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BEVEZETŐ 

Megtisztelő kötelességemet teljesit -ve szeretnék kö-

szönetet mondani mindenkinek, akik a dsszertáció . elké. 

sz .tésében támogattak;, segitettek: munkahelyi vezetőim- 

nek, munkatársaimnak barátaimnak. 

Személy szerint,. is kőszönöm dr. Serfőző Lajos elv -

társ., tanszékvezető egyetemi tanár szakmai útmutatásait, 

tanácsait, a azt, hogy tudományos és kőzéleti elfoglalt- 

sága mellett fáradságot, időt forditott rám. 

Megköszönöm dr. Megyi András elvtárs áldozatkész és 

baráti segitsógét. Nagyra értékelem, hogy bizalommal for- 

dulhattam hozzá. 

Hálás vagyok családomnak, hogy tőrelemmel, a gondok 

megosztásával ős átvállalósával előségitotte munkámat. 

A disszertáció témájának megválasztásában részint a 

véletlen, agy Álgyő történetéről szőlő tanulmány mégir4-

sá ra szóló megbizás játszott szerepet. 

A témával és a forrásokkal történő megismerkedés során egy- 

re több megválaszolást igénylő probléma merült fel. Töb-

bek között: 

- A külső tényezőkön kivül voltak-e a községben olyan 

belső folyamatok 'is, amik a városhoz való csatlakozás 

irányába hatottak?  



- A kérdésre való válaszkeresés csaknem azon nyomban 4e-

' zetett el a termelőszövetkezetek gazdasági kudarcait 

előidéző  okok kereséséhez és a kisérleth®z a tanulsá- 

gok megfogalmazására. 

- A település szociális struktúrájának átalakulását kö-

vet**  fogalmazódott meg, hogy a közhiedelemmel ellen-

tétben - amely Algyő társadalmi szerkezetének átalaku-

lását az olajiparral köti Össze nem korábban kezdőd-

nek és játszódnak-e le ezek a folyamatok. 

A dieszertáció nem foglalkozik azokkal az intézményekkel, 

szervezetekkel és vállalatokkal, amelyek Algyő területén 

vannak jelen ugyan a tárgyalt időszakbán, d e  politikai 

ir-ányitásuk, igazgatásuk nem  a község által történik. 

Ezért szól csak árintőlegesen az olajiparról le. 

Bizva abban, hogy e munkával - ha szerény mértékben is* 

sikerül hozzájárulni néhány probléma megválaszolásához, 

jóindulatú és segitőkész birálatra szásitok. . 



I , fej®zet 

AZ 1956. ÉVI ELLENFORRADALOM, POLITIKAI KONSZOLI-

pAczó ÉS A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA 

1./ Alavő társadalmi-politikai életének vázlatos áttekintése  

1945-1956.  

Algyő egyike Csongrád megye "kevés régi„ középkori köz- 

ségeinek,, s már 1138. évi oklevél emliti együtt Tápéval, Ősi 

halászó és kosárfonó falu ez,,, amely ugyan egy időben telje-

sen elpusztult s  de újratelepülve folytatta korábbi hagyomá-

nyalt. 1830-ban Pallavicini birtok lett, de nem tört be a 

nagy uradalom településeinek a közös sorsába /az uraság el 

is•hordatta onnan a kastélyát Sővényházá ra/„ hanem tegnapig 

megőrizte paraszti -falusi önállóságát, a Tisza két partján 

elterülő határában folytatott szántóföldi-réti gazdálkodást 

és vesszőfonó háziiparót". 1 ' 

Algyő jelenlévő népességének létszáma a következőkép-

pen alakult a  XVIII. század végétől: 1775-bon 23592 ', 1836-

ben 24533 ', 1870-ben 2950 ,, 1900-ban 3123, 1910-ben  3219, 

1920-ban  3130 lakosa volt , a településnek'''. A lakosság, 

amint látható, a XVIII. század végétől mérsékelten és vi-

szonylag egyenletesen növekedett a XX. század első évtize-

déig. Az őzt követő minden bizonnyal az I, világháború 

által kiváltott - jelentős népességcsökkenés után az 1920-

as évektől a lakosság számának dinamikus növekedése figyel-

hető meg, amit a II. világháború sem befolyásolt lényege-

son: 1941-ben 5104 fő, , 1949-ben 5411 fő volt a falu jelen-

l*vő népessége.5' 
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A község területe ez 1949-es népszámlálás adatai szerint 

12215 kh/7029 hektár/. A későbbi szegedi járás. 30 községe kö- 

zött nagyságrendileg területét tekintve a 6. ., a lakosság lét-

számát tekintve a 7. volt. A lakosság 65,35 %-a belterületen, 

34,65. %:=a, külterületen_ hat.  nagyobb. külterűlót .i lakott: helyen 

élt: Csergőtelep. Farkirét, Rákóczi-telep, Nagyfa, Oy®vitanyák, 

és a Sövényházától .1947-ben Algyőhöz, csatolt Irma-major. . 

A kereső népesség foglalkozás. szerinti . •egószlása. ,1949-ben, a 

következő . : aktív kereső..2448 fő, amelyből munkás 379, . alkal- 

mazott 85, önálló 1188 . , segitő családtag ; 796..Az ..eltartottak 

száma 2963 fő. volt. A községben tehát a mezőgazdaságnak volt 

döntő túlygolya. A mezőgazdaságból .élő kereső és eltartott né-

pesség létszáma 4281 fő, a lakosság19,12 %-a..Az ,iparban és a 

bányászatban kereső ós eltartott népesség részaránya 	,%,  

volt és a fennmaradó 14,48 % dolgozott a kereskedelemben, köz-

lekedésben, valamint közszolgálatban. Az ipart a községben két 

malom, egy  fatelep  és kevés számú kisiparos képviseli 1949-ben 

ás csekély még a városba járó ipari munkások száma is.6.  

A felszabadulás előtti település- ás birtokviszonyait 

tekintve Algyő mintegy köztes helyet foglalt el a létét is 

az uradalomnak köszönhető Sándorfalva és a sokáig Szeged város 

birtokát képező, s ahhoz szorosabban kötődő Tápé között, Ura-

dalmi munkaalkalmakra és földbérletekre szorult, mint Sándor-

fialva, de nagyobb számú, meghatározóbb kisparaszti birtokos- 

paraszti rétege volt. Az 1945. évi földreform hatására a gaz-

daságok száma jelentősen nem változott. Változás történt vi-

szont a birtokmegoszlásban az 1935. évi mezőgazdasági össze- 



iráehoz kőpest." 

Földbir okok s  ma  és`me'oezlása birtok 
	

eso.oriok eze-' 

int . Al ős Sándorfalván 1 .935-lien as az 1945 évi földrí- 

formot követően8 ' 

 

    

1935 .  
Földbirtokok birtoknagyság 

.,csoportok  szerint kh 
Földbirtokok száma 

Aigy$ , 	Sándorfalva 

0 - 1 348 745 

1 - 5 568 659 

5 -50 306 180 

50400 7 2 . 

100-500 6 

5004000 3 

1000-3000 1' 

Mazes birtok 
	

1239 	1590 

 

Az; 1945: év földreform után 
1275 

 

Mazes  birtok 1428 

0 
	 60, 	 109 

3 • 5 317 498 

5. b10 291 351 
10- 15 103 54 

1 5- 25 48 29 

25-. 50 25 7 

50400 5 2 

100 ' kh felett 1 WO 



A földjuttatásban részesülők többnyire az 5-10 kh gazdasággal  

rendelkezők kategóriájából kaptak 4-8 kh földet Csongrád me- .. 

gyében. Az 1-5 kh gazdasággal birok többsége 2-5 kh juttatás- 
. 
ban  részesült 1945-ben. 9 '  

A fenti adatokból kit8nik ,, hogy amig Algyőn valamelyest  

.n8tt,,,'.Sándor.falván .számottevően; 162-vel csökkent. a gazdasá-  

gok száma.  

40.gyí3n az 1935: 'évi '28,08 %-®e részarányhoz 'képest '4;71  

%-ra; Sándorfalván 'a 41;44 14 ,=oé tászarányhóz képeet 7;63 %,-;  

ra csökkent .a 0-1' Uh 'birtvketiopór.tbá.'tartezók száma a föld~ 

veztás e'redm'ényeként: 1935-bén 'az '1-5 'kti 'b i'rt®kkal' "réridéiké•  

4_.,e,:.~~~-!.• ~r.~.~ •C:~1 a1 'A1 ~w.:i;'w 'A'Q ' f1'A' 	; 'C'brfdAM-  zők aránya az wsniv6 w ~artvwrawvr~ vvaa+ ~•r. y ~ .... -.. ~.,..~ %  

falván 41,,44 % - ál14 'tér 'eI  'egyaáetól a  két "község.  Ugyanez  

az  .ará.ny ,a föl'dosztá'st kővetően,' '58;39 % 'ill'®tve "61;34 % -   

tehá t mindkét ysetben  jel'e'ntősen .; 'dé Sándorfalvá'n üli3nöe-  ' 

képpen nőtt : az 1=5' kh ftil'dtülá j'donnéY "rendelkezők aránya.  

Mindkét településen nőtt  valamelyest' az 5-50 kh.a paraszti gaz-

daságok súlya: Algyőn 24,69 %-ról 36;,62 %-ra, Sándorfalván  

11,32 %-ról  30,88 %.ra, s ez  bizonyos mórtéka kiegyenlitődés-

re is következtetni ' .enged a két telepölés birtokstruktúrája  

között. 	 . 

Tehát a földreformmal Algyőn megerősödött  a birtokos pa-

raszti bázis ,, de abszolút többségben maradt a 0-5 holdas eze- 

gényparasztsag /62,9 %/.  

A társadalmi-politikai küzdelmek szempontjából ez a tényező  

a még megmaradt nincstelen agrárproletárokkal együtt 1945  

1949. között komoly hajtóerőt jelentett.10'  
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Algyő területének jelentős része szántó volt /8702 kh/, 

s ez lehetővé tette a szántóföldi, réti gazdálkodást,, a ga-

bona- és takarmánytermesztést, és . az erre alapuló állatte-

nyésztést. 

A község állatállománya 1935-ben, 11 ' illetve 1948-baa: 12 ' 

Wlognevezés 1935. 	1948. 	1935 év %-ában 

Szarvasmarha 	997 	850 	85,25 % 

L6 	 721 	480 	66,57 9ú 

Sertés 	 2585 	1100 	42,55 % 

Juh 	 147 	200 	136 % 

Baromfi 	F - _ 12798 	nincs adat 	- 

Feltételezhető, hogy az állatállomány - 16 és sertés ezámá-

nak"jelentós - csökkenése a háborús károkkal, a juhállomány 

növekedése a takrmányhiánnyal függ Össze. 

A felszabadulás után Algyő a kiekundorozsaai járáshoz 

tartozott közigazgatásilag. A község életében ,a népi demok-

ratikus forradalom időszakában jelentős szerepet játszottak 

a különféle,, koalicibs alapon szerveződő bizottságok, poli-

tikai pártok ós szervezetek. A pártok - MKP, SZOP, NPP 6s 

FKgP-mellett mint társadalmi szervezet jelen volt a község-

ben  a Parasztszövetség, az MNOSZ, EPOSZ, valamint müködtek 

a Hangya szövetkezet, Hitelszövetkezet és az olvasókörÖk,
13 ' 

A két.munkáspért közcégi szervezeteinek egyesülésére 

1948. április 26-án került sor. Az MOP községi vezetőségé-

be  ' választott személyek közül 4 fő  volt korábban ez MKP 
l4 . . és 2 fő az SZDP tagja.  
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Az országós politikai átalakulások sodrában Algyőn  is 
átszervezték áNemzeti Bizottságot, átalakult ak a társadal-

mi ós tömegszervezetek.  

