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. A BESZELO KEPEK előadásszövegeit

és

filmdiasorozatait

az illetékes megyei tanács népművelési alosztálya
díjtalanul kölcsönzi. Az odaszállítás
költségei a kölcsönző
hivatalt, a visszaszállítás költségeí a kölcsönvevőt terhelik. Közérdek, hogy a szövegkönyveket

és a filmdiasorozatokat

felhasználásuk után azonnal

visszaküldjük
A kölcsönzött

a Megyei Tanács Népművelési Alosztály címére.
előadásszövegekért
és diasorozatokért
a kőlcsőn-

vevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik. A szöveget változtatní
(áthúzni stb.) nem szabad. Különösen kíméljűk a filmdiasorozatokat a karcolástóI.
A vetítettképes előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok, indítványok és észrevételek közlését ta Népművelési Míníszférium
VI. főosztálya
(Budapest,
köszönettel veszi.

V.,

Báthory-u.

10. V. em.)

Az 1949-50-1951. oktatási évadban megjelent
előadásszövegek

és fKmdiasorozatok

bárkitől

vetítettképes

címjegyzéke

a füzet borító-

és képanyagát

a Népművelési

lap jának hátsó oldalán található.
Ennek az előadásnak
Minisztérium

Oktatási

szövegét

Osztálya

állította össze.
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szabadulás előtt mindannyian agrárproletárok
voltak. Cselédek, szolgák az urak földjén. A demokrácia adott elöszőr
szabadságot és földet nekik, s most a tíz család termelőescportban egyesülve, 70 hold földön megkezdte a közös gazdálkodást.
5. Milyen volt a Petőfi-termelőcsoport
útja? Kezdetben feltor-·
nyosultak az akadályok. Mindössze két lovuk és két tehenük
volt, meg néhány behozott szekér és szerszám. De hiányoztak a nagyüzemi gazdálkodáshoz szükséges felszerelések, a
megfelelő épületek. A szomszéd Kölesd" kőzség kulákjai
is
aljas rágalmakkal akarták kedvét szegni a csoportnak. Arn
Egyed Illesék lelkesedését sem a nehézségek, sem az ellenség támadása nem tudta megtörni.
6. 1948 őszéri hangos munkazaj verte fel a falut. Csengtek a
kalapácsok. A csoporttagok javították a rozzant szerszámokat. Bódiék udvarán is javítják az ekét.
7. De a Petőfi-termelőcsoport
hamarosan
Párttol és a dolgozó nép kormányától.
8. A rnunkások a budapesti Hofherr
készítik a gépeket. hogy dolgozó
séget nyujtsanak.

támogatást

traktorgyárban
parasztságunknak

kapott

a

lázasan
segít-

9. Nemsokára traktor
dübörgött a csoport földjén., Az őszi
. rnélyszántást a szedresi gépállomás végezte. Az első segítséget hamarosan kővette a második.
1lJ. Az állam egyéves törlesztési feltétel mellett 80 mázsa rnűtrágyát küldött, hogy a csoport földje termékenyebb legyen.
11. Meg,szaporodott az állatállomány. Kérelrnükre a Földművelésügyi Minisztérium 12 tagból álló törzset juttatott a csoportnak, rnelyet 3 év mulva ugyanannyi súlyban kell vissza ..
téríteniök.
12. Az eredményes gazdálkodás útjából sok akadály elhárult.
Igásállatokról is gondoskodott a dolgozó nép állama. Már
késő ősz volt, amikor 6 jó igásló érkezett a csoport számára.
A lovak árát 10 év alatt törleszthetik le.

