kereseti, pénzügyi lehetőségekellensúlyozására a tsz igyekszik újféle módon segíteni tagjait, hiszen elkezdődött az úgynevezett részesművelés. A segítésnek
ezt a módját bárki igényelheti: a legkevesebb terület fél hektár, a legtöbb kettő. Az értékesítés ugyanúgy történik mint a háztáji esetében, amikor is a művelésért levonják a költségeket, de itt a haszon
ötven százaléka a szövetkezeté, a másik ötven százaléka pedig a tagé.
A szerződéses hizlalás is ide tartozik. 1987-ben 12 ezer 775 darabot adtak le, melybő1618 a felvásáriásból ,a többi bérhizlalásból származott, melyhez a korábban már leírt módon mindent a termelőszö-
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vetkezet biztosított, majd bejelentés alapján szállították el a hízót
valamelyik húsüzembe.
A hízómarha felvásárlás inkább selejt tehenekre korlátozódik,
ami évi nyolcvan darabot jelent. 1981 óta broylercsirke bérhizlalással
is foglalkoznak, és napjainkban már száznyolcan próbálnak ilym6don több forinthozjutni. Közöttük harmincheten kívülállók, a többiek viszont szövetkezeti tagok.
A hybro-broyler csirkék hét hétig híznak, majd a szárnyasok utolsó útja Törökszentmiklósra a baromfi-feldolgozóba vezet. A szállítás
után az ól rendbetételéhez általában két hét szükséges, így évente
rendszerint ezekböl a helyiségekből hat turnus kerül ki. A baromfinevelő ólak zöme a termelők saját udvarára épült.
Érdekes a nyúl- és a galamb felvásárlás, valamint a tehén kihelyezés is. 1987-ben nyúlból 3508-at adtak le 9136 kilogramm menynyiségben, míg a galambok száma 4164 volt, a súlyuk pedig 2136 kilogramm. Ami a tejelő tehenek háztáji kihelyezését illeti, 1987-ben
70 kérődző talált ilymódon gazdára,amelyek összesen 211031 liter tejet adtak. A velük bajlódóké a borjú és a tej ára. A téeszé pedig a 2,90
forint literenkénti ártámogatás. Ha a leendő tulajdonos megkedveli
a jószágot, négy év után csökkentett áron, 19 ezerért megvásárolhatja: esetleg tovább is tarthatja. Az efféle tehénkihelyezés 1987-ben
kezdődött, és bíznak életképességében.
A legeltetés és apaállattartás tevékenységi kör keretén belül, a
nagyközség összes juh- és szarvasmarha állományát hat hónapon keresztüllegeltetik. A tehenek inszeminálását is a főágazat végezteti.
Akad itt egy szolgáltató ágazat is, amelyhez négy lófogat és három
traktor tartozik. No, meg egy terménybolt, amely például tavaly is
64,5 millió értékű takarmányt forgalmazott: itt különösen sok baromfi- és sertéstáp, valamint gazdasági abrak kelt el. A föágazat árbevétele 1981-ben 59 millió forint volt, 1987-ben 224 milliót ért el,
1988-ra pedig 252 milliót terveztek. Igazi jelentőségét, erejét tulajdonképpen most ismerik fel, és az is mond valamint, hogy Karcag,
Kisújszállás, Túrkeve, Kenderes, Abádszalók, Tomajmonostora, Tiszaroff, Tiszabö, Tiszabura baromfi- és sertéshizlalásának egy részét
is a Kunság Népe Tsz szervezi, bonyolítja le. Remélhetőleg nemcsak
1988-ban, hanem még hosszú ideig.
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Szociálpolitika
Ami szinte még egy emberöltöveI korábban is elképzelhetetlen
volt, Kunhegyesről a téesz busza havonta egyszer szállítja Szolnokra és vissza színházkedvelő tagokat. Jelenleg a közös gazdaság negyvennégy színházbérlettel rendelkezik, amelyikből tizenkettö a nyugdíjasokat illeti. A helyi bemutatóház előadásaira is rendszeresen V'ásárolnak húsz-húsz jegyet. Mindezeken kívül a Szegedi Szabadtéri
Játékokra általában ötvenen utaznak, a szakmai kirándulásokra,
meg az őszi BNV-re viszont igény szerint adják a buszt.
