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Besenyi Vendel

DEME JÁNOS
Az 1976-os év a jászberényi Kossuth Tsz történetében két szempontból is meg-határozó. Ez év január 1-jével a szövetkezet megnövekedett, egyesült a helyi Március15. TSz-szel. – És ez év január 22-én megtartott közgyûlésen elbúcsúzott a tagságtólDeme János, a szövetkezet addigi legendás hírû elnöke. Nyugdíjba vonult és átadtaa stafétabotot a fiatalabb generációnak.Ki is volt õ?1916. augusztus 21-én született Jászberényben. Szülei mezõgazdasági munkásokvoltak. Családja régi jászberényi redemptus család. A Deme-család neve az 1705.évi összeírásban még nem, de az 1715. éviben már szerepel. Õsei tehát 1705 és 1715között telepedtek le Jászberényben. Földváltó õse Deme Mátyás, aki 1745-benrészt vett a redemptióban. Az évek folyamán a család növekedésével földjük elapró-zódott, s szülei már nem rendelkeztek földterülettel.Elemi iskolai tanulmányait Jászberényben végezte, iskolai végzettsége öt elemiés két ismétlõ. Mivel szegények voltak, már iskoláskorában is dolgoznia kellett. Ka-tonasághoz történt bevonulásáig gazdasági cseléd volt. Dolgozott jászberényigazdáknál, és dolgozott a pusztamizsei uradalomban is.1939-ben vonult be tényleges katonai szolgálatra Budapestre. Mûszaki alakulatnálszolgált, utász kiképzésben részesült. 1941-1942-ben mint harcoló honvéd a keletifront katonája.1942-ben leszerelt. Mezõgazdasági munkásként dolgozott. Ekkor már családos(1940-ben nõsült), napszámból, részesmûvelésbõl, részes aratásból, cséplõgépnélvégzett munkából szerzett kevéske jövedelembõl tartotta el családját.1944 õszén sasos behívóval újra behívták katonának, s rögtön a frontra került.Beteg feleségét és két apró gyermekét hagyta itthon, akik így keresõ és támasz nél-kül maradtak. Nehéz anyagi körülmények között éltek ekkor, s mi sem jellemzõbberre, mint hogy a hideg õszön mezítláb vonult be. „Olyan szegények voltunk mi ak-kor, hogy csak mezítláb tudtam elmenni a háborúba.” – nyilatkozta 1976 októberébena Szövetség címû újságnak.1944. december 23-án szovjet hadifogságba került. Mint hadifoglyot kivitték aSzovjetunióba. Egy Moszkvától északra lévõ hadifogolytáborba került, ahol sokatszenvedett a hidegtõl és az éhségtõl. (Hazatérésekor alig több, mint 40 kg volt atestsúlya.) A tábor lakóit – köztük õt is – a környékbeli kolhozokban dolgoztatták.A hadifogságból 1947. július 28-án tért haza Jászberénybe. Az ott elszenvedettgyötrelmek után újabb csapások várták itthon. – Családi élete kettétört, felesége tá-

vollétében, 1945-ben tüdõbajbanmeghalt. Gyermekeit a szomszédnéninél találta (aki a keresztany-juk is volt), édesanyjuk halálaután õ vette magához és õ ápoltaõket. – Közben lezajlott a föld-osztás, mivel nem volt itthon,ebbõl is kimaradt. – Nem voltsemmije, gyermekei és maga ré-szére a megélhetéshez szüksé-ges anyagi javakat pedig elõ kel-lett teremteni.Jani bácsi – mert legtöbbenelnökként is így hívták – erõs aka -raterejére vall, hogy e csapásokután nem omlott össze. Csép-lõgépnél vállalt munkát, majdpedig napszámosként dolgozott,s még az év õszén rendezte csa-ládi életét is. 1947. november 28-án újra megnõsült, s második fe-leségével, Varga Máriával vala-mivel több mint 50 évet éltekegyütt, jóban és rosszban kitartottak egymás mellett.A 9000/1948. sz. Kormányrendelet lehetõvé tette, hogy kishaszonbérletre földetlehet igényelni. Kilenc volt hadifogoly és egy hadifogoly-feleség – közöttük õ is –44 kat. hold földet igényelt Csák János földjébõl. (A város északi végén a SzentVendel szobor mögötti területen.)Magyarországon a szövetkezetek tömeges szervezése Rákosi Mátyás 1948.augusztus 20-án Kecskeméten megtartott nevezetes beszéde után kezdõdött el.Mivel ennek a 10 embernek, akik a fenti földterületet megigényelték semmijük nemvolt, így szövetkezetet alapítottak ezen a területen. A szervezést Deme János végezte.Október 18-án alakultak meg és Gerõ Ernõ nevét vették fel. Az õszi munkákatidegenekkel végeztették. 