13. A csoportnak az induláskor sertésállománya sem volt. A korrnányza] 20 anyakocát juttatott nekik, azzal a feltétellel, hogy
2 év mulva hasonló súlyú anyakocát kell visszatéríteniök.
14. Igen ám, de ilyen istálló maradt a multból. Egy háborús bűnős kulák düledező istállója. Pedig a jószágoknak jó istálló
szűkséges, A takarmányozásuk
biztosítására pedig megfelelő
siló.
15. A rossz jstálló helyén hamarosan ezt az istállót építették fel
a Petőfi-csoport tagjai. E célra 25.000 forint államsegélyt
kaptak 20 évi tőrlesztéses hitelre.
16. Németh György és Bartus András csoporttagok
felépítették a 100 köbrnéteres silót is.

vezetésével

17. Közben beköszöntött a tavasz. 1949. tavasza. A Fekete-brigád tart megbeszélést a répaföldön. Tervszerűen szervezik
meg a munkát, A vetési terv alapján többek között búzát
20, rozsot 5, kukoricát 25, borsót 5 és répát 3 holdon ve-

tettek.
18. Hullámzik a gabonatengert A kalászokat
vizsgálgatja
laz
egyik dolgozó. 1949-ben csak 6 mázsa búza termett holdanként. Rozshól is csak 8 mázsa. A sok esztendőn keresztül elhanyagolt talaj abban az évben nem adott többet.
19. Ez a fiatal kukoricatábla 15 mázsat fizetett holdanként. Enynyi termett az egyénileg gazdálkodók földjén is. De a közösen végzett munka, a gépi rnunka és a műtr ágyázás meghozta eredményét. Mert amíg a következő évben az egyénileg gazdálkodóké változatlanul csak 15 rnázsát termett holdanként. addig a Petőfi-csoport .Iöldjén 1 év mulva a terméseredmény holdanként 40 mázsára növekedett. Hogyan gondozták a kukorícát? Gyakran lókapázták
és a négyezéri kapálás
nem engedte elgazosodní, kisz.áradni a talajt.
20. Nemcsak a növények fejlődtek. Az állatok is szapórodtak.
A csoport kedvencei: a gondosan ápolt borjak szaladgálnak
a kifutóban. Növekedik a közös vagyon!
21. Sója Jánost látjuk rnost a képen, amint két társával együtt
aláír ja a belépési nyilatkozatot, Farkas Mátyás és Szekeres
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:2 Beszélő képek
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~é~ft~~~:t~g'~~~j~l~Atétéb'n.~·
"attitedm'én'yek .vorrzották ~,_csoportba. pédigá(,pet'~,~{&,
port eredményef ekkor "még 'elmaradtak irtás :<::s,öportQ~;~tl:9
gos teljesítménye rnögött. A kezdeti nehézségek m!ellett-.en!1'~
egyik oka az volt, hogy nem vállaltak szerződéses-termelésf
, éS:-így elestek a szokásos prérniumoktól js.
"'e <;-:.;~'
,.22. Az aratás utáni előzetes elszámoláskor Í3.- forint J?rt ,'.eg~j
'mun'kaegységért.. ~gy-egy tag átlag 2.0pO~2.5ű0'JqFiJÍto
.
_ kapott. A fennmaradó, összeg a beruházási köl1lsége~,tö!le,s,~.
tésére kellett. De szükség is volt újabbberuh~zásokf:(r
'
eredeti 70 bold földf-etületük 'a kulák haszortl?é;letek'íf{n
szűntetésével 187 holdra növekedett.
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23',' Az: első elszámolás után 'így szépűlnek meg a lákáiS01C:,.
, nemcssk.Berényiék otthona lett ilyen takaros, hanem {tö
tagé is. Sökan vásároltak konyhaíelszerelést és családJükh
Új runát."
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24.' A Petőfi-csoport tagjai, akik a. Ielszabádulásig .a nagyu.r .
.é13 kúlákolk főldjén""": elnyomott, TÖI1gy,0s'zseÜhé'~ vö1t~Is'.'
napról-napra ·tapasztalják, hogy' közö« gaídálkodás:sal,'egyt
szépűl életük. Ogy érzik, hogy kötelességük .ezt . azoknak;
. dolgozó' párasztoknak . is'. elmondani, akik mégegy~lJ.i1;e
gazdálkodnak. Megkezdik .hát a felv;ilág9skó" tanítq:múnkát_
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. 25.' Bódi
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Amália," a csoport egyik tagja' íelkeresí Rádai
. ket. . Elmondja nekik.r hogy .a Ielszabadulás előtt
vaf'Ülsb~á:
,volt szolgáló .: Életében .most 'először keresett 'annyit, ;ho~:,
vegre~ ágynernÍít,' cipőt, csizmát vásárolhat. Az'e:~zet~<~,'
számolásnál' 2:200 forintot vett kézhez. Kamrájába fejaq' : .,
ként többek között 4 mázsa 40 kg búza, 1 tná:zsa 'hórs6
.mázsa 25 kg - árpa került. Az udvará. p~dig',má~"-:t~lftv:a!1
jószággal. Bódi Amália hívja <Rádaíékat is,' hog:y-::té!ijene.k
be a csoportba .. A felvilágosító munkának ném J~,-trlanidKe:
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26; Az '1949'es aratás után Póra János ,éJsPolyák. Sándor közé
.~;:. patásztok kezdeményezésére
J 7 cSalád 1'3'6 kataszttáli~(:Qpl~
, "földd~lmégaJak:itóha . 'a DÓ:Z5a·térmefő~6op'Ö'ttot. Augüszt-+
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a7"c<s!)port:~l~ő
'iilffiéllgfr ·~triök,'~ Nácl.9,~Pál .~ J~ákosL~; .~;
;':~Máfyá6? kecskeméti. ,beSzédét -olvasta fel.' A. m~ib,~l>,~élé6" ..
" erec).ménye:kénba.·'t'agok 7 lovat, ·13 tehenet és g,a,zdaiS;lgi üd.--'·.
. iierg1f;Seket vittek
a csoportba,
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!;i.27..'A termelöszövetkezetí
mozgalom rnind :rtepszer{Hi>hévált- Kis~·';'·'
":,-)-6rmáso.h. Képünkön Szarka József..és fl;J~S:ége~tOY:ább:á lv\~,,',
·,'<;.sz;·árosFerenc kérik felvételüket a Dózsaba. i<A>.€h .János. , .:
"";,,.elnÖkhelyette;; szereíettel fogadja a· jelentk.f,z6k~t, Hamaro: ,',
;;:,"".san 52-Fe.gyarapodotf
a csoport taglétszárna, 'föld,t~riHetük,;'"
:'~r'pedig 630' holdra.···
' .
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,is:, A;;új-:,csOPQft 'színtén