Szociális, kultúrális alapra napjainkban másfélmillió forint jut,
amelyből üdülésre 650 ezer forintot fordítanak. Eddig a felnőttek
napi ötvennégy, a gyerekek harminchat forintot fizettek, most mindkettő ára húsz forinttal emelkedik. Belfóldre legtöbben Keszthelyre,
Debrecenbe utazhatnak: a kálvinista Róma üdülője egyébként a
nyugdíjasok előtt is nyitva áll. Az országhatárokon kívül Csehszlovákiában, Jugoszláviában és az NDK-ban adódik üdülési lehetőség.
Összességében 1987-ben százhatvanheten vettek részt valamilyen
üdülésben.
A termelőszövetkezeti dolgozóknak ötszáznál valamivel több gyerekük van. Ezek a fiúk és lányok karácsonyra csomagot kapnak, május végén pedig gyermeknapot tartanak nekik. Igaz ennek a költs égét a szocialista brigádok állják: magyarán mondva a vendégeskedésre szánt összeget ők biztosítják.
Ide tartozik az is, hogy a szakmai utánpótlás érdekében huszonkét szakmunkástanulója van a szövetkezetnek. A költségeket a téesz biztosítja, dehát a befektetés megéri, hiszen a tizenéves legények
olyan szakmák /villanyszerelés, festés, mezőgazdasági gépszerelés,
stb.! alapjaival ismerkednek meg, amelyekre előreláthatólag szükség lesz az elkövetkezendő években, évtizedekben is.
A szociálpolitika talán legfontosabb területe az alapítókkal, idős,
nyugdíjasokkal való törődés. Ez azért fontos feladat, hiszen már háromszáznegyven olyan egykori tag él, akiknek a postás hordja a fizetést. Szeptemberben évről-évre megrendezik a hagyományos
nyugdíjas birkavacsorát, amelyet elnöki beszámoló és kultúrműsor
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egészít ki. Aki csak egy kicsit is bírja magát, ide elgyalogol, hiszen
általában kétszázhúsz a megjelentek száma. 1988-ben ezen az öszszejövetelen avatták fel az új nyugdíjas klubot.
Új dolognak számít - mivel pár éve vezették be -, hogy a nyugdíjasok karácsonyra ötszáz forintot kapnak. Ez összesen mintegy 176
ezer forint évente. Azután 1975 óta jár az úgynevezett szociális búza. Ez ingyen van és eddig a férj, meg a feleség is kapott egy-egy mázsát. Ha gyenge volt a termés, ennek a felét. Az idén változott a helyzet, differenciáltan osztották el az egészet: akadt, aki nem kapott
semmit, míg adódott olyan 70 éven felüli egyedülálló, akinek hat mázsát is vitt a kocsi.
Mit mondjak? Az elképzelés, a differenciált ingyen búza, remek
ötletnek számít, de tény, nem aratott átütő sikert. Majdnem annyian szidják, mint áldják - természetesen az előbbiekhez azok tartoznak, akik most erről lemaradtak.
Új dolog az is, és furcsa módon itt csak végüli987-ben vezették
be, hogy minden nyugdíjas egy hold háztájit kap, míg korábban, fő
leg a régebben nyugdíjba kerülteknél, akiknek pedig a havijárandósága sem érte el az átlagot, ez csak nyolcszáz négyszögöl volt.
Létezik még úgynevezett egyéni, rendkívüli segély is: ez legkevesebb háromszáz, legtöbb ezer forint. Ebből évente tízen, tizenketten
kérnek, kapnak. Való igaz, több lenne a rászoruló, dehát a kun ember zárkózott, és még ha idős is, nem szívesen tere ge ti ki mindennapi gondjait. A nagycsaládosoknak is jut némi pénz, így tavaly a szeretet ünnepére négy nagycsalád kapott ezer-ezer forintot. Jó, jó nem
sok hallom a kételkedőket, dehát az is igaz, hogy a semminél ezer forinttal többet ér. Iskolázási segély is létezik, ez gyerekenként háromszáz forint.
1987-ben érdekes felmérést fejeztek be. Kiderült: száztíz nyugdíjasnak olyan alacsony ajárandósága, hogy nem éri el a havi háromezer forintot, így őket többféleképpen igyekszenek segíteni. Az egyik
mód az, hogy a szocialista brigádok az apróbb javításokat elvégzik:
a közelmúltban az építők brigádja két nyugdíjasnak nyújtott segítséget.Az egyiknekjárdát készítettek, a másiknak pedig az életveszélyessé vált háza falát építették újjá.