1949-tõl állami segítséggel és saját erejükkel fokozatosanlétrehoztak egy több lábon álló gazdaságot, mely néhány év múlva a város legjobbanmûködõ szövetkezetévé nõtte ki magát.  Növénytermesztésre, állattenyésztésre éskertészetre rendezkedtek be. Az elsõ két évben rizstermesztéssel  is foglalkoztak.Jani bácsi egy ideig az állattenyésztõket, majd a növénytermesztõket irányította.1949-ben egyhónapos állattenyésztési brigádvezetõi tanfolyamon vett részt Szom-bathelyen. Közben a szövetkezeti mozgalom betegségeként az elnökök sorban
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váltogatták egymást az év folyamán, az alapítástól 1949 végéig 6 elnöke volt a tsz-nek. Tóth D. János korábbi javaslatára az 1949. évi zárszámadó közgyûlésen DemeJánost választották elnöknek, aki e munkakört 1950-tõl 26 éven át megszakításnélkül, nyugdíjba vonulásáig ellátta. Ugyancsak ezen a közgyûlésen döntöttek anévhasználatról is, és 1950. január 1-jével felvették a Kossuth nevet. A hivatalosnévadó ünnepséget csak 1956. március 15-én tartották meg.1950-ben létrehozták a tehenészetet a Barthal-tanyán (Borsóhalmán), a sertéstele-pet a Zámár-tanyán (Bajnok u. végén), a baromfitelepet Necsõn alakították ki. 1951-ben megszervezték a juhászatot, fejéssel és sajtkészítéssel is foglalkoztak. Kerté-szetük már 1949-ben volt, azt 1951-ben átvitték a mai Vágóhíd környékére. 30 kat.holdon foglalkoztak itt intenzív kertészeti kultúrával, annak öntözéséhez vizetmintegy 2 km hosszú, a tagok által ásott öntözõcsatornából biztosítottak a Zagy-vából. – A gazdálkodást nehezítette a földterületek szétaprózottsága, a belépésekkövetkeztében a földterületek növekedtek, így 1950-ben és ‘51-ben részleges tago-sítást hajtottak végre.Az elõbbiekbõl is érzékelhetõ, hogy az új elnök feladatának tekintette az alapoklerakását, a termelés fejlesztését, de kötelességének érezte a rábízott emberekrõlvaló gondoskodást is. Aki az 50-es évek elejére emlékszik, az emlékszik az élel-miszerjegyre, és emlékszik a kenyérért való sorban állásra is. A beadás teljesítéseugyanúgy vonatkozott a szövetkezetekre is mint az egyéni gazdálkodókra, csak amegmaradt terményekbõl lehetett tovább osztani. Élelmiszerhiány volt, fejadag semjutott mindenkinek. 1951. november 30-án megszûnt az élelmiszerjegy. Az elnökmegszervezte, hogy a rászoruló tagok részére a kenyeret mindennap megvásárolják,és azt Tromfos András mindennap szétporciózza. A munkateljesítmény elszámolásamunkaegységben történt. A tehenészetbõl tejet vásárolhattak akiknek nem volt te-henük. Idõnként sertést vagy juhot vágtak, és azt a ledolgozott munkaegység alapjánszétosztották. De ugyanígy osztották szét az aratáskor juttatott aratószalonnát ésarató pálinkát is.Az elnök nagy súlyt fektetett a háztáji gazdálkodásra. Kezdetben, mivel kevésvolt a föld, a családtagok számától függõen állapították meg a háztáji területnagyságát. A tagok állatállománya részére igyekeztek szemes és szálastakarmányt,valamint kaszáló területet biztosítani. 1955-tõl a nyári idõszakban háztáji gulyát ismûködtettek.Természetesen a természetben kiadott termékek értékével (úgy  az élelmiszer, minta takarmány) a tagok be lettek terhelve, s ezek zárszámadáskor levonásra kerültek.Ugyanakkor a tanulásra is gondot fordítottak. 1952-ben lehetõséget biztosítottakazon személyek részére az iskolába jutásra, akik nem tudtak írni és olvasni. 1950 és‘52 között szakmai tanfolyamra küldtek vezetõ beosztású tagokat. Ugyancsak 1952-ben 5 traktoros tanfolyamot végzett. 1954-ben gazdasági szakelõadásokat szervezteka tagság részére, melynek keretében még számtant is tanítottak. (Bérces Györgytanító oktatta õket.) A tanfolyam látogatottsága 80 %-os volt.