építéssel kezdte, Épül a nazlatóse'r;
'~'",'tésóL Eseélra azállarn 6..000 forint hoosúiJ.ej.ár.a1úhitelt nyuj.'>.:' 19tt nekik, Idősb Karpusz Jáno.s,Majznk
JÓz:s.ef.és Bodor JÓ-· '
J = zseí csoporttagok vezetlék az építést. S.i~wiiök is ,k~Hett.
lj,~:;:-K:~re:lmükre . a FöJdmű~~lésügy~MinJsz;tér~um
·.~rté~tör~',
:'$,?,.t{ep,.yé$zet,et, küldött la csoportnak. "
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Y;'2,9:'~Min~
(~lkészült az ól, márls megéikezett~ Ja 2ö ~jaba~'an.ya- .~~:,:,
.. '. .koca, A Dózsa -ugyanolyanfeltételekm,eHeHkap,tae
sertés.-,
'
':. ,,:t-örzst.enyészetet, rnint va PetöH;:termelocsoport. ~lalportl1atá-'·.
'~}-:-Jjól 2 év mulva .ugyanílyen súlyú sértést kel! V~$8zás~olgál- .. "
·'l. tatníok:
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. :.; Ez a bérhizíalásra váHalt'200 I$erf~s hizlalója. A csbport.l~gjai ,.:'
•• 13:.r.égi .anyagok felhasználásával,
saját 'maguk lépi't'ették .~a' '\';'
. )- '.',kb.:' Q·5---y30.000f<9f·intértékíí hizlalót. Csak a v:iHanyvi1ágítás.
.
·~~t.::
Kevezetélsére .és a' cement beszerzésére kértek
f9rint
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t.'~"A~Dózsa rnegbizottai jelkeresik a szedresí gép;Womál$r Al;('; elvtársak sZÍ\:esen,. barátságosan
fogadják. őket, ,Mindjárt-.
,·;,..,:-rneg~Qtik a' szerződést a gép,i rnunkára
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kával, rnűtrágyázással
dohány termelő-brigád.