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A Teszöv
évente nyugdíjkiegészítést ad
az
alacsony
nyugdíjj al rendelkezőknek.

Ez havi kétszázötven-négyszáz
forint, amelyben évente tíztizenkét rászoruló részesül.
Bár szorosan
véve nem tartozik ide, de mégA konyhában napjainkban már általában
négyszáz emberre főznek
is egyféle szociális juttatásnak, segítésnek számít a téesz konyhája.1971-ben létesült, és akkor
melegítökonyha néven ismerték. 1975-001 olyan bövítéseket, modernizálásokat végeztek rajta, hogy azóta már itt is roznek. A teljesítő
képessége hatszáz adagos, de általában négyszáz emberre főznek:
munkásoknak, családtagoknak nyugdíjasoknak. Százhúsz-százharminc adagot jelenleg is elhordanak. Hogy mibe kerül egy menü? A
tagoknak tizenkilenc forint, a kívülállóknak pedig huszonöt.
Még egy fontos dolog: a téesz másképpen is igyekszik segíteni tagjait. Így a gyendai kövesút mellett területet vettek az erdőgazdaság
tól, amelyen tizenkilenc, átlagos an egyenként kétszázötven-háromszáz négyszögöles portát alakítottak ki. A közművesített telkek
negyvenezer forintért keltek el. Most a tagoknak újabb tizenhárom
portát osztanak ki a vasút körül, ezek általában kétszázötven négyszögölesek.
Mindezeken kívül a téesz évente 6-800 ezer forint lakásépítési
támogatással is rendelkezik, és kérelmezőik 40 ezer forint támogatást kapnak. Ez az összeg kamatmentes, sőt ha valaki a felvétel után
tizenöt évig még a szövetkezet tagja marad, az összeg negyven százalékát nem kell visszafizetnie.
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MozgaIlDi élet, sport
Az 1975-ös egyesülést megelőzően a Lenin Termelőszövetkezetben
csúcsvezeOOség tevékenykedett, a másik kettőben viszont egy-egy
alapszervezet dolgozott. Ennek az az oka, hogy a legnagyobb taglétszámmal a Lenin rendelkezett, ahol három alapszervezet is volt.
1975-001 üzemi pártbizottságot hoztak létre. Akkoriban négy alapszervezet volt, majd 1981-től amelléküzemág fejlesztése óta ez a
szám ötre emelkedett. Az egyes az adminisztráció, a kettes a javító
ágazat és a gépkocsi üzem, a hármas a traktorüzem és a növénytermelés, a négyes az állattenyésztés, és az ötös amelléküzemág
MSZMP tagjait tömöríti. Általában a;l': összlétszám kétszáztíz-kétszázharminc körül alakul, és évente öt-hat tagfelvétel van. Az elbeszélgetések során különböző indokok miatt heten léptek ki.
Közülük ötvennégyen már nyugdíjasok, éppen ezért nekik is szeretnének egy alapszervezetet létrehozni. Elsősorban azért, hogy az
idős párttagok, összejöveteleiket, gyúléseiket a nekik tetsző időben
tarthassák. A téesz párttagság közéletiségére jellemző, hogy közöttük akad egy szakasz munkásőr, vannak tanácstagok és tisztségviselők, akik különböző helyi bizottságokban képviselik a termelőszö
vetkezet párttagságát.
A sort a KISZ-szel kell folytatni. Ha másért nem, azért, mert a téeszben kétszázharminc olyan fiatal akad, aki még a tizen-, vagy huszonéveit tapossa. A KISZ szervezettsége harminc százalékos, ami
megfelelőnek mondható. Jelenleg négy alapszervezet tevékenykedik. Pár évvel ezelőtt sok társadalmi munkát teljesítettek, hiszen ekkor épült a téesz sportpályája, a bitumenes kézilabda pálya. Szintén
a pozitív oldal számlájához tartozik az is, hogy 1983-ban és esztendő
tel tével a községi szüreti bál szervezését a téesz fiataljai végezték.
Tavaly KISZ vállalásként 9,2 hektár bab teljes munkáját kérték:
öntözték, kitisztították a növényeket, és fáradozásaik eredménye94

képpen a bevétel negyven százaléka, azaz 130 ezer forint a KISZ
pénztárában maradt.