Az elnök számára nem volt idegen a fizikai munka. Kezdetben ugyanúgy dolgozottõ is, mint a többi tag. Egy alkalommal Borsóhalmán kaszáltak, s eszébe  jutott, hogyaznap délelõtt 10 órára a Városházára hívatják. Eldobta a kaszát, felhúzta a papucsát,s kerékpárral rohant a tanácshoz. Ekkor nevezték el a felettes szervek papucsos el-nöknek. Külön fizetése nem volt, minden hónapban a 3 legmagasabb teljesítménytelért dolgozó munkaegységét átlagolták, s azt lett a havi javadalmazása.Mint elsõ számú vezetõ két tûz között õrlõdött, meg kellett felelnie a felsõ vezetéskövetelményeinek, de meg kellett felelnie a tagság elvárásainak is. Vezetõi tevékeny-ségében – végig a 26 év alatt – két szempontot tartott szem elõtt: addig nyújtóz-kodjon, ameddig a takaró ér, és úgy dolgozzon, hogy a kecske is jól lakjon és a ká-poszta is megmaradjon.Az ’50-es években központi irányítás volt. 1954-ig a Járási Tanács, 1955-tõl pediga Városi Tanács határozta meg a fõbb termelési mutatókat, ami nem mindig egyezetta tsz elképzeléseivel. Az elnök a szövetkezet szempontjait tartotta szem elõtt, többszörelõfordult, hogy a felettes szerv javaslatát nem fogadták el, mintegy szembeszálltaka hatalommal. Jani bácsi több súlyos kritikát kapott ezért, de az élet õt igazolta.1957. március 30-án a Városi Tanács önkritikát gyakorolt „… ha jól megnézzük atsz eddigi munkáját, azt kell látnunk, hogy neki volt igaza és helyesen látta a tszfejlõdését.”Az elnök szigorú, kemény és fegyelmezett munkát követelt, keményen föllépett amunkafegyelem sértõi ellen, nem riadt vissza a háztáji föld részleges megvonásátólvagy a kizárástól sem. Akik kárt okoztak, azokat a kár megtérítésére kötelezték. Aszövetkezet fejlõdésének egyik elõbbre vivõje talán a szigorú és fegyelmezett munkamegkövetelése volt. Az adott szó õt kötelezte. Minden munkatársát lelkiismeretesembernek tételezte fel, és azt is várta el, tehát amit én adtam meg neked, azt kapjammeg én is. Mikor a premizálás lehetõsége elõször felvetõdött, azt mondta, hogy azéjjeliõr is úgy végzi a munkáját, mint az elnök, ki-ki a maga területén. Meglátása sze-rint a premizálásnál tehát nem beosztás szerint, hanem az általa elvégzett munka tel-jesítménye alapján részesüljön.1956-ig két alkalommal volt hosszabb ideig távol. 1951-ben tartalékos tiszti iskoláravezényelték, utász tiszti kiképzést kapott. Az iskola elvégzése után hadnaggyáavatták, majd 6 hónapos csapattiszti szolgálatot kellett teljesítenie. 1955-ben újrabehívták továbbképzésre.Vezetése alatt 1950 és 1956 között megteremtõdtek a nagyüzemi termesztés alapjai.1949-ben 28 taggal 125 kat. hold földterületen gazdálkodtak, és csupán két lovukvolt. 1956-ban 104 tag 903 kat. holdon dolgozott, 82 szarvasmarha (ebbõl 28 tehén),129 sertés (ebbõl 31 anyakoca), 338 juh (ebbõl 188 anya), 281 törzsbaromfi és 22 lóvolt  az istállókban, ólakban és hodályokban. A munkaegység értéke az 1949. évi9,20 Ft-tal szemben 1956-ban 46,90 Ft-ra emelkedett, ami abban az idõben tisztességesmegélhetést tudott már biztosítani.Az 1953-as kormányprogram után kilencen, az 1956-os események után pedig
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Az elnök számára nem volt idegen a fizikai munka. Kezdetben ugyanúgy dolgozottõ is, mint a többi tag. Egy alkalommal Borsóhalmán kaszáltak, s eszébe  jutott, hogyaznap délelõtt 10 órára a Városházára hívatják. Eldobta a kaszát, felhúzta a papucsát,s kerékpárral rohant a tanácshoz. Ekkor nevezték el a felettes szervek papucsos el-nöknek. Külön fizetése nem volt, minden hónapban a 3 legmagasabb teljesítménytelért dolgozó munkaegységét átlagolták, s azt lett a havi javadalmazása.Mint elsõ számú vezetõ két tûz között õrlõdött, meg kellett felelnie a felsõ vezetéskövetelményeinek, de meg kellett felelnie a tagság elvárásainak is. Vezetõi tevékeny-ségében – végig a 26 év alatt – két szempontot tartott szem elõtt: addig nyújtóz-kodjon, ameddig a takaró ér, és úgy dolgozzon, hogy a kecske is jól lakjon és a ká-poszta is megmaradjon.Az ’50-es években központi irányítás volt. 1954-ig a Járási Tanács, 1955-tõl pediga Városi Tanács határozta meg a fõbb termelési mutatókat, ami nem mindig egyezetta tsz elképzeléseivel. Az elnök a szövetkezet szempontjait tartotta szem elõtt, többszörelõfordult, hogy a felettes szerv javaslatát nem fogadták el, mintegy szembeszálltaka hatalommal. Jani bácsi több súlyos kritikát kapott ezért, de az élet õt igazolta.1957. március 30-án a Városi Tanács önkritikát gyakorolt „… ha jól megnézzük atsz eddigi munkáját, azt kell látnunk, hogy neki volt igaza és helyesen látta a tszfejlõdését.”Az elnök szigorú, kemény és fegyelmezett munkát követelt, keményen föllépett