Az ujjászervezett Magyar Függetlenségi Népfront 1949. feb-

ruár 20-án alakult- neg. Elnöke Csernus Sándor, titkára  

Boldizsár Ferenc,. jegyzője Herke István lett. 15 '  

Algyő hároméves terve /1947-1949/ jelentős előrelépést  

jelentett a község életében, s legnagyobb beruházása - 1 
 

millió forinttal . a község villamositása volt. A faluban  

1948. október 10-én gyúlt ki  a  fény. A tervidőszakban új-

jáépitették a farkiréti iskolát ;, utak, ketak épitését,, ja-

vitását végezzék el, ugyanakkor számos célkitűzést nem tud-

tak' ~ magvalósitbn 'i . 16 .  

'Az "1949=56-től kibontakozó  szocialista °  fejlődés során  

Algyő semmilyean lényéges'lititesi 'tményt nem kapott . , amit  a  

falu nagyságrendje. indokolt .volna, Mert nem. tartozott 'a  

fejlesztésre kijelölt /kiemelt/ községek' : kőzé. 17 ' 	. 

1950rben Algyő 'az .újonnan ' létrehozott; Szeged járás a 

községe lett .::A 81 tagú községi tanács az '  1950. október 22-i  

választáseredményeként 1950. október 26-6n tartotta meg  

alakuló ülését. A 9 tagú végrehajtó bizottság elnöke Bol-

dizsár Ferenc, elnőkhelyettese Harks István, titkára Csehó  

István lett. 18. .  

A községéletére jelentős hatást gyakorolt a mezőgaz-

daság szocialista  átszervezésének megkezdése, a termelőszó-  

vetkezeti mozgalom elindulása.  . 



Az első, közős gazdálkodásra irányuló kezdeményezés már 

1948-ban  létrejött a községben a nagybérletek megszűntetését 

követően agrárproletárokból 6116 táblás csoport formájában ., 

de 'a csoport működését csak 1949 őszén törvényesitették. A 

Szabadság néven mükődő termelőszövetkezeti csoport.1949 de-

cemberének végén 160 kh földterületen gazdálkodótt, és 25 

tagja volt. 19.  

Az 1949-1950 fordulóján meginduló elnő nagy átszerve-

zési hullás eredményeként alakult meg a Hajnal Tszcs, 1950. 

február 20-án 18 taggal, 12 családdal, 81 kh földterülettel. 

1950,E végén, 1951 elején a két tszcs U3 Élet néven 

egyesűlt, 20;  

Az I. ötéves tery időszakában jelentős fejlesztések 

valósultak meg a községben: 1950. oktbberébec kultúrházat 

avattak. 1951-ben elkészült az iskolafürdő, 1953-ban megva-

lósult az Ötéves terv legnagyobb beruházása /203000 Ft/, az 

új iskola. Folyamatosak voltak az út, kút- és já rdaépité- 

sek„ azonban az egyre fokozódó nehézségek és a központi hi-

telforrások csökkenése miatt a község fejlődése 1951-1952- 

től kezdődően lassúbb a tervezettnél és az igértné1. 21 ' 

A Háziipari Szövetkezet 1951-ben,,, a Kisipari. Terme-

lőszövetkezet 19524err alakult meg Algyön, ®z utóbbi 28 

alapitó taggal, cipész, női- és férfi szabó,, férfi fog{- 

rési, kovács és ' bognár részleggel. A Háziipari Szövetke-

zetnek-tekintettel„ hogy piaci,, , tárolási és szakemberhi-

ányból adódó nehézségei miatt jelentős veszteségei . kelet- 

keztek,-- a Szeged járási Tanács 1953 végéra a megszüntetését 



6s a Szegedi Háziipari Szövetkezethez- ceatolását javaeolta. 22 '  

A'községben a tá readalmi és tömegezerveYetek közül 1949-  

1956. közöttAelenvolt a Hazafias Népfront., a DÉPOSZ, DISZ,,  

~ .MegyarSzovjet TárBaság. F  az MNDSZ ée a Szabadságharcos  

Sáövéteég helyi szervezet®. Ténylegesen  azonban -•m®zgáá ~ 

tér hiáriyában-tömegkapcaolatot ' nem tudnak biztosite ~ti. 23 '  
Az AUP.  Központi Vezetőség 1953. júniusi határozatát 

 

követően meghirdetett új kormányprogramot Algyőn is jelen•  

't8s 4e jj.eménynek értékelták,, de az. , ezt követően deklarált .,  
egymásnak ellentmondb célok és feladatok növelték a bizony-  

talanságot .,. zavart, váltottak ki a községben le. Delentős  

er.edmény,.hogy az Új Élet Termelőszövetkezet taáaággból a  

júniusi határozatét követően 52 tagból 41-en4áradtak  a szö-

vetkezetben.  

Az 1954. évi :tanácsválasztáskor Algyőn. a korábbinál  
kisebb létszámú, 50 tagú tanácsot választottak.  Az 1954.,  

december 3-i alakuló tanácsülésen - mivel a tanácstagok nem  
tartották .  törvényesnek és helyesnek., hogy a VB tagja&t , el--  

talénoa és.nem egyenkénti szavazással választották meg,-  

újraszavazás történt, névszerinti,szavazással. A VB jelen-  

tős0n kiceer-élődött, 6 új tagja lett. A, három vezető funk-  
ci:onáriust ú jr-aválasztottgk, da a járási tanáta a sertise . 

vágások túlzoti engedélyezése miatt  nem  fogadta  el a 

 Ujbóli ®zavazásaal a tanács VB'elnake ~-Páazti  

3ózsef, elnökhelyettese Paulisz Béla  

Az -MDP. Központi Vezetőség 1955. Márciusi,- határozatót  
követően elinditott,, erőltetett termelőszbvetkezeti.fel- 
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fejlesztőé Algyőn nem vezetett eredményre. Az Új Élet Ter-

aaelóezövetkezet - . taglétszáma valamelyest nőtt ugyan - zö-

mében földnélküli belépőkkel =újabb közös gazdaságot azon-

ban  nem sikerült létrehozni. A számszerQ fejleeztiaben a 

járásban ekkor az utolsó helyet foglalta el a község. 25 • 

Az 1956. évi gyenge termés, a vizkár az Uj Élet ,Tereelősző-

vetkezetben munkakedvcsökkenést ., további kilépéseket ered-

ményezett. A közös gazdaságnak 1956. szeptemberében 71 tag- 

ja volt és 820 kh , földdel rendelkezett - azaz több mint 11 

kh földmegmüvelése jutott egy tagra. A szövetkezet - miután 

a rizs és takarmánytermése jd volt és vetőmagkölcsönt is 

kapott, valamint az állam a kenyérgabona beadást 1957-re 

halasztotta - munkaegységenként 7-8 Ft-ot és 3 kg kenyér 

gabonát ki.vánt kiosztani a zárszámadáskor. Ez tagonként át-

lagosan évi 300 munkaegységet alapul véve 2400 Ft-nak és 

900 kg gabonának felelt meg. Az egyéni termelők helyzete 

sem volt azonban túlságosan jó, mert sokan a vetőmagjukat 

is beszolgáitatták. 26 • 

A fenti tényezők is hozzájárultak a közhangulat romlásához. 

1956. július 4-én rendkivÜli együttes ülést tartott . 

Algyőn az MOP Községi Végrehajtó Bizottság, e Községi .Ta-

nács Végrehajtó Bizottsága és a Hazafias Népfront„ s az 

ezt követő napon nagygyűlésen felülvizsgálták a kulákként 

nyilvántartott személyeket. A 20 nevet tartalmazó listá-

ról 3 főt töröltek mindössze,, • egyet közülük az együttes 

ülés javaslata ellenére. 

1956. nyarától a tanácsülés fórumán egyre nyiltabban 
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kérűlnek felszinre ázok a vélemények és javaslatok, amelyek 
, 	• 

é község és dolgozó parasztságának közveíileni'é® 'jogoa érde- 
keit képviselik.'" 

Az egyre ellentaandáeoeabbá váló országos politikai 

helyzet, a termelőszövetkezeti  mozgalommal  kapcsolatbam aeg - 

nyilvánülb bizonytalanság éreztéta hatását és ‘ jelleinzíS 1956. 

őszén A1győ községre is. 

2 ./ ÉllenforradalmS esembdvek ée 'a politikái konszolidáció  

Alctvéín  

A` 

 

országban 1956 őszón lezajlott ellenforradalom ess - 

ményei nem okoztak "nagy vihart"28 ' Algyőn, de politikai, 

gazdasági kihatósukat tekintve nem is múltak el nyomtala- 

nul. Fegyveres provokációra ugyan nem került sor, október 

24-4t követő négy napon keresztül azonban tüntetések zajg.  

lottak le. Az első napon felvonuló mintegy 40 főnyi fiatal 

"még csak" a neazetiezinü zászló és a gyászlobogó kitüzé 

sét követelte a tanácsháza homlokzatára, s miután ez tel 

jesült s  Kossuth-nótákat énekelve a tűntető fiatalok a fő. 

utcán elvonultak. A tüntetés második és harmadik napján he-

lyi viszonylatban jelentősnek számító 80-100 főnyi  tömeg 

vonult fel a tanácsházához, politikai jellegÜ követelések-

kel. Kérték a tanácsháza tetején szóló rádió elhallgatta-

tását, Sztálin képeket követeltek, .ltávolitották a tanács-

házáról az anyakönyvi táblát /címert/, , Követelte a tömeg a 

begyüjtési iroda felnyitását és az iratok elégetését. Az 



események elfajulását látva "a tömeg között megjelentek ko-

mely emberek is" 29 ', akiknek sikerült meggyőzniQk a hints- 

-tőket,, hogy a begyiij tóst Okmányok megeommisitóse ésezeri3*• 

len fennakadást okozna a közigazgatásban. 

Október 28-án a lakosok 30-40 fŐnyi.csoportja gyalt őez-

sze a kultúrháznál,. és saját körükből "munkástanácsot" vá- 
lasztottak, amelynek tagjai az országzászló előtt egyenként 

esküt tettek. Kijelölték maguk közöl a VB funkcionáriusokat 

"de  kezükbe vették a község vezetését" .30. 

A "hazafias" és "48 -as" mezben indult ellenforradalmi 

megmozdulások tehát elvezettek a nóphatalem. törvá+nyesen Vá-

lasztott helyi testületének eltávohtóeához ;  _lletva qz  el-

lenforradalmárok egy maroknyi csoportja által törvénytelei 

nül "választotta testülettel történő felváltásához.. 

A korabeli dokumentumokból nem tűnik ki az., hogy kik 

voltak azok a «komoly emberek", akik józanságra intették a 

tüntetőket. Annak sem található nyoma, hogy a.hely part-

és tanácsi szervek határozott ktsórletet tettek volna az 

események ü.yenirányu kimenetelének megakadályozására. Az 

évek során belső utasitások végrehajtására és várására be-

rendezkedett helyi . szervek ezek hiányában a kialakult kö-

rülmények kázépetté képtelennek bizonyultak az önálló el-

határozásra és cselekvésre. 

Az ellenforradalmi események időszakában a községben 

"l6 becsületes dolgozót" távolítottak eh munkahelyéről az 

ellenforradalmárok,, akik fegyverekkel és fegyveres 6r416g-

gel  is  rendelkeztek .31. 
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A közbiztonság lazulását mutatja, hogy betöréseket kö-  

vettek el  a  földművesszövetkezet két boltjában. Fellazult a  

gazdálkodási fegyelem az FMSZ-nél,, és a később lefolytatott  

vizsgálat.esgéllapitása szerint emiatt 130 ezer Ft kár ér-

le a szövetkezetet.32.  Megdézsmálték az Uj Élet Tsz közös  

'tulajdonát is, de a termelőszővetkezetet az ellenforradalom  

nem volt képes szétverni. 33.  