Mindezek után azt hinné az ember él, virul az ifjúsági szövetség,
holott a valóságban korántsincs így. Folyamatában nem megy a mozgalmi munka, hiányzik az ambíció, megszünőben a látványos eredmények. Sajnos, de igaz többen elmondták a KISZ ma semmivel sem
tud többet adni tagjainak, mint a kívülállóknak. Magyarán mondva,
az igazolványnak vajmi kevés az értéke, dehát ez nemcsak helyi, hanem országos tünet.
Igaz, ezeknek a huszonéves embereknek a színe-java olykor kettő helyett dolgozik: hiszen ha családot alapít, érkezik az apróság, akkor új otthon kell, szóval nekik nem napi nyolc órából áll a müszak.Mi a megoldás, az eIórelépés záloga? Valószínü nem a vezetöcsere, hiszen az irányítók jöhetnek, mehetnek, de ettől a mozgalom
sem Kunhegyesen, sem a megyében, esetleg az országban nem lesz
jobb mindaddig, amíg a tisztességes megélhetésért nem napi nyolc,
hanem tizenkét-tizenhat órát kell egy-egy ambíciózus, munkaszerető huszonévesnek dolgozni. Mert aki ennyit teljesít évekig, mivel otthont épít, aligha lesz ideje, ereje, kedve rendezvényekre járni.
Egy szó, mint száz, a fiatalság többsége napjainkra nem került
kedvező helyzetbe. Akár az otthonteremtést, akár a megélhetési lehetőségeket nézzük. Keresik, kutatják a kibontakozás útját, egyelő
re különösebb eredmény nélkül.
A munkásőrségről is mindenképpen szót kell ejteni, hiszen a helyi téeszekben 1957-ben önállóan több mint egy szakaszt képeztek
harmincöt taggal. Kezdetben, egészen a hetvenes évekig valamennyi első zámú vezető egyben munkás őr is volt. Azóta ez az arány
változott, noha 1975, azaz az egyesülés óta most is egy szakasz alakult huszonnyolc emberrel. Még él egy alapító tag is, Kun József, aki
ma már nyugdíjas.
A mozgalomban a vezetők aránya most kevesebb: ágazat- és brigádvezetők, mühelyi dolgozók, tehenészek, építészek találhatók so95

raikban. A legfiatalabb termelőszövetkezeti munkásőr ma huszonötéves, a legidősebb nyolcvanöt. Sokan az alapszolgálati időn túl is
vállalják a szolgálatot. Évente eddig hatvan óra volt a kiképzés, míg
az igénybevétel azt jelentette, hogy öt-hat szolgálat marad egy emberre.
Régi igazság - nemcsak Kunhegyesen, de máshol is -, hogy a fiatalok a szórakozással, a sporttal ugyancsak megfoghatók. Ebben a
nagyközségben - korábbi járási székhelyen - nagy múltja van a tömegsportnak, fóleg a brigádok és a föágazatok közötti versenyeknek.
Igaz a rendszeres vetélkedés az egyesülés után kezdődött. A Teszöv
által kiírt versenyeken egyszer megyei másodikok, egy ízben elsők,
míg a TOT kupán 1984-ben országosan második helyen végeztek,
1985-ben pedig elsők lettek. Bármilyen hihetetlen, akkor hangzott el
a televízióban ez a név: Kunság Népe Termelőszövetkezet. Ugye milyen furcsa: se nem a gazdasági sikerek, se nem a termékszerkezetváltás következtében, hanem egy sportban elért országos elsőség
után. Dehát ilyen az élet, illetve ez is igazolta: a sport nagyhatalom,
okosan adagolva, fontos tényező .
1986-ban a téesz kezdeményezésére elkezdődött a Konok Kunok
kupája, afféle hagyományteremtő sportnapként. Ez tulajdonképpen
nem más, mint egy egésznapos vidám majális, ahol az ügyesség, az
erő játssza a főszerepet. A rendezvény sava-borsa, de talán úgy is fogalmazhatnánk, koronája: a hajdani kunsági népi játékok felelevenítése: így a kuntolás, kun kobakhúzás és különböző virtusjátékok.
1987-ben már hatszáz versenyző indult a különböző számokban. A
versenyt rendszerint augusztus elején, az aratást követő első szombaton tartják.