amunkafegyelem sértõi ellen, nem riadt vissza a háztáji föld részleges megvonásátólvagy a kizárástól sem. Akik kárt okoztak, azokat a kár megtérítésére kötelezték. Aszövetkezet fejlõdésének egyik elõbbre vivõje talán a szigorú és fegyelmezett munkamegkövetelése volt. Az adott szó õt kötelezte. Minden munkatársát lelkiismeretesembernek tételezte fel, és azt is várta el, tehát amit én adtam meg neked, azt kapjammeg én is. Mikor a premizálás lehetõsége elõször felvetõdött, azt mondta, hogy azéjjeliõr is úgy végzi a munkáját, mint az elnök, ki-ki a maga területén. Meglátása sze-rint a premizálásnál tehát nem beosztás szerint, hanem az általa elvégzett munka tel-jesítménye alapján részesüljön.1956-ig két alkalommal volt hosszabb ideig távol. 1951-ben tartalékos tiszti iskoláravezényelték, utász tiszti kiképzést kapott. Az iskola elvégzése után hadnaggyáavatták, majd 6 hónapos csapattiszti szolgálatot kellett teljesítenie. 1955-ben újrabehívták továbbképzésre.Vezetése alatt 1950 és 1956 között megteremtõdtek a nagyüzemi termesztés alapjai.1949-ben 28 taggal 125 kat. hold földterületen gazdálkodtak, és csupán két lovukvolt. 1956-ban 104 tag 903 kat. holdon dolgozott, 82 szarvasmarha (ebbõl 28 tehén),129 sertés (ebbõl 31 anyakoca), 338 juh (ebbõl 188 anya), 281 törzsbaromfi és 22 lóvolt  az istállókban, ólakban és hodályokban. A munkaegység értéke az 1949. évi9,20 Ft-tal szemben 1956-ban 46,90 Ft-ra emelkedett, ami abban az idõben tisztességesmegélhetést tudott már biztosítani.Az 1953-as kormányprogram után kilencen, az 1956-os események után pedig
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mindössze hárman léptek ki a tsz-bõl. Velük mindkét alkalommal törvényesen el-számoltak.Az 1956-os októberi események alatt minden munka ugyanúgy folyt tovább,mintha semmi sem történt volna. Az elnök folyamatosan járta a telepeket, talán sû-rûbben, mint máskor. Az ötágú csillagokat leszedték, a tanyákat, eszközöket és atakarmányt õrizték. Az irodát (mely a régi közbirtokosság épületében mûködött)átmeneti idõre biztonsági okokból kivitték a Koncsik-tanyára (mai Vágóhíd). No-vember 2-án közgyûlést tartottak és megalakították a Munkástanácsot, melynekelnökévé a régi elnököt, Deme Jánost választották. Mivel közeledett a zárszámadásideje, november 4-én délelõtt búzát osztottak munkaegységre, november 6-án pediglevágtak 3 hízott sertést, s húsát ugyancsak kiosztották munkaegységre a tagokközött.A tsz ekkorra már anyagilag megerõsödött és gazdálkodása stabillá vált. 1957-tõla beadások eltörlése után a szerzõdéses felvásárlás bevezetésével a termelés biz-tonsága és jövedelmezõképessége javult, 1959-ig nyugodtabb évek következtek, atsz tovább fejlõdött. A Megyei Tanács 1958-ban 1 hónapos elnökképzõ tanfolyamotszervezett Jászberényben. Ide Deme Jánost is beiskolázták. Az elnök ugyancsakebben az évben a Városi Mg. Osztály javaslatára Szovjetunióbeli tanulmányútonvett részt.Valamennyiünk elõtt ismeretes, hogy 1959 a nagy felfejlesztés éve. Öt tsz mûködöttaddig a városban, s emellé 19 új alakult. Február 5. és március 1. között 155 tag kértefelvételét a Kossuth Tsz-be. Ezzel, és az évközbeni kis tsz-ek egyesülésével a területés a taglétszám év végére megháromszorozódott. A földterületek újra szétaprózódtak,156 parcellában helyezkedtek el, így 1959-ben újra tagosítani kellett, azonban avégleges földterületi határok csak 1961 végére alakultak ki.Az 1959 és 1961 közötti idõszak nehéz volt a tsz és nehéz az elnök életében is.1959-ben el kellett számolni azon tagokkal, akik vagyont vittek be, új munkaszervezetikereteket kellett kialakítani, és el kellett végezni a tagosítást. Az 1960-as év volt alegnehezebb, a megnövekedett tsz-bõl hiányzott a korábban megszokott fegyelemés az összetartás. Sokan távol maradtak a munkából, sok fegyelmi ügyet kelletttárgyalni. Különbözõ felfogású és nézetû embereket, volt napszámosokat, volt  kis-és középparasztokat, és 10 éve tsz tagokat kellett egységes szervezetté kovácsolni.Deme János elnök és Togyela István állattenyésztési brigádvezetõ (aki párttitkár isvolt) végezték ezt a munkát, szinte éjt nappallá téve mentek, szerveztek, agitáltak,terveztek, kalkuláltak, piacot kerestek, beszéltek és beszéltek, buzdították az embere-ket, és arra törekedtek, hogy a tsz fejlõdjön és a tagság is találja meg számítását.Akit nem tudtak meggyõzni az vagy kilépett, vagy kizárásra került. 1961-ben enyhülta helyzet és 1962-ben helyreállt a régi megszokott fegyelem, összekovácsolódott atagság, és 1962-tõl újra felfelé ívelõ tendenciát mutat a szövetkezet fejlõdése. 1962-ben az elnök ismételten elnöki továbbképzõ tanfolyamon vett részt Szabadszálláson.