és

gyakori

kapálással

gondozta

a

49 .. Ilyen napraforgó sem volt ezelőtt Kístormáson! - állapítja
meg Pintér Erzsébet, a csoport egyik tagja. A napraforgóból holdanként 10· mázsát vágtak. Éppen a kétszeresét, mint
amennyi az egyénileg gazdálkodók földjén termett. Nem
hiába, hogy nemesített vetőmagot vetettek és ráadásul nem
sajnálták a nővénytől a rnűtrágyát sem.
50. Nagy ünnepi eseményt ábrázol e kép. Még a nyár kezdete
előtt az a kitűntetés érte a Dózsát, hogy a továbbiakban nem
csoportként
rnűkődik,
hanem önálló terrnelőszövetkezetté
alakulhat át. Kifüggesztik az erről szóló okiratot. Most már
az eddiginél is nagyobb támogatást kapnak és még fejlettebb, tervszerűbb termelést folytathatnak.
51. E kép a Dózsa földterület tagosítási
munkájának
előkészületét ábrázolja. 1950 nyarán a Dózsa 1087 hold földje, 500
tagba volt elosztva. Most kőzős tagba egységesítik e földterületet.
52. E kép itt Berényi István csoporttagot
ábrázolja házának
tornácán. A terrnénybegyüjtést
követő előzetes elszámolás
után tetőtől-talpig kíöltözött
is, családja is. A csoport
15 forint 50 fillért osztott ki egy munkaegységért.
Neki 210
munkaegysége
volt. Az évvégi elszámoláskor
pedig 330.
Ezelőtt a 9 hold juttatott földjének még az adóját sem tudta
kifizetni. Most kereken 5.000 forintot keresett. Fejadagul az
esztendő végén 8 mázsa gabonát, 5 mázsa burgonyát, 5mázsa kukoricát és 130 liter bort keresett. Az egykori napszámos Berényi István is, mint vele együtt más sok százezer
dolgozó érzi és tudja, hogy a népi demokrácia igazi hazát
.adott nekik.
ő

53. Rostás Ferencne házába szintén a közösgazdáUmdással
köszöntött be a növekedő jólét. Az előzetes elszámoláskor
2.600, az év végén 5.000 forintot kapott
is, a fejadagon
kivűl. Aze:őtt csak rántottleves járta náluk,
ahogy raz a
ő

8

szegénységből tellett. Most gyakran kerül hús is 'ebédre!
Jókedvű a család, bőven terített az asztal!
54. Ez itt meg Rostasné udvara. Azelőtt üres volt a házatája.
Most hízó, malac, liba, baromfi szaladgál benne. Fáj is ez
a kuláknak! A szövetkeze] ugyanis lehetövé teszi, hogy rninden tagjának legyen saját háztáji gazdálkodása,
amelynek
jövedelme pótlás a konyhára.

55. Itt Rádaiék háztáji gazdálkodását ábrázolja képünk. A sertésen, baromfin kívűl még tehenük is van. Munkaegységei
után Rádaí családjával
együtt 7.000 forintot kapott. Fejadagul pedig 14 mázsa gabonát, 20 mázsa kukoricát,
700
liter bort. Rádai Ferenc, az egykori cseléd, soha nem álmodott ilyen bőségről.

56. Kitől búcsúzik ily szivélyesen Kistorrnás népe? Jancsó Mártennérrak integetnek. Jó munkájáért Jancsó Mártonné tagja
lett az 1950 nyarán a Szovjetunióba induló parasztküldöttségnek, hogy közvetlen tapasztalatból ismerje meg a világ
legfejlettebb mezőgazdaság át. Jancsó Mártonné a kistorrnási
dolgozó paraisztok rneleg köszöntését vitte a szovjet néphez.
Köszönetet a felszabadulásért,
a jólétért, földjükért.
Köszönetet a hős szovjet katonáknak,
akik a dolgozók Magyarországáért ~ érettünk 1s'- vérüket ontották. Jancsóné 50ksok kérdést is vitt magával. Kűlönősen
az állattenyésztők
bíztak sok kérdést Jancsónér a ...