Ha a sportról van szó, mindenképpen meg kell említeni a kézilabdát, mint a téesz sikersportját. Ennek az alapja 1971J72-re nyúlik
vissza, mivel a termelőszövetkezet fiataljaiból ekkor alakult egy csapat, és elkezdődtek az edzések. Hogy sajnálatból is fejlődhet egy kollektíva, mi sem bizonyítj a jobban, hogy ekkor Lippai László, a Lenin
Tsz későbbi elnöke megszánta őket, és a vidéki meccseikre a kacifán96

tos buszozás, vonatozás helyett teherautót biztosított. Érthető, ezekben az években a kollektíva Lenin Tsz felírattal játszott. Mégpedig
a legtisztább amatőr alapon, hiszen ajátékosok zöme általában éjjel
dolgozott, nappal meg pihent, illetve edzett. Hogy nem akárhogyan:
mutatja - megnyerték a másodosztályú megyei bajnokságot és feljutva az első osztályba: kiderült, annyira megbízhatóan játszik a gárda, hogy rögtön a középmezőnyben vég~ztek. Akkor megint névm6dosítás történt - miért ne lett volna, hisz ez is magyar hagyomány és a hetvenes esztendők derekáig Kunhegyesi Vörös Meteorként a
község nevén futott az egyesület.
Az 1975-ös egyesítés után növekedett a támogatás és ez meglátszott az eredményességben is. Olyannyira, hogy évről évre benne voltak az első ötben, sőt három éven keresztül a bajnokságért harcoltak. Nem hiába, mert 1981-től NB II-esek, és 1987-ben felvették a
Kunság Népe Téesz nevet. Azóta a nemzeti másodosztály középcsoportjában bűvölik a tenyérbe símuló bőrgolyót. Igaz, háromszor már
osztályozót is kellett játszaniuk, noha ezt az akadályt mindig sikerrel vették. Sőt, 1982-ben a Népköztársasági Kupában a legjobb 16-ig
verekedték magukat, ahol az akkor válogatottakkal teletűzdelt Tisza Volán ütötte el őket a továbbjutástól. Büszkék Bordás Józsefre,
aki tőlük került a Honvédba, a válogatottba, majd a Debrecen D6zsába. Az éves költségvetésük 150 ezer forint, és lehetnek akármilyen jók, változatlanul igazi amatőrök, mert a játékért sem pénzt,
sem munkaidő-kedvezményt nem kapnak. Edzéseiket, a szakmunkásképző intézet udvarán tartják: valószínű nem sokáig, mert a 2-es
iroda körül mos épül a sportcentrum. Már elkészült a kézilabda pálya, amelyet az öltözők, a szociális helyiségek kialakítása követ.
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Jó közepesnek számítanak
Érdekes lehet, hogy mára már letisztulva, túl az egyesítés okozta
nehézségeken vajon hogyan látja a hatalmas gazdaság rezdüléseit
Szabó Lajos elnökhelyettes, aki húsz éve él és dolgozik Kunhegyesen.
- Én értékelni csak az utóbbi két évtizedet tudom, hiszen itt eltöltött esztendőim ennyi közvetlen tapasztalatot engednek. Kezdem azzal, hogy amikor a hetvenes évek párt- és állami vezetői eldöntötték:
egy faluban, községben egy téesz legyen: kimondva, kimondatlanul
az volt a cél, hogy koncentrálni kell az erőket. Ez pedig jó dolog.
- Nem volt ebben Ön szerint egyféle gigantománia? Az, hogyegyetlen céget jobban kézben lehet tartani, mint mondjuk hármat?
- Bizonyára akad az egésznek efféle színezete is, hiszen az állítás
ellen nehéz védekezni. Nem beszélve arról, hogy azért egy 10 ezer
780 hektáros gazdaság már nem ugyanaz mint egy ötezerholdas.
- Bocsásson meg a közbeszúrásért: beszélgetéseinkkor akadt egykori téesz elnök, aki mellesleg megjegyezte: nincs itt lényeges különbség,
ezt is, azt is jól kell irányítani. Ennyi az egész.