Az ellenforradalom céljai azonban - amint ez a falusi  

lakosság vonatkozásában országszerte történt - Algyőn sem  

találtak bázisra a parasztság körében. Az állami, szövetke-

zeti és egyéni gazdaságokban rendben elvégezték az Őszi vaun-  

két. A községben az Őszi gabona vetésterülete maghaladta ez  

1955. évit. Folyamatos volt a KTSZ munkája. 'A lakosság ellá-

táse gyakorlatilag megoldott volt az ellenforradalom alatt.'  

Az okozott súlyos politikai kárt ugyan nem kisebbíti, de az  

ellenforradalom helyi befolyásának mértékét jól kifejezi,  

hogy szervezeti bá áisának létrehozásában a község lakossá-
g

é
nak csak szűk rétege, maroknyi csoportja vett részt. 35 '  

A népi hatalom megvédésében .,. aregszilé rditásábanpa dol-  

gozó emberek felvilégositásában, az eszmei-politikai zűrza-

var leküzdésében, a szocializmushoz h8 helyi erők megezar-

vezésében kiemelkedő jelentősége volt a Magyar Szocialista  

Munkáspárt 1956. november 4-1 megalakulása és a párt Ideig-

lenes Központi Bizottságának MOP volt tagjaihoz intézett  

falhivése. 

Az IKB felhivására ;, az MSZMP Csongrád megyei és Sze-

ged járási Ideiglenes Intéző Bizottságainak segiteégével  
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• egyes források szerint-már november' 7-6n36 ' megkezdődött 

Algyőn a párt újjászervezése. 

A. Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány november 7-i fel-

ezólitásét követően november 10-én ismét jelentkezett munka 

helyén a tanács régi vezetősége. A "munkástanács" azonban 

csak 1957. január 16-án adta át helyét a korábbi választott 

testületnek. 	. 

1957. január 12-én ta99yülést  tartott az MSZMP községi 

ezervezete..A taggyűlésen az MSZMP Csongrád megyei IB képvi-

seletében Hrabovszki Mihály, a Szeged járási IB képviseleté-

ben  Dombi Gyula - aki kezdettől 8rányit©tta, segítette a 

községben a rend helyraállitását - vett részt. A felvett 

jegyzőkönyv"szerint a pártszervezetnek ekkor 15 tagja volt. 

Az MSZMP helyi'intéző bizottságának tagjakéét a jegyzőkönyv 

Lele Andrást, Farkas Vilmost és Süli Józsefet nevezte meg.  

Utóbbi azonban az EPOSZ titkáraként volt jelen a taggyülé 

sen.  

A taggyűlésen Farkae Vilmos elnökölt. Az első napiren- 

di pont keretében tagfelvételekről /átigazolásokról/ döntöt-

tek és felvették a pártszervezetbe Pataki Ferencet, Herédi 

Mihályt és Lele Andrásnét. A Beásodik napirendi pont kereté-

ben Dembi Gyula tájékoztatta a pártszervezet tagjait az el-

lenforradalmi eseményekről az 1KB 1956. december 2-5-4016-  

sértek elemzése alapján. 

A taggyűlésen felszólaló kommunisták a községben az 1956. 

október 23-át kővető megmozdulást ellenforradalomnak eiriő• 

sitették - párhuzamot vontak az országos é® helyi események 
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között. Ráeutattak,,. hogy ez,ellenforradalmórok még mindig  

aktívak Algyőn..Felhivták a:figyelanet az agitáció fontos- ..   

ságá ra és a községben mQködí# : különböző szervek összefogá±, . .. 

sának szükségességére.  

Bírálták  ,a tangles, .végrehajtó ,bizottságét :azért, hogy  new  

törődik a községi ögyekkel .,, holott .  id8szerü volna az  , in  

tézkedés a vetgssagvatc,beszer. zésére, a tavaszi mezőgazdasá-

gi munkák segszervezésére. 37 ` A.közaégi. pártszerveset tag-

létszámának emelkedéséhez„ . az MSZMP politikai, ,befolyáeának  

növeléséhez jelentékenyen hozzéjármlt a községi zB /v©a®-  , 

tőség/ 1957. február 13-i t3lése,;  amelyen k#alakitották ,. e 
vezetőségen /IB/ belüli munkamegosztáet, . kialakitották ja- 

vaslataikat a pártesop©rtok vezetőire és meghatározták a tár-

sadalmi és, tömegszervezetetcke.l ,  ősszefeggő pártrn®gbizatáso-  

kat ,o Az ülésen részt vettek a~ intézóbizott~óg tagjai: . ,.. 

L®le András és  Farkas Vilmos ,, .  továbbá .3d , .. Csernus Sándor  

és Páazti , 'ózeef . Az elnöki és pártadminisztrációs fascia-

tokkal Lela  Andrást b#.rták .  meg. Boldizsár Ferencet a. fibld-  

®ive®szóvetkezet, a tangazdaság, a tero®lőezövetk®zet  

abi,, valamint a pedagógusok körébeá,~végzendő pértmunkával ;, 
 . 	 ,...   

Pataki Ferencet ,  az EPOSZ-fiatalek ez®rveré®évsl és. nev®ló- 

sével o  Berta Sándort a Hazafias  Népfront  megszervezésével  

bizta meg a vezetőség . JIB/.  

Pártcsoport bizalminak jelölték dele Illés. Kecakernti Fe-

renc, ‚Tóth Ernő és Bálint Sándor párttagokat. Foglalkozott  

a vezetőség /I8/ .  az ifjúság körében de az FMSZ-nél folyó  

ellenséges tevékenységg®l és Úgy döntött,, hogy meghívja  
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üléseire az iskola igazgatbját, ,  valamint az FMSZ vezetőjét,  

hogy megvitassák velük, miként hajtják végre e két terüle-

ten a párt és a kormány határozatait. 38 •  ., 

Az  intéző bizottság döntéseit a február 27-én 36 ,pár.t-  

tag részvételével megtartott taggyűlés meger.ősitettee. Az  

addig, két, taw)  intéző bi.zottságest ,  3 fővel - id. Ceernus  Sán-  

dor, Pataki, ,  Ferenc, Boldizsá r Ferenc - kiegészitették.  

A taggyülés átigazolási kérelmekről döntött, amelynek  

során .ki:t4Int ,, hogy eddig a volt  MOP  tagok kérték felvéte-  

laket az ..MSZMP soraiba,- Új,  tagok nem jelentkeztek. Érzékel-

ve ennek jelentőségét .,, az elhangzottt kül - és belpolitikai  

tájékoztatókhoz ka®eeelgctye a felszólalók nangoztat,ták, hogy  

a külterOeten sürgősen ,  meg kell kezdeni. az aktiv pártetun-  
kát..kisg,yülések. formájában, mer.t, "várják azt a tömegek".  .. , 

Sznkeé .gesnpic. .  tartot.ták 4  hogy a vezetőség rendszeresen ezd- . 

moltassa be a. közaég területén a  gazdasági tie  tanácsai veze-  
tőketl  hogy,  "a töroeg, legyen tájékozódva  ezen keresztül . , me~,n,- 
ká jukról". Aggodalmukat f.ejez,ték ki a párttagok amiatt -, hogy  

a járási tanács VB s.a:em intézkedett még a tavaszi vetőmag ,cee-  
rékről. A.tavaszi,vetési.munkákat sürgősen meg kellene kez-  

deni, e ehhez 50 q árpa és 50 q zab beszerzése szükséges . .  

A,  taggyülb .een az U  j Élet  Termelőszövetkezetben dol-
gozó, párttagok, : 8ná116. pártszervezet megaiaki .tásá t kérték.  

Formálisan ,ez. ;megtörtént ás megválasztották. a pártszerve-  

zet  3:  tagi  . ve;etőeég,ét. 39  Ténylegesen azonban az Uj . Él.et  

Tsz.ben a pártszervezet megalakulására csak később került  

sor. 	.. 	 . 	 . 	 . 	 . 
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Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. február-

-jábani.márciustiban szorgalmazta a tanácsok teljes Bléseinek 
40. előkészitését, illetve összshivását. 	Algyő község taná- 

csa március 10-én tartotta meg első rendes Olését az sllen-
, 

forradalem óta. 

Az 50 tanácstag közöl 29-en jelentek (peg, 8 tanácstag tga-

zoltan. 12 igazelatlanul maradt tivol. 4"  A tanácsülést 

Pészti 36zsef vb elnök nyitotta meg. 

Az elés három napirendi pontot tárgyalt: 1./ Októbeci 

események ismertetése, 2./ Minisztertanáce 10. törvényere-

j0 rendeletének, valamint a mezőgazdasági adó- ée község-

fgajle.eztési 2,fruvése, Eiöterjesztések m  indit-

ványok, javaslatok.42 * 

Az első napirendről szóló :beszámold rémutatott, hogy 

az ellenforradalom köVetkeztóben meglazult a tanács 68 a 

lakossóg közötti kapcsolat. A tanács vezetőinek da tagjat,.. 

nak komoly feladatot jelent az ezen történő váltortatás. a 

lakosság (Ss a tanács közötti bizalom helyreállitása, amtt 

az is hétráltatott, hogy a tanóestagok agy része nem vesz 

részt a tanáaeOléseken. 

A kormány begyüjtóst eltörlő Óa , a. tagositésekkal kap-

csolatos sérelmek orvoslásáról szóló rendelete kedvező vissz-

hangot váltott ki Algy8 lakossága körében. Megnőtt a föld-•

höz való ragaszkodás, amit az is érzékeltet, hogy 1957. 

február 28-ig 105, a későbbiekbenotovábbi 9 kérelem érke-

zett a tanácshoz. Usszesen 595 kh földet kértek vissza. A 
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tanácsüléS:határozatot: hOzott:a rendelet körültiokintő. 

rehajtására‚ ami hem-kis gondot.jelentetti mivel .a kintsté-

ri tártalékföldeket 'bérbe - adték,, e a :  bérleti' OZerzödések. 

1957 Végén: és 1958-ball .  jártak 19.43 ' 

. A. problémát Ogy  oldották  meg,hogy ax Uj Élet Tsz. 362 

.kh löldet .leadottA 114 kérelemböl a-végrehajtó. bizottság 

talált jogostlak,. 3:1kéril1met'414taéltotti.: A- 81 iviny-

'18114k  összesen  '187 kh földet Utaltak ki.  Ezen  f0181 123 olyan 

egyéni jazdálkodónak. juttattak Még  földet, "akik - egyáltalán 

'földterdlettel 41emHrendelkéztak":, 66' 38 kh háztáji földet 

.bittOsitottak.:a pedagógUsok .06iiére;44" 
, 

e' 	°‚  nurfeia ItrvAii1AAa ,, Alta's-máriVreOldaiitt 'auors.v6ore- 

'hajtása 	 lakosság bizalmát, javitotta a politikal 

hangulatcit.. Ugyanakkor toVábbia'16 `'ellenségeS. hatIgulát ,':‘ 

`tapaSztalható .a pedagógtisoks körében; az-FMS2-4161.. Folyik a 

:stittcig4 Propaganda' a skövetkezetekkel kapciolatban As."az 

.UNRA. teentagok szötOsZtásáVal: össkefüggesbiO; Á pártszeirve• 

zit ,  határozottabb , felléPést- titirget.a , belügyi SterVek 

Ozzil sgyidőbee polttikai eszközökkel'is'  fellép az 

ellenforradalom idején kompromittálódott személyek eltávo-

litása érdekéberi.. A volt 'MOP  tagok  egy része ebber4 'hély;- 

4tetben.Angadcizik, de folyimatosan érkeznik•a •pártSzékthez " 

.az átigazolási :66 tíj 'tagfelvételi kérelmek is.'MárciU 19-i 

:taggyülősée a községi pártszervezer aiegbizza .a veietőSéget, 

.hOgy tárgyalja meg 'a KISIkaapszervezer létrehozását, :ás 

számoljon be a' végzett munkár61.45* 
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A . pártszervezet április 24-i taggyOlésén megalakitettik 

8 fővel az algyői. KISZ csoportet, amelynek tagjai lettek: 

Pataki Fersncné, Pbsa 3éna*. Pósa 3ánaeni. SOli 3ózsef, 

Varga .Mihály, Varga  Mihályni. Fekete 3énoe. A csoport veze-

tésével Pataki. Ferencet bizts meg  a  taggyülis. Az EPOSZ ezer 

vezet továbbra is fennmaradt. és csak 1957. augusztus 304s 

követően szüntette be .tevékenységét .. miután "java if jÚságát 

beezervezik a KISZ-be de kiegészitik a vezetőséget e KISZ- 

nél. 