Az 1960-as évek a korszerû nagyüzemi gazdálkodás, a korszerû termelés és ve-zetésszerkezet kialakításának évei, de a nagy építkezések, nagy beruházások idõ-szakának is lehetne nevezni ezt a korszakot. A szövetkezet fejlõdésével egyidejûlega tagság vagyona is gyarapodik. Egy a 60-as években történt felmérés szerint atagok több mint 20 %-a épített új családi házat, változtatott lakást, cserélt új bútort,vásárolt motorkerékpárt, vagy egyéb értékes használati tárgyat. A tagság több mintkétharmadának volt már televíziója.A háztáji gazdaság szerves kiegészítõje lett a tagok jövedelmének. A háztáji gaz-dálkodást szívügyének tekintette az elnök, az 1964. május 13-án megalakult háztájibizottságba õt is beválasztották. Ugyancsak lelkes patronálója volt az üzemen belüliversenymozgalomnak is, az 1968-ban megalakult versenybizottságnak szintén tagjalett.Deme János nagy munkabírású ember volt, sokat dolgozott. Kis Simson motor-kerékpárjával járta a határt, járta a telepeket, ellenõrzött, intézkedett, beszámoltatott,utasításokat adott. A helyszínen elsõ kézbõl tájékozódott, és naprakészen tudottmindent. „Hajnalban õ köszön elsõnek az éjjeliõrre, és õ kíván utoljára jó éjszakát aposztját újból elfoglaló éjszakai mûszakosnak” – írta róla a Néplap 1975. február 8-án. Az irodában csak addig tartózkodott, amíg az ügyek intézése azt megkívánta. –Elnöki munkája mellett 1965-ben – mivel a fõállattenyésztõ elment, s még újat nemállítottak be – 2 hónapig ellátta a fõállattenyésztõi teendõket is.Vezetõi és szervezõi munkája elismeréseként, mint küldött 1967. január 27-én résztvett az elsõ termelõszövetkezeti kongresszuson. Ezen a kongresszuson hozták létrea Termelõszövetkezetek Országos Tanácsát (TOT), és határozták el a tsz-ek területiszövetségeinek, mint érdekképviseleti szerveknek a létrehozását. Szolnok megyébenkét területi szövetség alakult: Karcag és Szolnok székhellyel. A Kossuth Tsz a szol-noki szövetséghez csatlakozott, melynek munkájában Jani bácsi az alakulástól, 1967-tõl nyugdíjazásáig, mint küldött vett részt.Az 1960-as évek végén reformfolyamat indult el a mg-ban, azonban ez a 70-esévek elején felerõsödõ politikai törekvések miatt megtorpant, és a nagypolitika azindokolt és önkéntes törekvésekkel is támogatott szövetkezeti egyesülések helyetta nagy szövetkezetek kampányszerû létrehozását szorgalmazta. Ennek következ-ményként városunk párt, tanácsi végrehajtó bizottságainak állásfoglalása alapjánaz 1972. év második félévében meg kellett oldani a Kossuth és a Rákóczi tsz-ekegyesítését. A két tsz vezetõi a feladat elõl nem tudtak kitérni, azt végre kellett haj-tani, és 1973. január 1-i hatállyal egyesülni kellett. A két tsz-nek 840 tagja volt, ebbõla közgyûlésen való megjelenésre kötelezettek száma 424 fõ. Az egyesítõ közgyûlést1972. október 28-án tartották, azon 437-en jelentek meg, akik az elnöki feladatoktovább vitelére Deme Jánosnak szavaztak bizalmat.Így 1973 újra az összekovácsolódás éve lett, több fegyelmi eljárást kellett lefoly-tatni. Ez a folyamat 1 év alatt lezajlott, és 1974-tõl töretlenül fejlõdött tovább a szö-
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vetkezet, a tagok életkörülményei és kereseti viszonyai is tovább javultak, továbbnövekedtek.1975-ben a tsz-ek egyesítési hulláma újra fellángolt a megyében és így városunkbanis. Most a cél a Kossuth és a Március 15. Tsz egyesítése lett. A két tsz elnökét, DemeJánost (Kossuth Tsz) és Pesti Kálmánt (Március 15.Tsz)  behívatták a Párbizottságra,és feladatul  szabták nekik az egyesítés végrehajtását. Elmondták nekik, ha ezt nemvégzik el „megnézhetik magukat”, tehát „meggyõzték” õket, ugyanúgy mint 1972-ben.E „meggyõzés” után a két tsz vezetõi kemény csatározásokat