- Tényleg ennyi? Hadd válaszoljak egy példával. Akinek öt mázsa
almája termett, az piacolással, ha kell kosaranként túlad a termésen. De ahol már pár hektár a terület, és mondjuk 500 mázsa a termés, ott a faállomány kezelése, a szedés, az értékesítés, a szállítás is
másfajta nagyságrendű gondot jelent. Szóval ezzel azt akarom bizonyítani, korántsem mindegy a téesz nagysága, hiszen itt nálunk már
százmilli6kr61 van szó, és nem százezrekről, esetleg ezrekről, mint
arra sok írásos példa akad a hatvanas évekről.
Visszatérve a kérdéshez, azért volt még ennek az összevonásnak
egy olyan elképzelése is, hogy ez a szövetkezet több lábon álló legyen
végre. Úgy mondjuk mi ezt egymás között, amit elvisz a nyár, ügyelni kell arra, adja vissza az ősz. Jó példa erre a melléküzemág, amely
mintegy nyolcmilli6s nyereséget hozott.
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- Véleménye szerint miért nem ment zökkenőmentesen az egyesülés?
- Ez a dolog természetéből adódott, amikor három hatalmas földterület bekerült az olvasztótégelybe, bizony amíg összegyúr6dott,
pattogtak ott szikrák is. Ugyanis sok volt a kom promisszum: úgy kellett összeállítani a vezérkart, hogy a Csillagból, a Leninből és az Októberből is megközelítöen azonos legyen a létszám. Azt sem hallgathatom el: pár ember megsértődött, elment, néhánynak pedig az akkori új vezetés muutatott ajtót. Hogy kinek, kiknek volt igaza, gondolom azt azóta az eredmények eldöntötték. Egy viszont tény: a téeszt szeretheti, szidhatja bárki, mégis azt mutatják a rangsorok,
hogy az erős közepesek közé tartozik.
- Mi az amit sikerült az elképzelések közül megvalósítani?
- Kezdem a legfontosabbal: a termelés megbízható feltételeinek a
megteremtésével. A gépesítés összességében jónak mondható, bár a
megkívánt technológiát csak úgy bírjuk betartani, ha a pénzünk jelentős részét gépesítésre fordítjuk. Elvégre ajó termésátlag alfája az
időben és minőségben végrehajtott munka, amelyhez viszont megfelelő géppark, műszaki háttér szükséges.
A másik dolog abelvízkárok mérséklése. Sok átkozott földünk
van, és valaha ez azt jelentette, hogy egy-egy átlagosnál csapadékosabb tavasz, olykor 25-30 milliót vett ki a zsebünkből. Éppen
ezért örömteli hír, hogy 1988-ban befejeződött a komplex melioráció,
ami ha nem is száműzte, de töredékévé zsugorította a veszélyeztetett területeket.
A harmadik minőségi fejlődést szaknyelven a háztáji integrációs,
tevékenységjelentette. Ennek a föágazatnak ma már az éves forgalma 250 millió körüli. A teljességhez hozzátartozik, hogy az érintettek, a szerződők egy része nem is szövetkezeti tag, de mégis hozzánk.
szerződik. Talán mert bízik bennünk, hiszen nem csapjuk be, betartjuk az írásban rögzített feltételeket, vagy úgy gondolja: segítségünkkel zökkenőmentesnek ígérkezik az értékesítés. Akárhogy is van,
örülünk a bizalomnak, és a tevékenység további bővítését tervezzük.
Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy ez is az itt élők, a lakosság
egyféle segítése, hiszen a hizlalásokhoz legelő, táp, takarmány kell,
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amit biztosítunk. Azután arról is szó van, hogy sajnos a közgazdasági szabályozók úgy alakultak, hogy a bérfejlesztés minimális lehet,

és hogy ne romoljon drasztikusan az emberek életszínvonala, ezt ezzel tudjuk enyhíteni.
- Mi az ami az elképzelések közül még nem,-vagy csak részben valósult meg? Azaz hol, merre és miben szükséges további előrelépés?
- A tulajdonosi szemlélet erősítésén kívül megemlítem a másik lényeget: a melléktermékek hasznosítását. Amíg itt nem sikerül megoldást találnunk, óriási pénzek úsznak el. Mondok is tüstént egy-két
példát. Cukorrépát termel ünk, egy okos gép már felszedi, megfelelő
en letisztítja, le is vágja a tetejét, de a koronája még veszendőbe
megy. Takarmány helyett jelenleg még leszántjuk. Vagy nézzük a
búzát: a szalma egy részét elégetjük, a csutkaszárat pedig leszántjuk. Sovány vígasz, ezek nemcsak a mi bajaink, mert másutt is így
van. De nem hagyhatom ki őket, különösen most, amikor annyit beszélünk a takarékosságr61, egyszeruen luxusnak tartom az efféle
füstbe, azaz semmibe eregetett százezreket, milliókat.