A népi demokrat kue éllamrend fokozottabb. védelmének, 

g termelés zavertalanségénmk bizteeitdea. valamint az eset- 

leges ellenforradalmi.kieérletek hatékonyabb.,elhárbaáea .,c'1-

,jiból az Elnöki Tanács 1957 .. február 19-i, törvényerejq ren- 

delete alapjin hozták. létre  .0  .Munkáaőrséget.47 ' 	. 

A fegyveres . szervezet Szeged járási egységébe AlgyBn 

április 24-én sa párttaggyűlte a munkásőréknek választotta, 

meg: Herédi Mihályt.: Huszka 3őzeefet, ifj. Pó®a Andrist, .. 

Kiepál Ferencet, id. Ceernue Sándort. Kétai 3őzsefet, .Pétiz!- 

ti 36zsefet, 9oldizeár Ferencet. Nyári, 3áneet és , Kabók 36- 

nost.'A rajparancsnek Pbes András - .1957. iktébie la-ét kö- 

vetően padig Farkas Vilmos 3ett."' , 

Három pártszervezet « községi, Nagyfa, Tangezdaeág - 

kemeuni etáinek réezvételével, az MSZMP június . 27-29-ei. or-

szégos értekezletére történő felkiezűlés Jegyében, ' jö he- . 

iyi politikai légkör-bee korült sor '1957. június 5 -én Al-

győn 'áz összevont taggyülésre. A pártnak akkorra 60 tagja 

volt  a községben. Az összevont taggyülisen a *egyű p +rt- 
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aktiva alapján Boldizsár Ferenc tartott beszámolót politi-

kai de  gazdasági kérdésekről. A tömegszervezetekről szólva 

-hangsúlyozta, hogy a jövőben a párttagoknak "e tömegek fe-

lé  kell fordulni, és ebben nagy szerep és feladat vár a meg-

válásztott egységes falusi vezetőségre". Ez összecseng az 

Országos pártértekezlet megállapitásával. A beszámolót kö-

vető felszólalások elemezték az ellenforradalom óta megtett 

utat, • foglalkortak  a tanulságokkal. Az összevont taggyülés 

megválasztotta az Algyő Községi Egységes Vezetőség 11 tagját. 

Június 24-én tartott ülésén választotta meg tagjai közül a 

testület s tisztségviselőket. Az egységes vezetőség elnöke 

Boldizsár Ferenc ., titkára Farkas Vilmos lett.49 ' 

A választást követően Farkas Vilmost ós Boldizsár Ferencet 

a községi pártszervezet taggyűlése felmentette funkciójukból, 

és július 30-án a vezetőség tagjává választották Lele Illéat i  

valamint Tóth Ietvánt. 5 ' 

Az MSZMP júniusi országos értekezletét követően a he-

lyi pártszervezetek eredményes munkát végeztek a párt poli-

tikájának megvalósitása érdekében. Folyamatosan dolgoztak a 

tömegszervezetek megerősitésén. A politikai intézményrend-

szer rendeltetésszerüen müködött a községben, a tanács tes-

tületei be  bizottságai rendszeresen üléseztek. A tanácsban 

8 tagú kommunista csoportot hoztak létre. Az általános is- 

koláb'oan a tanévkezdést követően MSZBT tagcsoport alakult. 51.  

December 5-én a tanács egészségügyi állandó bizottságának 

ülésén megalakitották a Vöröskereszt helyi szervezetét ás 

megválasztották a vezetőséget, amelynek elnöke Dr. Szobonya 
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Miklós, titkára Uheresák Oánosné lett. 52 ' 

•',A politikai helyzet normalizálódásával párhuzamosan ja-

vult az adófizetői morál, és a lakósság igyekezett a köz-

ségfejlesztési hozzájárulást befizetni. Az 1957-ben befolyt 

'80 ezer forintból hidat bpitettek a Rákóczi-telepi csator-

nán, tatarozták a sportpálya öltözőjét, tűzoltó-öltönyöket 

vásároltak. Megépült 500 m téglajárda; 3 kútkifolyó; kikö-

vezték a piactérre vezető kocsiutat .; ás elkészült az autó-

buszgarázs, amely feltétele volt a Szeged ás Algyd közötti 

rendszeres autóbuszközlekedésnek. 1957-ben a buszjárat meg-

indúlt. Á létesitmények megvalósitásához a lakosság 34000 

forint ArtAlen t$ reaaaat s"4 ..•• 

mények ismeretében ennek politikai jelentősége nem lebecsü-

lendő. 	 . 

A községi tanács 1958. évi első ülésén módositotték a 

tanács állandó 'bizottságainak ősezotételét. Kihagyták az ál-

landó bizottságokból azokat, akik nem tagjai a tanácsnak. A 

bizottságok elnökeit érintően a módositás két esetben járt 

személyi változással. 54 ' 

A tanácsülés 1958. február 28-án szavazott az éves köz-

ségfejlesztési hozzá'j'árulásról. A tervezett létesitmények 

megvalósitásával egyetértett, de a VB inditványá'al szem-

ben /15 %/ a községfejlesztési hozzájárulást a jövedelem-

adó 10 '%-ában fogadta e1. 55 ' 

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 

1957. november 21 -i határozata alapján 1958 tavaszán Csong-

rád megyében is újjászerveződtek a népfront bizottságok. 

-Loval járult L0-  z7á .53.  Az elöz- 
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A Megy..községeiben azonban •nem mindenött •,iseerték fel a 

párt népfrontpolitikájának jelentőségét ; 'ée ez elsősorban st 

népfrontbizottságok összetételében •túkrőzódőtt /pl.. kevés 

fiatalt vontak be/.  Az év elején-a megyében  250.  népf rant-. 

jellege rendezvényt ..tartottak, :amelyek :tartalma a .békemoz:-

galomra,,, kulturális. és ismeretterjesztő-tevékenységre, 

júság szocialista : nev©lésére,,. a •társadalmi Cula, jdon. védelmé-

re4 . a haladó eemzeti ,hagyományok .ápolására irányult. A sze-

gedi járásban, 17 ezren vettek . részt a megmozdulásokban.. Al-

győn ,a népfront kezdemény.zésére a piactér 'kikövezéséhez- As 

.vízelvezető árok épitéséhez 30 ezer. forint Artékü társadalmi 

munkával járult hozzá a lakosság. 56 ' 

A .községi tanács 1958. március 29-1.. rendkivüilt 'űlée:in 

Zombori. 3ánoe tanácstag jelentette be, hogy.Algyőn :iss meg- . 

Alakult, e. Hez®fias Népfront Bizo.tteég.,..amely "sokkal erősebb,, 

Mint az elmúlt. években volt.". Rámutatott, -hogy. a bizottság 

rendmzeroe . müködásét akadályozza'., •hog.y'.nem' ,  rendelkezik seg- 

,fel.e1é, helyiséggel,,, : ahol . tagjai össze jöhetnének a, _feladatok 

megbeszélésére., , mert , a .kultúrházat teljes 'egészében az.If jú• 

.s g használja. 0avasolta,.hogy a.. tanács biztosítson - a népfront 

bizottság , rs szére egy ;  sgfelelő helyieáge.t . -, e a következő 

aeg jegyzése . a fentebb. emlitett fogyatékeseág, jelenlétére utal -

".ahol . az . idős.ebb emb.er.ek . is, : estánkint .ősze jöhetnek : szóra- 

kozni1. 57' . 

Az :1958. november.16-i..vá.lasztásek alkalmával Algyő 

lakossága is.a munkáshatalom. melíett . szevazott. A választás, 

eredménye ,a .Hazafiasa Népfront jelöltjeinek fölényes győzei- 
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mát, az ellenforradalmi tényezők vereségét horta magával a 

községben is. A nyugati ellenséges.propagandakampány, amely  

a választások bojkottéláséra irányult  ebben. az  időszakban, 

-Imo az országban, sem Caongrád megyáben, s Algyőn sem,talált 

, -egyetértásre. 

:Drezágosan a. választásra  jogosultak  98,4 	yett  részt  a. 

szaY9z69" 69 9  szavazók 99,6 %ra szavazott, a Hazafias Nép-

f#ent,jelöltjeirs. 58 ' 

Csengrád'magyében a,válaeztók 98,5 5/17a szavazott,16 4, e közür 

lak"99 , 5  % a HNF Je1öltleire. P.  eZegecil Jóráeba9  ez az arány  

Aletve,.93 a9  

Algy8 3374 Választésra loeoeslt lakosa jomni 74%741, 4A4walt 

szaysz64r96khoz, • a válaSZtásra.jOgosoltak 98;73 %-a. Har 

zafiaa Népfront jelöltjeire  szavazott;  3286 f8 0  a. ezavazásban 

részt vev 5 k 98 ,65X-P. .1.14 % volt az,érvénytalsa,  0,21 % az 

slianazavazatsk arénya. 

A19118  Regyei tamicstegja k-aket 9S'JóZset, járási ta96e9 tair". 

ja Dombi Gyula  lett ,  a választás eredményeként. , 

A vélasztást kövétően 1958. december 3-6n tartotta ale-

kuló ülését a'kózségi tanáce, ahol 9 tag d végrehejtó bizott-

ségot választottak:Pészti 36zsef,, Boldizeár Ferenc Bert0 

Under, Farkas Vilmos, Póse András, Zombori Ietván, Urbán 

• Béláné 0  Varga Ferenc és 3ohásZ Xptván személyében. Eeküté-

tea után'a  VB saját  tagjaiből megválasztötta az elnöknek 

Pászti Oózsefet, elnökhelyettesnek Boldizsér Ferehcet, VB 

titkárnak Berta Sándort. A végrehajtó bizottság  tagjai  :k6z1 

öten  1954-ben  is tagjai voltak a  testületnek.  A tanácsülés 
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öt állandó bizottságot választott, amelyek közül - előreve-

titve a közeljövő feladatait ée egybesn a község gazdasági-

szociális helyzetét is tükrözve - a mezőgazdasági állandó 

bizottság 9 tagú, a többi bizottság 5 tagú volt. A megválasz-

tott állandó bizottságok tisztségviselői a következők: 

1./ Községfejlesztési Állandó Bizottság, elnöke: Török Sán-

dor. titkára: Száll Ernőné; 2./ Pénzügyi Állandó Bizottság, 

elnöke: berke István ,, titkára: Pál Lajosi 3./ Egészségügyi 

és szociálpolitikai Állandó Bizottság, elnöke: Karcai Ferenc, 

titkára: Suti Mihály; 4./ Oktatási Állandó Bizottság, elnöke: 

Csapó Béla, titkára: Váradi Lajos ;; 5./ Mezőgazdasági Állandó 

Bizottság, elnöke: Bene János, titkára: Nyári János. 

Az alakuló tanácsülésen részt vett Pohár Lajos, az MSZMP me-

gyei bizottságának titkára. Felszólalásában freihivta a fi-

gyelmet arra,, hogy a novemberrl6-án kapott "nagy" bizalom-

maya tanácstagok éljenek is, de helyesen használják fel, 

legyenek méltók rá. Legyenek ugyanakkor bizalommal a válaez-

tóikkal szemben, "mert az elkövetkezendő időkben a munkájuk 

közben adandó Nehéz helyzeteket csak úgy tudják megoldani;. 

ha a bizalom kölcsönös 60.  