57. . .. rnert ekkor már az önálló termelőszövetkezetnek

50 tehénből álló gulyája volt. Hallottak arról, hogy a kosztrornaí
tehénből évente 12 ezer liter - nem C/gy esetben - 16 ezer
liter tej íejhető. A kistorrnásiak
a szovjet tapasztalatok
alapján akarják az állattenyésztési üzemágat fejleszteni.

58. Az első 15 tehenet még az államtól kapták.
saját nevelésuk. Kovács József és Nyeső Jánosné
bőlátlag 13 liter tejet fej naponta.

A többi már
1-1 tehén-

59. A gulya 8 mázsás bikáját rnutatja meg ifjú Tényerei Sándor.
60. Ez a harmincnyolc

mmtatenyészet,

üsző és tinó is az övék. Ezekből lesz
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,85.~E~k~pen 'a' Majzik-család·láth~tó.
KörülüHk-'a rádl<?t'. AwiÓ~a
, ,Kistormás szeeialista község, ~hetven ..csarád 'vásárolt' .'Úyen
rádiót. :,'A ' Majzik-csálád' gYJt,kran elbeszélget ~~, mJ1i1tr9~
~"amelyb:ennekik'~c$,a.k a nyomorultezolgasors juíott; '::A;\söté
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,"ságot, kenyeret és.vídám, derűs otthont: adott nekik. Tudják,
{, \~',j hogygyermekeikre
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A "Beszélő Képek" 1949-1950-1951. oktatási évadban megjelent előadásszövegelnek
és Iilmdiasorozatainak
címjegyzéke.
Szabad Föld Téli Esték:
A Nagy Októberi Szeeialista Forradalom (Sz.-l.
sz.) .
Képek a szovjet kolhozok életéből (Sz.-2. sz.)
Szovjetunió, a béke őre (Sz.-3. sz.)
Sztálin élete (Sz.-4. sz.)
.
Moszkva felé tekint a világ (Sz.-5. sz.)
A szovjet falu kultúrélete (Sz.-6. sz.)
Felszabadult ország - felszabadult nép (Sz.-8. sz.)
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár
(Sz.-g. sz.)
.
Aratás a nagyszénásí "DÓZISa" termelőszövetkezetben
(Sz.-lO. sz.)
Boldog jövőnk - ötéves tervünk (Sz.-ll.
sz.)
800 millió ember a békéért (Sz.-12. sz.)
A koreai nép harca a szabadságért (Sz.-13. sz.)
Második parasztküldőttségűnk
útja a Szovjetunióban
(Sz.-14. sz)
Képek néphadseregünk életéből (Sz.-15. sz.)
Faekétől a ,tfalktorig (Sz.-16. sz.)
Hogyan él a pér] "Micsurin" termelőcsoport parasztsága.
(Sz.-17. sz.)
Hogyan él a kistorrnási "Dózsa" termelőszövetkezet parasztsága.
(Sz.--18. sz.)
Képek a Szovjetunióbói:
Képek a Szovjetunióból (Szu.-:.
sz.)
Természettudományi:
A csillagos ég (T.-l.
sz.)
Az állattenyésztés új útjai (T.-2. sz.)
Micsurin a természet nagy átalakítója (T.-3. sz.)
A növények élete (T.-4. sz.)
A világ, amelyben élünk (T.-5. sz)
Az ember származása (T.-6. sz.)
Művészeti:
A szovjet festőrnűvészet (M.-l.
sz.) (Színes üvegdiapozltlv.)
Mesék:
Mese az aranykakasról (M.-2. sz.)
A cárés a madár (M.-3. sz.)
Híradó:
Győr-Sopron-,
Hajdú-Bíhar-,
adó (H.-l.
sz.)
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