folytattak egymássalmíg megegyeztek. Az elõkészítõ munkálatok augusztus 21-én kezdõdtek, és november28-án a két tsz elsõ egyesített közgyûlésével zárultak. A két tsz – elõzõleg megtartottközgyûlésén – összes tagságának 68,4 %-a támogatta az egyesülést.Az egyesült tsz továbbra is Kossuth néven mûködött. Az elnöki funkciót azonbanDeme Jani bácsi már nem vállalta tovább. Sok viszontagságon ment keresztül aháborúban és a hadifogságban, sokat dolgozott itthon, ennek következtébenegészsége megrokkant és nyugdíjazását kérte. Az egyesített közgyûlést még õnyitotta meg. 1976. január 22-én az 1975. évet értékelõ zárszámadási közgyûlést is õvezette le. Ezen a közgyûlésen búcsúzott el a tagságtól. A városi pártbizottság ré-szérõl Berki Pál, a tsz tagsága nevében pedig Ipacs Pál köszöntötte, aki meleg sza-vakkal szólt 26 éves vezetõi  tevékenységérõl, az elért eredményekrõl, megköszöntenehéz és lelkiismeretes munkáját, és kérte, tanácsaival segítse továbbra is a tszmunkáját.Nyugdíjba vonulásakor az 1949. évi 28 taggal, 72 ha földön és 2 lóval gazdálkodóterülettel szemben 1976. január 1-jén 703 munkaköteles taggal, 7473 ha területen1798  szarvasmarhát, 2231 sertést, 2700 juhot és 98 lovat tartó és 161584 eFt vagyoniértékkel rendelkezõ gazdaságot adott át utódának. Ez a létrejött vagyon az eltelt 26év alatt a tagság kétkezi munkájával teremtõdött meg. Az elért eredmény csapat-munka, azonban ezt a csapatot õ irányította, õ fogta össze, õ koordinálta, sokszoraz ötleteket is õ adta, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hatalmas teljesítményaz õ 26 éves munkáját is tükrözi.Nagy törõdéssel, nagy hozzáértéssel, a nagyüzemi gazdálkodás iránti teljes oda-adással dolgozott. Véleményét, amely nem egyezett mindig a felettes szervek elvá-rásával, mindig és mindenhol el merte mondani. Õszinte és igazságos ember volt.Nem mindenben értett egyet a hatalom törekvéseivel, õ a józan paraszti ész logikájátkövette, és munkáját is eszerint végezte. Talán ebbõl adódhatott az, hogy vaskalaposelnöknek tartották. Bántani, elmozdítani nem merték, mert az elért eredményekmagukért beszéltek.1955-ig szakember nélkül, egyedül irányított. 1955-tõl már agrárszakember segítettemunkáját Bordás János személyében. Megfelelõ szakember-gárda 1959 után alakultki, ami komoly szakmai hátteret biztosított munkájához. A szakemberek közül külön

is ki kell emelni Bujdosó József fõkönyvelõ személyét, aki 1965-ben történt belépéseután több terhet levett a válláról, és alkalmazásával minõségi változás állt be az álta-la vezetett terület és az egész szövetkezet életében is. Az elnökkel egyetemben szi-gorú, fegyelmezett, takarékos és ésszerû költséggazdálkodásra törekedtek mindenterületen.Jani bácsi munkája mellett a közélet aktív szereplõje is volt. 1954-1967-ig várositanácstag, 1958-1967-ig pedig a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának is tagja.1967-1975-ig városi pártbizottsági tag. 1957-1974-ig munkásõri szolgálatot teljesített(a munkásõrségnek alapító tagja volt). A Magyar Dolgozók Pártjának 1950-1956-ig,a Magyar Szocialista Munkáspártnak pedig 1957-tõl 1989-ig, a párt megszûnéséigtagja volt.Munkája elismeréseként kitüntetésekben részesült: Kiváló Tsz Dolgozó;Magyarország Érdemrend Bronz Fokozata; Szocialista Munkáért Érdemrend BronzFokozata; Mezõgazdaság Kiváló Dolgozója; Munka Érdemérem Arany Fokozata –2 alkalommal –; Haza Szolgálatáért Érdemérem Bronz Fokozata és Munkásõr SzolgálatiÉrdemérem.A Jászberényi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a város érdekében kifejtettmunkásságáért 1984-ben „Pro Urbe Jászberény” kitüntetésben részesítette.Deme János negyedszázadig volt vezetõ, a Kossuth Tsz elnöke. Sok buktató voltabban a negyedszázadban. „Sok