A választási munkában nagyszámú pártonkivüli aktivis-

ta is részt vett,, ás Algyőn is tovább erősödött a párt ás a 

tömegek kapcsolata.ól.  

A tanácsülés 1958. december 19-én tárgyalta meg a 

3 éves községfejlesztési tervet, ás a végrehajtó .bizott 

®ág által javasolt létesitmények megvalósitását elfogadta, 

"mivel azok a lakosság életszinvonalának emelését segitik 

elő". 
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A konkrét célkitüzéseket de a pénzügyi fedezetként a sze-

rény,,, 511000 Ft előirányzatot figyelembe véve a terv azon- 

ban nem tonik különösen koncepciózusnak. A fejlesztési el-

képzelések között a legjelentősebb tétel a villanyhé ózat 

bővitése,, amelyhez évenként 20 ezer Ft felhasználását ter-

vezték. Túlsúllyal szerepel a tervbeaia kül- Its belterüle-

ti utak, ,  bekötőutak favitása, falú jitása. ó2 ' 

Az ellenforradalmat követő időszak politikai eseménye. 

it összegezve arra lehet következtetni . , hogy a kőzségben eze-

óializmuehoz hü erők az MSZMP és a Munkás-Paraszt Forradalmi 

Kormány útmutatásai, hatórozatai alapján viszonylag gyorsan, 

1957 közepére minden téren magukhoz  ragadták a.kezdemény®-  

zást áe a politikai irányitást. 

Kiszoritottók a vezető poziciókból az ellenforradalmi beál- 

litottságú személyeket. 

Eredményes munkát végeztek a párt tömegkapcsolatainak megérő- 
ditésa„ a lakosság bizalmának megeyeráee érdekében. A viszony-

lag gyors konszolidáció egyik feltétele volt az is, hogy az 

ellenforradalmi eszméket, célokat a falu lakosságának döntő 

többsége nem fogadta el. Ugyanakkor az is kitiünik, hogy kel-

18 felvilágositás, eszmei-politikai útmutatás hiányában a 

dolgozó parasztok egy ideig védtelenek voltak ezekkel az 

eszmékkel szemben. 
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3./ A község mezőaazdasánának szocialista átszervezés. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1957. 

júliusában tette közzé agrárpolitikai téziseit, amelyek töb- 

bek között • leszögezték: "az MSZMP ... olyan agrá rpoiiti- 

két - kivára kialakitani, amely  figyelembe veszi  az elmúlt évek 

tapasztalatait, jelenlegi helyzetcinket és er8siti a munkás- 

paraszt 'szövetséget, fejleszti a mezőgazdasági termelést„ 16.. 

zelebb jut a parasztság fő termelőrétegeihez, a kis- ás kö- 

zéppa rasztokhoz, és sikeresen áldja meg a mezőgazdaság szoge  

cialista átépitésének nagy feladatait." 

A tézisek arcra is rámutattak, . hogy a mezőgazdaság szo- 

cialista átalakításának fő útja a szövetkezés. mégpedig a 

.mezőgazdasági termelőszövetkezet, amelyben közösek a terme-

lési eszközök, közösen' végzik a munkát a termelés minden 

ágában, a'jövedelem túlnyomó részét a végzett munka alap-

ján osztják el, évenként jövedelműknek legkevesebb S y-ával 

gyárapit ják a közös vagyont, közösin végzik a beszerzést ás 

értékesitéstá a gazdálkodást éves terv alapján folytatják, 

pontos nyilvántartást vezetnek ás szocialista szellembe 

nevelik tagjaikat. A tézisek fontos elvként rögzitették a 

fokozatosság érvényesitését, s kimondták, hogy szükség van 

az alacsonyabb típusú., egyszerűbb szövetkezeti formákra is. fi3 ' 

Az MSZMP KB agrárpolitikai téziseit  az  algyői kommu-

nisták 1957. augusztusában ismerték meg, ás egyetértéessl 

fogadták. A nagyüzemi gazdálkodás fejlesztésének lehetősé-

gét ekkor a földművesszövetkezet keretében szakcsoportok 

szervezésében ás beinditásában jelölték meg.64 
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Ez az elgondolás egyrészt megfelelt a tézisekben rögzitett 

:.elvnek:,, hogy az egyszerűbb formákat is fel kell karolni,, 

hogy az erősen tulajdonosi beállitotteágú parasztság szó . 

mára ezzel is könnyebbé váljon az út a nagyüzemi gazdálko-

dáshoz. 

Másrészt tükrözte a megyében és a szegedi járásban fennál-

ló általános helyzetet. Azt, hogy - bár á termelőszövetke-

zetek, termelőszövetkezeti csoportok számának csökkenése 

1957 végére megállt - a közös gazdaságból kilépők száma még 

mindig meghaladta a belépőkét: 

A köz gazdag ook helyzetének  alakina Caonq rád meovóben 

Megnevezés 

Termelőszövetkezetek Terenelősz v . csoportok ,   
1956.  
X 

1957. 
XII 31.. 

1056. 
,. , har1. 

1956. 
.. . X' 1 

1957. 
XIY 

1956. 
1 

Tez,Tezce 
száma 149 114 76,& 72 44 61,- 

Családok 
száma 9558 5897 61,7 4507 3393 75,3 

Tagok száma 12161 7205 594 2 5318 4065 76.4 

űsezes te-  
rí7let kh 73587 49363 67,-  16909 74 . 2 

1957-ben a  megye  közös gazdaségaiból kilépők aránya 40, 

kel haladta meg a belépőkét: összesen 1509 belépő és 2117 

kilépő volt a mezőgazdasági szövetkezetekben. 

A fentiek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a megyében 

a helyi tanácsok a társulások szervezését helyezték előtér-

be X65.  

Az ellenforradalom előtt a szegedi  Wits megmíüvelt 
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földterületének 8,1 5-a, 1958. elején 5,5 9-a volt a szövet-

kezetek kezelésében,, melyben 1087 család, 1524 szövetkezeti 

tag gazdálkodott. 11462 kh földőn. 66.  

Algyőn az FMSZ keretében 1957-ben aprámagtermelő szak-

csoportot létesitettek az agrártézisek útmutatása alapján. 

A közelgi tanács VB adott át a ezakcsoport rendelkezésére 

24 kh földet abból a területből, emit az Uj Élet Tsz adott 

le  a  földigénylések kielégitése céljábóL.67 ' 

1957-ben országszerte egészséges verseny indult meg az 

egyéni paraszti gazdaságok és a termelőszövetkezetek között, 

aminek eredményeként a termelőszövetkezetek - amelyeknek 

tagjai többségükben egykori agrárproletárok, szegényparasz-

tok - földművelésben 1958-ban  elérték  Ó. elhagyták a közép-

paraszti gazdaságok termésátlagát, s lényegesen meghaladták 

a 8 holdon aluli kisparaszti gazdaságokét . 68  ' Algyőn mind 

az Uj Élet Tom, mind  a Tangazdaság69 ' terméseredményei is 

meghaladták az egyéni termelőkét. A községi tanács 1958. 

október 29-i ülésén a tapasztalatokból kiindulva napirend-

re tüzte a termelőszövetkezet felfejlesztésével kapcsolatos 

intézkedéseket. A tanácsülés megállapította, hogy a község 

dolgozói egyre inkább foglalkoznak a szövetkezés gondolatá-

val, ás utasitotta a végrehajtó bizottság függetlenitett 

vezetőit., hogy az eddiginél nagyobb munkát fejtsenek ki a 

termelőcsoport felfejlesztésének érdskében. 70 ' 

Ismert, hogy a párt Központi Bizottsága 1958. december 

7-én tárgyalta a termelőszövetkezetek helyzetét, és határo-

zatot hozott a termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejlesz-

téséről, Csongrád megyében is 0 lendületet vett a termelő- 
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eziivetkezetek szérvezéeé. Mr  1959-re váYtozott a megyében 
a földterület sziktorok kőzűtti liégosiiásá, Te= 
riiletileg  Ó.  gazdaéágilag iriégéziiárdúit a szócieiists ezók - 

tór;. é növekedett  at  ália®i gazdatágók é s térae3őszövetké - 

zétek fálstertilete: 

CeonQrád some főldterületónekiraeaoezláoa társadalmi szek- 

torok szerint 1959-ben /kht71• 	 ; 

U882"te Állami, ', gaz-' Községi ke- Termelő ,• Me .zőgazd.. Egyéni. 
riálet 	daéágok és zelésű gaz- szövet': tez-tagok gazda= 

vállaltok . daéág.k . kezetek háztáji. vágok 
gazdasága 	. 

749326 	132274 	59041' 	114894 	8145 	434972 

Több 'mi'ni 'kétszeresére 'nőit tehát 'e 'megyében á szövetkeze 

ti' 'siéktorbari " 'müelt földterület 1957=hez kópeet`. 'Mindez ' 

'jól ' 8Utét ja ' éz 'ob jektiv` feltételék érettségét,' és  

jék'tiv "4éltételék érlelődését is' a 'eégye 'eyész' eiezőgázdá 

Ságánák 's 'zoci 'alista ' átszervezéséhez. A 'decemberi határo-

zat alapján a szegedi járásbac 13 termelőszövetkezeti köz-

ség szervezését tűzték ki  célul,  e közöttük volt Algyő 19.7  

Az MSZMP Algyő Községi Egységes Vezetősége 1959. feb-

ruár 5-1 ülésén megható rozta a mezőgazdaság ,á tezervezé-

sével kapcsolatos helyi feladatokat. 30 tagú bizottságot 

hoztak létre a termelőszövetkezeti mozgalom támogatása cél-

jgból. A bizottságban .a község párt•, tanácsi ée tömegszer-

vezeti tisztségviselői mellett részt vettek pártonkivüli-

ek, sőt 6 egyéni, dolgozó paraszt is. - Bevonták a bizottság-

be a  községben müködő mezőgazdasági nagyüzemek képviselőit 
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ás a területileg érdekelt sándorfalvi gépállomás agronómu- , 

sót is. 

Az'ggységes vezetőség határozata elsődleges feladat- • ,: 

nek jelölte meg az Uj  Élet  Tsz gazdasági megerősitésót ás 

taglétszámának növelését. A szövetkezet területi terjesz-

kedétÓre a Farkiréten, taglétszámának növelésére a Tisza 

jobboldalán lát  lehetőséget  O határozat 4  s feladatként je-

iőli'Meg.:hógy.  a 'kevés földdel rendlkezőkt;t  irdnyitsák az 

Uj  ÉletTsz felé. • 
CélUitOzi a határozat.  hogy  még 1959-ben kerüljön sor a 

Tisza jobb  partján  egy ÚJ. III. tipusú termelősZövetkezet 

létrehozására. Fő  feladatnak azonban  a  pártvezetőség  4959- . 	• 	. 
been a lekoaság . körébón (Allan hangulat niegtaremtéiit'iOst. 

alialYalapja  lehet  a termelőiziWetkezeti mdigaIOMna- 
, 

'iYobb .mér4ibeindultiatinek: A peitiVazatőség 

talelió a kőzatig : terüleién lé ■'iő'kebt óllail . gaideadioi.'hogy 

fabruár 2i.ig:késziiiók öl : e termelőszösikezetat'aagltő 

politikai 6Sa gazdaségi tervüket. 73  

IndokOltnak'bizenyultaz egységee-vézeiöség0Stoss0- 

ga. 'amikor nem tOzte ki célul  1959-re  a mezőgazdaság át. 

szervezésénekjiefejazéséi. AZ*eigYéni  gazdálkodókat  felke-

redő:halYihm:iiiigedi:AépneVélők:1959'talén.viiiónylag:: 

szerény eredményeket értek el. o a uhangul4q, OXtalában 

még,tarózkodó" 	érZék0Xteti ezt a , közsé0 Port .  

vezWeég t*tkérisnak a járási,pártbizuttaéghozküldöttAe- 

len itég  is* am* 0701 !Sa0;t bs4.1100y,X9P.. fabruár 074n. 
vasárnap 40,,népneyelő. 25 családot keresett  fel*  a be:14900i 
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nyilatkozatot'dzonbin csak hármsn'irték  alá, 	 ax eiőzti:06- 

ten még ennél is kiseb b  eredménnyel egitáltak.74.  