Szólok arról is, hogy noha 279 szakmunkással és 218 betanított
munkással rendelkezünk, ami meghaladja a megyei átlagot, de a 19
főiskolát és 9 egyetemet végzett diplomásunk az átlagnál rosszabb.
Ú gy tünik, még többet kell tennünk a magasan képzett emberekért.
- A fiatalok részaránya a vezetésben?- Hihetetlen amit mondok,
de nálunk csak fiatalok akadnak, hiszen a legidősebb vezető - nem
elírás - 49 éves. A többi húszegynéhány esztendős vagy jó harmincas. Kellenek is az új arcok, új személyek, mivel a tagság közül 233an még harminc éven aluliak.
Tudom sokat, nagyon sokat lehetne még írni erről- a szaknyelven
minősített - több lábon álló közepes gazdaságról, és talán akkor sem
lenne teljes a kép, mert valami, vagy valaki mindig kimaradna. Lehet így igaz, de az még belefér a históriába, hogy a volt Vörös Október Tsz, egykori udvarában megnyílt a várva-várt nyugdíjas klub.
Egy olyan helyiségekből álló épületegyüttes, ahol az egykori tagoknak lehet étkezni, a fürdőszobát használni, olvasni, biliárdozni, kártyázni, beszélgetni, vagy pihenni, ahol rendszeres orvosi rendelést is
tartanak. A költségei csökkentése érdekében 1987-ben az egyik hét100

végén kommunista műszakot szerveztek, amelyen több mint ötszázan szorgoskodtak. Ennek a bevételét, százezer forintot a klub berendezéseire fordították.
Azután az is igaz, 1988 elején új abb, nagyon sok levél ment az idős
tagokhoz: mennyi ajövedelmük, ki segíti őket, és a téesz mivel tudná könnyebbé tenni elkövetkezendő napjaikat. Mert bizonyos, hogy
a legrászorultabbak valamilyen támogatásban részesülnek, ha már
egykor bevitték ide a fóldjüket, erejüket, fiatalságukat, kétkezi szorgalmukat.
Szóval úgy tűnik, akad itt tennivaló az ezredfordulóig, meg az
azon túli esztendőkre is, hiszen az élet, a fejlődés mindig újabb és
újabb feladatokat hoz magával.
Hatalmas foldterület ez a 10 ezer 780 hektár. Ha az ember szeretné körbejárni és a legérdekesebb részeit újra és újra az apostolok
lován felfedezni: erre talán egy hét sem lenne elegendő. Elvégre adódik benne szik és agyag, feketefold meg legelő, kalászosokat ringató
róna, meg kunhalmokkal díszített, bokros erdő, egymásba kapcsolódó tórendszer. A régi erek, mocsarak helyén kukorica- és napraforgótenger himbálózik, az egykori halászok, pákászok, csikászok, bű
vös pusztai emberek szelleme pedig már csak a legkorosabbak és legöregebbek emlékeiben él. Históriáikon, az alapítás kezdeti nehézségein az egykori nélkülözéseken a legifjabbak csak mosolyognak, és
olykor legyintenek: mese ez, vallják megadó elnézéssel. Nem vitatkozom velük, hiszen ennek a községrÍek pár évtizedig én is lakója voltam, szinte minden szereplőt ismertem. Ha mese, legyen mese, mert
ez mindig, minden korban talán a legkedvesebb az embernek. Egy
olyan igaz mese, amelynek a múlt ködébe vesző mindennapjaiból
ennyit sikerült megmenteni, és akit érdekel, annak olvasásra tisztelettel átnyújtom. Akinek nem okoznak csalódást a leírt oldalak, köszönöm a türelmét, aki viszont többet várt ettől a históriától: annak
elnézését kérem. Hiszen a krónika korántsem fejeződik be: fut tovább, ahogyan a végtelen idő teszi. Remélhetőleg legérdekesebb mozzanatait tíz év múlva épp úgy lejegyzi valaki, mint hatvan esztendő
teltével. Mert hogy lesz miről mesélni, regélni akkor is, abban már
most, az első kiadás évében, 1989-ben bizonyos vagyok.
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