buktatón kellett áthaladnunk, - nyilatkozta 1976októberében a Szövetség címû újságnak – de áthaladtunk. Igaz esetenkéntelkerülhettük volna õket, de hát túl vagyunk rajta, és azért nem szégyenkezünk.Megtettük, amit megtehettünk. Soha nem kerültük meg a nehezét, a munkát nemhátulról toltuk, hanem elölrõl húztuk. És haladtunk.”1975-ben a Szolnok Megyei Néplap még mint aktív elnökkel riportot készítettvele. Az eltelt 25 évrõl és annak nehézségeirõl beszélgettek. Az újságíró megkérdeztetõle: „Gondolt-e valaha arra, hogy könnyebb munka után kellene néznie;”Jani bácsi a következõket válaszolta:„Mindig azt vallottam, hogy aki a Tiszán innen nem boldogul, annak a Tiszántúlsem jobb. Jászberényben születtem, itt nõttem fel, minden rög ide köt. Magamfajtanehéz sorsú emberekkel együtt alakítottuk a szövetkezetet és minden nap, mindenesztendõ után, amit magunk mögött hagytunk, úgy éreztük, az életünkbõl építettünkegy keveset a közösbe. Az életünkbõl kellett volna tehát otthagyni egy darabot, hamegfutamodunk, amikor nehezebb volt.” (Szolnok Megyei Néplap 1975. február 8.)Nyugdíjazása után visszavonult a közélettõl. Családjának élt, de figyelemmelkísérte a szövetkezet életét is. Háztáji gazdaságában szeretettel gondozta kedvencállatait – a jász ember szent állatát –, a birkát. Élete vége felé sokat betegeskedett.Súlyos betegség után 82 éves  korában, 1998. március 27-én hunyt el. Családja,hozzátartozói, barátai, tisztelõi és a Kossuth Tsz tagsága március 30-án búcsúztakel tõle a jászberényi Szent Imre temetõben.
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vetkezet, a tagok életkörülményei és kereseti viszonyai is tovább javultak, továbbnövekedtek.1975-ben a tsz-ek egyesítési hulláma újra fellángolt a megyében és így városunkbanis. Most a cél a Kossuth és a Március 15. Tsz egyesítése lett. A két tsz elnökét, DemeJánost (Kossuth Tsz) és Pesti Kálmánt (Március 15.Tsz)  behívatták a Párbizottságra,és feladatul  szabták nekik az egyesítés végrehajtását. Elmondták nekik, ha ezt nemvégzik el „megnézhetik magukat”, tehát „meggyõzték” õket, ugyanúgy mint 1972-ben.E „meggyõzés” után a két tsz vezetõi kemény csatározásokat folytattak egymássalmíg megegyeztek. Az elõkészítõ munkálatok augusztus 21-én kezdõdtek, és november28-án a két tsz elsõ egyesített közgyûlésével zárultak. A két tsz – elõzõleg megtartottközgyûlésén – összes tagságának 68,4 %-a támogatta az egyesülést.Az egyesült tsz továbbra is Kossuth néven mûködött. Az elnöki funkciót azonbanDeme Jani bácsi már nem vállalta tovább. Sok viszontagságon ment keresztül aháborúban és a hadifogságban, sokat dolgozott itthon, ennek következtébenegészsége megrokkant és nyugdíjazását kérte. Az egyesített közgyûlést még õnyitotta meg. 1976. január 22-én az 1975. évet értékelõ zárszámadási közgyûlést is õvezette le. Ezen a közgyûlésen búcsúzott el a tagságtól. A városi pártbizottság ré-szérõl Berki Pál, a tsz tagsága nevében pedig Ipacs Pál köszöntötte, aki meleg sza-vakkal szólt 26 éves vezetõi  tevékenységérõl, az elért eredményekrõl, megköszöntenehéz és lelkiismeretes munkáját, és kérte, tanácsaival segítse továbbra is a tszmunkáját.Nyugdíjba vonulásakor az 1949. évi 28 taggal, 72 ha földön és 2 lóval gazdálkodóterülettel szemben 1976. január 1-jén 703 munkaköteles taggal, 7473 ha területen1798  szarvasmarhát, 2231 sertést, 2700 juhot és 98 lovat tartó és 161584 eFt vagyoniértékkel rendelkezõ gazdaságot adott át utódának. Ez a létrejött vagyon az eltelt 26év alatt a tagság kétkezi munkájával teremtõdött meg. Az elért eredmény csapat-munka, azonban ezt a csapatot õ irányította, õ fogta össze, õ koordinálta, sokszoraz ötleteket is õ adta, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hatalmas