Több tényező azónbin  már  arra MUiainit, ilógy' a  község  

kossága  ha indirekt módort is,' de kezd  iegbarátkezni a 

sitivetkezeii,gezdálked0; . gondolatit01. 19594):0:S föld00-,  

vesszOetkezetbó 41:éjteg kérte a f0004.0t0 de eziel  az  

FMSZ  taglétszáma  1115re,„ ai 6sezes bejégyZeti nfo'segif 

1222 db-rs  emelkedett.  ‚IOW. december 1.4n 112'tegge114 

27500 Ft betétálloménnyal megalakult Algyőn a TakarökszOar 

yeitkéZei„"emetynek 1960. jihtiér elójrémérb . ',20*00108 .: 

U441,400000 forint ',:betété3.1oMánife:;,01t.75' 

politikai mUhkájad  dolgozók  felvilágoeitáeára  117614Yor 

miközbh ösZtönöitékeZ idOeterb**60s*OsSági'MUnklikI0' 

minőségSn,történő elyóg*40.0.'AMérttagek,st_Ogyéni -pi 
. 	, 	. 

resitékkiiloliitatött- beizélgétéseik So :rén'ié'tUdatoditoi - 

MekögeZdSeig 	átdietWeiéii3e' *Eit • égYé- 

diiii' Járható  Út a  falu likCeSégd' Szémá 

A  község  4/eténekiiiiaimSe OCiitikei'eieMényeihezAaft'o-

mkt 	is, ilogyH1959;  április  '23án 3 párttaggel'és'i tag- 

jelöitte1'MegalekUlt eZ MSZMP alapiZerviiti azúj  tleiter- 

melös4ötkezeiben. 77. AIgyőri 1959. deCeibeikökopén az Uj 

Élet  Teirmeiöiiövetkizei,:a két állaMigezdaSig 

iet411-ét MO/ate . nagyilzeMileg. 78 ' A kőtséib00 is döntő 

hatáSt'gyskorólt a MeiageidaSág , sioCidliéta'éteierVeiée 

re ez' MSZMP• Vi!. kongressziiiinek határóiata,'.Amel köt4ót:.- 

len ieladatui itizte ki a szoCializmUs aleOjSi 1erekdednek' 



befejezését, a szocializmus ópitésének meggyorsitását. 

1960 januárfebruárban "rövid 10 nap leforgása alatt 1150 

algyői egyénileg dolgozó paraszt" lépett be a tereelószö-

vetkezetbe. 79 ' Az átszervezés lendületét jól érzékelteti 

ez Uj Élet Tsz pártszervezetének 1960. február 13-án kelt 

jelentése,, amely szerint a szövetkezet taglétszáma febru-

ár 1-én 247, február 6 -ján 350, február 12-én 414 fő volt. 

Február 12-ig 381 családnál végezték el a leltározást. Az 

új belépők által bevitt földterűletbőL viszonylag  nem  sok, 

13,8 % .a szántatlan. Leltárba vettek 157 db lovat,, 22 te-

henet, 5 db növendékmarhát. 80 ' 

1960. február 2-én a községi tanács ünnepi ülést tar-

tott. A tanácsülés határozata megállapitotta„ hogy a köz-

ség szántóterületének 95 %-a szocialista nagyüzemek keze-

lésébe került, és Algyőt termelőszövetkezeti községgé nyil- 

vánitotte 81'  /Némi túlzás volt a felmérésben,/ 

Három új termelőszövetkezet "alakult a kösségben: a 

Petőfi Termelőszövetkezet január 30-án, a Napsugár Ter- 

melőszövetkezet február 3-án, a Rákóczi Termelőszövetkezet 

február 4-én tartotta meg alakuló közgyűlését. 82 ' 

A továbbra is egyénileg gazdálkodók számát 1960 decem- 

berébefl mérték fel. Megoszlásuk birtoknagysiq szerint a kö-

vetkező volt: 150 fő rendelkezett 400-800 négyszögöles. . 

60-70 fő 1 katasztrális hold területtel. A 3-10 kh-s föld-

tulajdonosok száma 25-30.83 ' A termelőszövetkezetbe törté-

nő belépésűkre 1960-61. telén került sor. 
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Az alakuló közgyüléseket követően megkezdődött a termelő-  

szövetkezetek  közös területének kialakitésa, - a terület-

rendezés és táblásitás, de a tavasztól őszig tartó oezőgaz«•  

dasági munkák miatt ez a tevékenység sztbnetslt,, de  csak 1961  

elején fejeződött be. A további beiépéeek eredményeként a  

szövetkezetek területe és taglétezáma.még 1962-ben is vale-

melyet módosult.  

A termelőszövetkezetek fontosabb  adatai  *is  mutatói  

má rcius .84 .  
...~.,.~... 

Közös 
Tagok 

Egy tagra ju- Közös föld-86.  
tó közös 	terület mi- Termelőszövet- Usszes Szántó Usszes Szántó nősége  kezet 

.. VI Ilit wii  ~-.--. 
C ru'  

° 	7~ 1.. 
i i. 

wrw w..l. w•rwww 
cgsQrIyiVi velo  

Alggyő termelő. 4891 
 szövetti~zetei 

eavütt 	'  
4486 943  5,2 .4,08 13,15  

Napsugár, 	,. 	798 780 174 4,6  4,5  16,4  

retőfi 	1652. 1505 358 4 ;,6 4,,2 11,7  

Rákóczi 	. 	; . 625_ _  ,  573 104 6  5,5 11,5  

~ j tlet 	1816 1628 .307 . 	5„9 5,3 13.1  

Területnagyságukat és . taglétszámukat tekintve a szegedi jé-  

rés 78 termelőszövetkezete között az algyői szövetkezetek a  

középmezőnyben helyezkedtek el. A járásban 22 termelőszövet-

kezet'  területnagysága volt 500-1000 kh között, de  39 tere  

melőezövetkezet gazdálkodott 1001.2000 kh területen. A  jé  

rést átlagban egy tagra jutó 5,3 kh közös széftáterülettól  

az algyői termelőszövetkezetekbem nem számottevő az elté-  

rés. '87 ' A'szövetkezetek'átlagss 13 0.18 aranykoroná, föld-

minősége meghaladja a szeged járás 9 ;,3. aranykoronás  étla- 



Termelőszövet• Usszes 
kezet neve - 	- 

- 
kötös 
tergilet 

2410031_tez-ek 
összesen 5215 

Naps4gár 833 ' 	• 

Petőfi .  1859 

Rakóczi 707 

tif diet 11316 

• 	 , , 	• 	, 

:uyom174,... ■ 

cs,ös 

81 4 41 	 

10 

59 1 • '' 10 

2 

S 24"' 

4847 

'819 

. 1708 -  

686 

'1634 

135' 	- 

,46 

79 

. 33. . 

gót, ás jó termöhélyi adottságdaknak számitanak. 1962-ril-

e Petőfi Termelőszövetkezet •erület* számottevőefl, toáb- 

bi ,207" katasztrálisl holddal nőtt. Az' Oj Élet TerMelőmZövet-

kezet kivételável i . amelyben 0;5'kh'-val:csökkent, Witt 'az' 

egy.  tagra .1°66 szántóterület. Ennek . ska am, hágy 

Élét TermelőszövetkeZetbe a kisparCellák tlajdonoskii„. a' ' 

három' másik termelőszövetkezetbe középparasztok 16ptek be 

a későbbiekben.. 

A közös földterület meaoszlása 104elési deak szerint  

1962 ben /kh4 	. 

, 

A müveldebe nem vont, egyéb terület /pl. Ndes/ 107 kh volt. 

A termelőszövetkezeti családok száma 1962-ben 965, a tagok 

same 978 volt, 3,71 %.1cal több, mint 1961 elején. 88 ° 
. 	, 

A termelőszövetkezetelc megalakulása után az idősZer0 tava-

pzimunkák miatt Orgető feladat volt a cselekvőképee mun-

kaszervezet kimlakitása Os a munkölc  megszervezése..  Ag, ale-

kuló közgyüléeeken a Magyar :Népköztársaeé ,g 7.ez. törvény-

erej0 .rendelete  alapján  itia0mtt elopszabálymAnt.0 mzerint 
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'választották meg az elnököket, :vezetőségeket és  ellenőrző  

" bitóttságokát.89 ' A  vezetőségek azonban - a Rákóczi Terme-  

16ezövetkezet kivételével - 1962 végéig -nem. stábilizáiód-  

.. 'ták. 'Többször került sor vezetőmmégváltásrai elnökcserére,  

ée• szakembeécserékre: Mindez kihatott a 'éunkák :megstzérve-  

zásé ré; gazdá lk®dáe ' f olyamatosságá  ra . 'i's, Gyakran•. szembe  . 

kellett néznie a nagyüzemi: tapasztalatokkal. nee rendelke-

ző vezetőknek a  tagság türélmetlenségével,'kistulajdonoei  

szemléletév®l;' oagatartásáva9.• is: ,  Emiatt a munkabrigádok  

megszervezése .; . a• munkák elosztása temérdek. gonddal járt.  

Még 1962 végón• is. jelentékeny• volt a ,  közös• munkábli távol-  

maradá' munkaképes korú szövetkezeti: . rage*  ar3riye s. raetx fi  
t : 

Termelőszövetkézetben. /29;5 	és az. tD j•  Élet Termelószbvet-  

kezetben , 

 

A Magyar.  Szocialista Munkáspárt Központi:  Bizottsága .Poli-  

. tikai. Bizottságának. 1960,, éprilis, 12-i..  ha~~rózeta •  alépján  

a politikai ős gazdasági, szerveOeunka további javitására  

az algySi.  ú j,  t®rPe1őpz8vetkeze tekb®n. is,  neg®lokultak P.  párt-  

szervezetek, a KáSZ-szervezetek és nőbizottságok, 9l • A Rá-  

kóczi  • Tsz-ben 1960. április 27-én 6 tagú 92 ' április  28-án  

a  Napsugár•Tszben93 ' is a Petőfi Teg-be 	taglétizámú  

pártezervei®t ~ ~jött létre. 94' Tanjiaközpont-jellegóbő3 adó-

dóin á Rákótzi TerielSáiövetkezstben . 1960 éá •rciáeában már  
- 	 . 	.  

' nőténács ~áűkadött; á' többi térnelőezövetkézetben 1961-ben  

hózták iátre a nőbistrttéágokát: ‘ Akt•iv; 'a "gazdásági félada-  

tökra is íózgbsitani'tudó KISZ-aiápizervézet a szövetkeze-  

tók közűl' a Rákóczi és Uj Élét Tereelőszővetkezetben.műkö- 
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döt t.95.  

' ~ 'A 'pártszervez®t ék a' politikai szervező- és név®l6mdn- 

'káj+sk inéllett 1960-62. között jelentős részt vállaltak. a •  

	

., , 	 ~ 

-méenká re tö'rtéróő' móZgásité sban ~ á~  munka 6'e a  közi3s  gazdei= 
. r 	 . 

kódáé' szervézéséPóen.  

Á  közős gázdálkódáet a  községben kialakUlt hagyományos  

t®rméléci' szerkézéthéi` kapcsolódva kezdték Meg a teriel8-  
• ; 	 -• 

szövetkezetek;  é's 1 a kbsűb&iiékbe'n is' a  növ$nytérsésztás és  

'  á  llat tenyészté 1s 'vol't a Meghatározó ágazatuk.  
,  

A növényteriaesztéeben .  áz első- időszakban a hagyományos ag-.  
. 	, 	 ,. . 
rótéchnikai eljárásokat' alkaimazták. 'A gépi munkákat zömé-

,

~en` a Ss.~~o'r,~ Al.:i r e~lioigá ~sal végé~tet ~ték . A gépáll .oMáe  Y 	 . 

