Kaszapovics andrás
1916. október 14. Székesfehérvár – 1963. augusztus 16. Pécs

MTI/MTVA Fotóarchívum/Fehérváry Ferenc

Főbb tisztségei
Az MDP KV póttagja

1954. május 30.–1956. október 31.

Az MSZMP KB póttagja

1957. június 29.–1962. november 24.

A kátolyi Új Élet Termelőszövetkezet elnöke 1957–1963. augusztus 16.

Pályája
Anyja, Kaszapovics Éva házicseléd volt, apját nem ismerte. Születése után anyjával
a Baranya vármegyei Kátoly községbe költöztek, ott járta ki az elemi iskola négy
osztályát (felnőtt fejjel még három osztályt végzett), majd gazdasági cselédként,
később földmunkásként kereste kenyerét. 1945 tavaszán ő is földhöz jutott, s
rövidesen már 12 kataszteri holdon gazdálkodott, nevéhez fűződik a nagy
termőképességű kátolyi „Aranyözön” kukorica nemesítése. 1948-ban a Kossuth-díj
ezüst fokozatával tüntették ki, mert „ésszerű gazdálkodásával és fáradhatatlan
munkabírásával” az aszályos év ellenére kiemelkedő terméshozamot ért el. 1945.
májusban belépett a Magyar Kommunista Pártba, s a helyi pártszervezet titkára lett.
1945–1948 között tagja volt az MKP Központi Vezetősége Falusi Bizottságának.
Párttitkári funkcióját a szociáldemokrata párt beolvasztásával 1948-ban létrejött
Magyar Dolgozók Pártjában is megtartotta 1950-ig. 1948-ban egy évre
megválasztották Kátoly községi bírójává. 1949. májusban bekerült az
Országgyűlésbe, amelynek élete végéig tagja maradt. 1949 őszén, feladva az egyéni
gazdálkodást, belépett a helyi termelőszövetkezetbe, s hamarosan annak elnökévé is
megválasztották. 1954. májusban az MDP III. kongresszusán a KV póttagja lett. 1955–
1956-ban egyéves pártiskolát végzett.
1956. novemberben átigazolt a Magyar Szocialista Munkáspártba, rövid ideig
Baranya megyében részt vett a téeszek újjászervezésében, decemberben tagja lett a
Hazafias Népfront Országos Tanácsának. 1957-től a forradalom idején széthullott,
majd Új Élet néven újjáalakult kátolyi téesz elnökeként dolgozott tovább. Az 1957.
júniusi országos pártértekezlettől az 1962. novemberi VIII. kongresszusig az MSZMP
Központi Bizottságának póttagja volt.
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DÍJAI, KITÜNTETÉSEI
Kossuth-díj ezüst fokozata (1948)
Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata (1957)

FORRÁS
Ötvenkét mázsa kukoricát termelt egy holdon a Kossuth-díjas Kaszapovics András kátolyi gazda. Szabad
Szó, 1948. március 31.
Kaszapovics András, 1916–1963. Dunántúli Napló, 1963. augusztus 18.
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