teljesítményaz õ 26 éves munkáját is tükrözi.Nagy törõdéssel, nagy hozzáértéssel, a nagyüzemi gazdálkodás iránti teljes oda-adással dolgozott. Véleményét, amely nem egyezett mindig a felettes szervek elvá-rásával, mindig és mindenhol el merte mondani. Õszinte és igazságos ember volt.Nem mindenben értett egyet a hatalom törekvéseivel, õ a józan paraszti ész logikájátkövette, és munkáját is eszerint végezte. Talán ebbõl adódhatott az, hogy vaskalaposelnöknek tartották. Bántani, elmozdítani nem merték, mert az elért eredményekmagukért beszéltek.1955-ig szakember nélkül, egyedül irányított. 1955-tõl már agrárszakember segítettemunkáját Bordás János személyében. Megfelelõ szakember-gárda 1959 után alakultki, ami komoly szakmai hátteret biztosított munkájához. A szakemberek közül külön

is ki kell emelni Bujdosó József fõkönyvelõ személyét, aki 1965-ben történt belépéseután több terhet levett a válláról, és alkalmazásával minõségi változás állt be az álta-la vezetett terület és az egész szövetkezet életében is. Az elnökkel egyetemben szi-gorú, fegyelmezett, takarékos és ésszerû költséggazdálkodásra törekedtek mindenterületen.Jani bácsi munkája mellett a közélet aktív szereplõje is volt. 1954-1967-ig várositanácstag, 1958-1967-ig pedig a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának is tagja.1967-1975-ig városi pártbizottsági tag. 1957-1974-ig munkásõri szolgálatot teljesített(a munkásõrségnek alapító tagja volt). A Magyar Dolgozók Pártjának 1950-1956-ig,a Magyar Szocialista Munkáspártnak pedig 1957-tõl 1989-ig, a párt megszûnéséigtagja volt.Munkája elismeréseként kitüntetésekben részesült: Kiváló Tsz Dolgozó;Magyarország Érdemrend Bronz Fokozata; Szocialista Munkáért Érdemrend BronzFokozata; Mezõgazdaság Kiváló Dolgozója; Munka Érdemérem Arany Fokozata –2 alkalommal –; Haza Szolgálatáért Érdemérem Bronz Fokozata és Munkásõr SzolgálatiÉrdemérem.A Jászberényi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a város érdekében kifejtettmunkásságáért 1984-ben „Pro Urbe Jászberény” kitüntetésben részesítette.Deme János negyedszázadig volt vezetõ, a Kossuth Tsz elnöke. Sok buktató voltabban a negyedszázadban. „Sok buktatón kellett áthaladnunk, - nyilatkozta 1976októberében a Szövetség címû újságnak – de áthaladtunk. Igaz esetenkéntelkerülhettük volna õket, de hát túl vagyunk rajta, és azért nem szégyenkezünk.Megtettük, amit megtehettünk. Soha nem kerültük meg a nehezét, a munkát nemhátulról toltuk, hanem elölrõl húztuk. És haladtunk.”1975-ben a Szolnok Megyei Néplap még mint aktív elnökkel riportot készítettvele. Az eltelt 25 évrõl és annak nehézségeirõl beszélgettek. Az újságíró megkérdeztetõle: „Gondolt-e valaha arra, hogy könnyebb munka után kellene néznie;”Jani bácsi a következõket válaszolta:„Mindig azt vallottam, hogy aki a Tiszán innen nem boldogul, annak a Tiszántúlsem jobb. Jászberényben születtem, itt nõttem fel, minden rög ide köt. Magamfajtanehéz sorsú emberekkel együtt alakítottuk a szövetkezetet és minden nap, mindenesztendõ után, amit magunk mögött hagytunk, úgy éreztük, az életünkbõl építettünkegy keveset a közösbe. Az életünkbõl kellett volna tehát otthagyni egy darabot, hamegfutamodunk, amikor nehezebb volt.” (Szolnok Megyei Néplap 1975. február 8.)Nyugdíjazása után visszavonult a közélettõl. Családjának élt, de figyelemmelkísérte a szövetkezet életét is. Háztáji gazdaságában szeretettel gondozta kedvencállatait – a jász ember szent állatát –, a birkát. Élete vége felé sokat betegeskedett.Súlyos betegség után 82 éves  korában, 1998. március 27-én hunyt el. Családja,hozzátartozói, barátai, tisztelõi és a Kossuth Tsz tagsága március 30-án búcsúztakel tõle a jászberényi Szent Imre temetõben.