1960-ban 35 szántó- és 28  univerzál traktorrai rendelkezett  
/15 lberőre átszámitva/ összesen 75 traktór®g ysbgg®1. Egy  
traktoregységre jutó traktórsnunkája '924 ,  nórmálii®ld volt. 

 A b0takaritási munkáknál  gépekkel segitette' a ezövétkeze-  
teket a ' Nagyfai Célgazdaság és a Tangazdaség is. A növény- 

termesztési ágazatban kezdettől fogva  meghatározó volt a  

kenyér • és ' takarmánygabona termelés. A gab©náterm'elés te- 

rűleti Mutatóit a  járási' tervelőirányzatok határozták neg.  
, 	.,. 

196Ó i:ban az algyői termélőázövetk®zetek 1218 kh-n .teréÁel-  

ték kenyérgabonát; 1445  kh-n takaréanygabonát, ebből 983  

kh-n kukoricát. CJeszesen 350  métermázsa kukorica é,rtékesi-  

téeére kötöttek t3rmelési szerződést. Szerződéses kötelezett-

séget  vállaltak 180 kh cukorrépa ;  40 kh sörárpa ;  90 kh  vö- 
röshe re msg. ;  25 kh paradicsom és 50 kh len termelésére. 9y' 

• , 	•  

a 
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A kenyérgabona . vetésterülete - az országos célkitűzések-  

nek meg!elelően ..a következő, évekbert. Algyőn is nőtt. 1961-  

ben 1362 kh -n termeltek búzá,t. 9e ' Az 1962. . Semi  vetésterv  

ben tná,r. 1737 kh  . kenyPérgabona,, s  ezen, bb101 1200 kh .  inten-  

ziv búza . termelbee szerepelÉ. 99 , ' . 

A ,búza terméseredményei 1960-61-ben kedvezőek voltak, 1962-  

ben  _azsanban 20 76-k41.  elmaradt ez átlagtermés ez. 1960 ..; évi-

től., Az aszályos ,  időjárás ellenére 1962-ben az elgyől  teme '-  

lóezövetkezetekben az Uj Élet Termelőszövetkezet •ki.yéte:l8-  

vel kiemelkedően J6 volt a kukorica terméshozama a hibrEd-  

vetőmagMak köszönhetően.  

, ponto sabb  n®véravek  termésá tlaga 1962.bén , a/kh10, 

Termelőszövet.-  Búza .kezet  Kukorica Lucernaszéna Füs4erpaprika  

Napsugár. 7,,;0 12 40  '21,8  3,7; ... 

Petőfi'  5,6  .  . 	, 	' 14,4  ' 7, 2  

~ 

Rákóczi,  6,,,1 	• . 	: 18„7,  
. . 	17,,8 

 

UjÉ1et;. ,7,1 ..  .. 	. 3;0 . ; . 17~6 4;9  

Szeged já rá s  

termelőszövet- 
tcezéti. szektora 
.~„ 

8,0  14, 7  17,0  

A kenyérgabenáb6l ,  elért mérsékeltebb terméshozamokhoz ®  

kedvezőtlen idő já rá g mellett ,hozza jár.ul'g az is, bogy  1961-  

ben az őszi betakarítás elhazádott: At (Jett  kalászosokat  

többnyire a kukorica . helyére uetették,, e emiatt . a vetésék'  

későn. keltek:  

'Át állattényészté® ,,' mint á gazdálkodás ®redményee-  

ségét is jeldntfison ~sáeghatérozó tényező, a közös gazdálk©-  
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dáe első évében még csak kialakulóba• volt. 361 érzékelte-

ti ezt, hogy az Uj Élet Termelőszövetkezetben a közös ál-

letáilomány 49 szarvasmarha és 25 anyakoca .,101. a  Rákóczi  

Termelőszövetkezetben 23 szarvasmarha és 40 darab eertée 102.  

volt 1960. július elején. Az előbbi esetben valószinőleg  

törzsállosányról van  szó,, Nagy erőfeszitéseket tették a  

szövetkezetek á''közösbe bevitt állatállomány elhelyezé•  

sére, istállók, 'ólék kielakitá'®á r® :, sivel Mindenütt az ál-  

latállomány jelentős fejlesztését' tflzték: célul.,; 1960•ban  

ai U j. .Élet ő'eraelg,sz .övetk.ezet 8,00» férőhelyes .eert$.sszá,llást -  

és. 80 • férőhelyes :növendék ,4,stállát., a Petőf'i. Termelőszövet-

kezet.  100 , •.férőhelyeer .sertésszél'lás,t .  é.e 25 fér,őhelyea ezar-  

vasma,rhaistá:116.t épitet:t.'93 ' ,  . 	. 	.,. 

A,. -közös állomány .egy részét azonban: még 1961 -ben is  

a termelőszövetkezeti tagok háztáji .gazdaságaiban.  ,helyez-  

ték, .el: A  döntően ',hitelből finanszirozott beruházások  

eredményeként: 1962. .  ,végére a .termelőszövetkezetek lét•-  

rehozták .az állatteny.éezté,s;hez ezűkséges. ,aéteeitménye + 
104 ,. ket, - gyarapi'tva ~ ~ ezze~l~~ a .  közös :  vagyont- is. . 	. 	.: 



- 	 . 	 . 
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A község s 'zarvaedarhaállopánya 18 	haladta nog 1962= -.  
ben az 1948. évit. A' sertésállomány közel ötezórósérs  ~ifStt, 
a lóállomány 53,54 %,-a az 1948. évinek. Á terselőezövetke-  

.  

zetek  állattenyésztésének  dinamikesan növekvő  súlyát  mtát-  
ja ' a községben,; hogy 1961-ben az ősszee , szarvaemerhaálla-  
oány 24'56-kávai,, .1962-bee .  már 45 ~=avraa," a sertésállomány 

 

33,79 1,-ével, illetve  40,68' %-eávai , reridelkeztek : A terms- 
, 

luezövetkezetek . szarvasearhsa llománya ~ a tárgyalt időszak=  
ban  majdnem megduplázódott, és '?-g:eei ' .látványosan ' emelkedett  
a sertésállomány.  

Az algyöi ,  azcv®tksz®t®k 1961:4ben ;kezdtek el fóglal-  
,  

koznz a ~ baromfitermeléssel, mégpedi®naav ~n i[Ay r4s4► l:~~oi,..~ ~..w-  
,~ - ® . 	 -a- •. for- 

mában: 	

~ -  

mábans a Rákóczi Termelö'szövétk®z®t .  asszonyai elvállalták„  
hogy a tsz részére a háztáji gazdaságokból öászegyújtik a  

'  baroafit. 106.  Az ~ áilategószs '
c~gc~gyi' elölrások.  figyelmen ki-  

vül hagyása .;.  a'ném . k3.elégitő tartás3i ;góradózási' kőrelmdinyek  
'és  a szakértelem hiánya miatt az elhullás rendkivOi magas,  
50••60 %-os vált a későbbiek során eaegváéáro3.t állománybam.  
A községi pártézervezetsk összevon t-. taggyaüésén észrevéte-  

lezték¢ noha a baromfitermelés nópgázdaaági érdek, fálti-  

telei nem biztositottak, d ezért a termelőszövetkezetek  

tartózkodnak a baromf3.tartá ~stó00.7. ; Ennek ellenére 1962-  
ben a Napsugár Termelőszövetkezet ;kivételével mindegyik  
gazdaságban folytattak szerény 0órstg baromfitenyésztést, 108.  

Az állattenyésztés: járási viszonylatban -; ie dinamikus fej-

lődésében meghatározó szerepé volt az ,állami támogatásnak,  

a tenyészállat kihelyezési akciáknák.és , a szerződéses ter-  



meltetésnek.  

1962-ben a 100 kh-közös szántóra jutó számosállat tekinte-

tébenna Rákóczi Termelőszövetkezet állt az élen az algyői  

szövetkezetek között 22,6, St az Uj Élet Termelőezövetke- 

-zet követte 18,6 db számosállatta1 . 109 ' Az átlagosan 16,75  

100 kh közős széntóra jutó számosállat az algyői szövetke-

zetekben 24,78 %-kal haladta meg a Szeged járási szövetke-

zetek átlagát.110. A  dinamikus fejlődés ellenére állati ter-

mékekből 1961-ben és 1962-ben  is csak részbes tudták tervei-  

ket teljesiteni az algyői termelőszövetkezetek. Hizósertés  

é rtékesitési tervét 1962-ben  pl.  csak a Napsugár Termelő' _  

szÖvetkezeet teld  mehette túl, ~ a Petőfi élt Rákbeli Termelő- . 

szövetkezetek értékesitósa 40-55 %-kal, az Uj Élet Termelő-  

szövetkezet teljesitése 15 %-kal méradt el a tervezett81. 111.,  

Közrejátszott ebben, hogy az állatforgalmi vállalat a hizó  . 

alapanyagot nem mindig tudta leszállitani 0112. feltehetően  

azonban a gazdálkodási tervézési problémákkal is összefügg  

a tervteljeaités mértéke. A szarvaamarhatenyésztés egyik  

minőségi mutatóját, az egy tehénre jutó tejhozamot tekint-

ve a tervet csak az Uj Élet Termelőszövetkezet teljesitet-

te túl  1962-ben  10 %-kal. A másik három gazdaság teljesité-

se 43:,29 és 18 százalékponttal marad el a tervezettől.  

A tejtermelés hozamait tekintve az algyői gazdaságok a kö- . 

zepes eredményt elért járási termelőszövetkezetek kőzé.tar-

toztak. 113.  

A közös gazdálkodás eredményeit értékelő zárszámadá-

si közgyűlések közül az első két esztendőnek csak részle- 
•  
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gee adatai ismeretesek. Az 1961. február eleji első közös 

számvetés alkalmából parázs vita és kiélezett hangulat . 

uralkodott a Petőfi és az tej Élet Tarmelóezövetkezetokbsu, 
114. 

a Rékóezi Termelőszövetkezetben a hangulat nyugodt volt. 

A Napsugár Termelőszövetkezet pánzűgyi'sérlege 0 szaldós _ 

Volt,  Saját eredmény alapján az egy munkaegyságre'jutó ré- 

szesedás 9,51 forintot tett ki, beleértve á családonként 

kiosztott 3,06 ' mázsa kenyérgaboiát is, 6s egy közös munká- 

ban részt vevő termelőszövetkezeti tág esetében évi 2531 

forint jövedelemnek felelt meg. A járási pártbikettság 

első ti tkéra és a járási. tanács 'elnöke közöm alőter jssz-. 

tósban javasolták a munkaegység 'értékének 15 forintra tör--

ténő kiegászitését, '115 ' 

A termelőszövetkezetek néhány zárezáiadási mutatóla 1961.  

1962.116. 	
. 

Megnevezős ' 

Termelési terv 
globális telje 
sitése • 

Revétsl% terv 

Elobális teli. 
gy tagra autó 

részesedés :Ft 
• tervezett 

tényleges 
igy szentóegyság 
're jutó gazdálk. 
eredmény Ft 
Fel nem osztható 
szővstk.alap 
/1000 Ft/ 
Tsz  tiszta va 
ggVona /1000 Ft/  
Egy munkeegyeóg 
értéke Ft/  
közös sunkaban 
résztvevőtagok 

Napsugár 	Petőfi 	Rákóczi 	U j El®t 
1961. 1962. 1961.1962. 1961. 1962. 1961. 1962.   

      

65 

 

65 83 	. 

 

70 • 57,1 . 

 

51 	. • 

      

. 

. 
6552 
6955 

12038 
6368 • 

5327 
4400 

715 122 2248 1342 231 433 

1701 1836 702 837 2425 2639 

1121 1108 .1450 1724 4347 4279 

15,35 . 1.1,88 . 12 0 59 

121 209 	. 93 • 

• 6469 
• 5053 

763 1006 

1039 1382 

1522 1732 

• 9,80 
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A Napsugár Termelőszövetkezet 215 ezer forint mérleghiány-

nyal zárta az 1962. évet. A Petőfi Termelőszövetkezet 1961. 

évi több mint 1,1 millió forintos mérleghiánya közel 2,5 

milliós nagyeág rendűre nőtt. Súlyos helyzet alakult ki az 

Uj Élet Termelőszövetkezetben, ahol a veszteségrendezést 

követően is több mint 1,8 millió forint maradt a mérleghi-

ány. A nagymérvü pénzügyi zavarok az aszályos esztendő él-
tal okozott terméskiesésekkel, a gazdálkodás fogyatékossá-

gaival a gyenge vezetéssel és a termelőszövetkezeti tagok 

munkafegyelmével hozhatók összefüggésbe. Az időjárási vi-

szonyok 6a a szubjektiv tényezők mellett jelentősen befo- 

yásolhatta a gazdálkodási eredményeket a termelőezövetke- 

zetek,gépesitettségének helyzete, a hagyományos paraszti 

munka és agrotechnika jelentős . súlya. Fentebb kitíÜnt y  hegy 

a területileg illetékes gópállomáe tel>jesitményével nem  

tartozott az élenjárók közé. A négy termelőszövetkezet 

1962-ben összesen 15 traktorral rendelkezett. Az  e ezen 

pontbór legkedvezőbb helyzetben lévő Petőfi Termelőezövet- 

kenetben is 284 kh szántóterület jutott egy traktorra. 

Legrosszabb helyzetben 409 kh egy traktorra jutó szántóté= 

rűlettel a Napsugár Termelőszövetkezet volt. Az éghajlati 

tényezőket ellensúlyozandó öntözéses gazdálkodást csak az 

Uj Élet Termelőszövetkezet folytatott 30 kh terűleten. 317 ' 

A termelőszövetkezeti tagok munkában való érdekeltségének 

növelése céljából 1962-ben már mindegyik termelőszövetke-

zetben változtattak a jövedelemelosztási formán. 
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A korábbi munkaegység + terven felüli prémium jövedelemel-

osztási forma mellett főként a kapáenövónyek müvelédében  
bevezették a részesmüveléet, 118.  

. Az 1962. év a te rmelőszövetkezetek életében azért is  
jelentős állomás, mert az alapszabály szerint ekkor nyilt  

lehetőség először a tagok kilépősére. A négy termelőszövet-

kezetben 101 termelőszövetkezeti tag jelentette be kilép'-

si szándékát 1962. január 1 - július 25. között. A kilépni  

szándékozók földterülete 332 kh volt .  A kilépéshez szűksé-

gee három év azonban az algyői szövetkezetek, esetében  a  

megalakulástól számitva nem telt le, e a kérelmeket a ve-

zetőségek visezautasitottáke 119 ° Kedvező tény az, hogy ez  

1962. évi zárszámadások alkalmából a négy algyői termelő'  

szövetkezetben együtt 19 új tagot vettek fel, 120.  

4./ A közeéa társadalmi  szerkezete fellődése, a lskoseása  

óle tkörűlménv_ei~„o,, lö,kai ó® társadalai saervezetek.  

1959-19624   

A szegedi Járás 30 községe közül Algyő azok között a  

kevesek között volt /Deszk, Dóc„ Gyálarót, Kiskundorozema,  

Sövényháza, Szatymaz/,,, amelyiknek lakossága nem csökkent,  

hanem nőtt 1949 .  960. között, és 6,9 % szaporulatával csak  
Kiekundorozema előzte meg. 	. 

Az 1960. évi népszámlálás adatai szerint Algyő népes-

sége 5655 fő, 244 lakossal, 4,5 %-kal haladta meg az 1919.  

évit. A külterületen 618 népesség aránya 1949-hez képest  
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14q2' %.161 csökkent - 20,4 %,121 . .  

1962-ben a fentiekkel  ellentétes irbnyú mozgás' van  
bontákozóban,'A községben a természetes szaporulat ebben az  

évben 44,; és alig'  all ensúlyozza a 42  fő.  n'agyságrendű nega-  

tiv vándorlási kűlőnbőzetet. 122,  

Az. 1960. ávi népszámlálás adatai szerint az  ak 'tiv 'ke -' 

resift  száma 3063 . ffS', amelyből 55.63 W nezdgazdasági', 15 %,' 
 

az. iparban;, 10.67 Ró  az "épitgiparban, 3,98 a kőzleke'dá$bep,  

2,6 % keroakedelenben loglalkoztat ott,  de. 12,07 % az  '   

egyéb ágazatban  munkavállaló. /23.  

Az iparban munkavállalók. kőz0l 23  f8 dolgozott 'a kőzg.  

ségbQe,124. .  

A"  te  ra'elűs 'zővetkezetek 1902. év végi taglétszámát  a1a- 
pul véve. a közbég aktiv keresőinek 31,,5 %-a, a mezőgazda -  

ságban foglalkoztatottak 56,,74 %-a. Ennek részben az a  ma-

gyarázata. hogy a termelőszövetkezetbe a családfők, - il-  

letve .családonként 1 személy . =  léptek  be.  A .termeláazbwét-  

kezeti :családok száma 'csak kettővel' Maradt '  alatta :a , ,tag- ,  
létszámnak '. 125.  

A ;  volt ,  középparaszti .  gazdasággal  rendelkezők  aranya  

négy  termelőszövetkezet étlagában 17.9. ~. , ~ A tagságon :bel01  

a Petőfi Termelőszövetkezetben 21 .,8 % be a Rákóczi Terme-, 

lő .szüvetkgzetben_ 20,,4 % legmagasabb az arányuk., de lénye-  .. 

gesen kisebb., ,  mint a földreformot követően Algy6 térsadal-

mában.
126'  Ugyanilyen ezembe$űná 1949-hez. képest a mező-  

gazdasági ,  keresők.  eOlyának, jelentékeny csökkenése ,., az ipar-

Wan Os  épit6iparban foglalkoztatottak arányának számottevő  
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növekedése. Az iparban foglalkoztatottak 40-50 %-a Szege-

den és Szeged környékén dolgozott. A helyi bolti kiskeres-

kedelmet bonyolító földművesszövetkezeti alkalmazottak szá- 

ma az 1958. évi 17-ről 1962 végére 34-re emelkedett. A köz-

ségben háziipari„ cipész, fodréez részleget müködtető kis-

ipari termelőszövetkezetnek 48 tagja volt, továbbá 18 ma- 
• 

gánkisiparos volt Algyőn 1962-ben. Az egységes pártvezetős 

ség becslése szerint 1962 végén 100 főre tehető az analfa-

béták száma és 35-40 f8 rendelkezett középiskolai végzett-

séggel. ' Harminchárom értelmiségit tartottak számon a köz- . 

ségben, akiknek azonban döntő többsége nem  helyben lakott, 

hanem ' c falut csak 4-6 órás munkahelynek tekintik,  busz- 

és v©netindulá'ahoz vannak  k®tv®". 127' A községben tehát 

rendkivül szűk az ett 618 értelmiségi réteg,, s az analfa- 

béták száma a felnőtt lakosság alacsony iskolázottsági 

szintjére utal. 

A lakáskörülmények, lakóhelyi viszonyok továbbja-

vultak a tárgyalt időszakban. Négy'év alatt 92 új lakás 

épült, részben az épittetők Sept_  fededetével, részben OTP 

hozzájárulással. Száz lakóházat felű jitottak. l28 ' Az. 1960. 

évi népszámlálós adatai szerint a lakások száma 1468, a 

lakóépületek száma 1346. A lakások összetétele meglehető-

sen korszerűtlen; 1,37 % szoba 'nélküli /ez a Szeged járá-

si aránynál /1 %/, de Kiskundorezema és Sándorfalva la- . 

kásösezetételénél -1,19 %, illetve 0,72 % - is kedvezőt- 

lenebb/. A lakások zöse /85, 56 %/egy 'saob A s ,  12,33 %-a két- 
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szobás, és mindössze 11 lakás volt három vagy több szobáz. 

A két szobáé lakósok aránya Kiskundorozemán magasabb /24,13%/, 

Sándorfalván alacsonyabb /10,12 %/. 129.  A lakóépületek 

28,6 %a épült a felszabadulás után és 21 %-a 1900 'előtt. 

.1960gban'a lakóházak 29,6 %,-a vályogalapú észfalazatú, s 

az'összes lakószoba közül 1047 vertföldes padozatú. . 

A lakósok 1,,6 %,.ában 'volt viz-, 54,3 %-ába volt bevezet-

ve a villanyvezeték . . A 100 lakószobára jutó lakók Száma 

313, s ez'a szegedi járásbán a legrosszabb arány volt. 130.  

1959-62; között a községi tanács saját : bevételeiböi 

több mint 1,8 	 forintot forditott küzeégfejlesztési 

célokra. A pártszervezetek 5aozevo'nt taggyűlásé3nek értéke-

lése szerint: "Ez igen jelentős összeg, és ebből to'remélbe-

töl  hogy községünk terülétén fejlődős mutat `kozik,'és ez a 

fejlődés megmutatkozik a lakosság életozinvonalának emel-

kedősében i's ; 131 ' aérási költségvetési forrásokból 1959-

ben Algyőn ' l.,5 millió forintos bekerüléssel négy ternater-

mes'általános:iskola épült, és 320 ezer  forint ráfordités- 

eel két rendelőszobával bővitették az Orvosi rendelöt. 132.  

Négy év alátt 3000 méterrel növelték a vezetékes vizIáló-

zatot, négy új közkifolyót létesitettek és befejezték a 

piactérre vezető köváiút ópitését. 

Á lakósság áruellátósát a helyi földmüvesszövetke 

zet űzlethálázata.biztesitotta. 1961-ben a szövetkezetnek 

1158 tagja  volt.  út szakositott üzletben /ru(házati ,, vas- . 

műszaki ', 'tüzéptslep, húsbolt :,, vegyi° 6s háztartási bolt/1 
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valamint hat vegyesboltban bonyolitották az eladási  forgal. 

mat. A vendéglátásról hat.italboltban és egy cukrászdában 

gondoskodtak  

Az egy lakosra jutó bolti eladási forgalom /folyó áron/ . 

1958.1962. között 67,23 %mkal nőtt: 1958-ban 1654 forintl 34 ' 

1962-ben 2766 forint volt. 135.  Az egy lakosra jutó eladá- 

si forgalom növekedésében Algy6 megelőzte Sándorfalvát 

/56,62 %/ ., de elmaradt az iparosodottabb Kiskundorozsma 

mögött /71.,63 %/. Az összes bolti eladási forgalmon belül: 

1961•ben %136. 	
1962-ben % 

Élelmiszer 57 40 59,49 

Ruházati 14,25 12%5 

Vegyes iparcikk 28,34 28 ,15 

A vásárlásokon belül az élelmiszereknek - pl.  K&skundorozs-

mához képest - érzékelhetően növekvő súlya, a ruházati és 

vegyesiparcikkekre forditott kiadások mérséklődése össze-

függhet a mezőgazdasági termelés és jövedelem előzőekbön 

vázolt problémáival, valamint az ingázók növekvő számával 

is.  

A lakosság életezinvonalának emelkedésére utaló té-

nyező a takarékbetét állomány 1959. évihez képest másfélsze-

res növekedése. 1962-ben a takarékszövetkezetben elhelye-

zett betétek Összege 1,5 millió forint volt.  1960-ban  

5 db TV,.. 1962-ben 95 db TV készülék, 1163 rádióelőfizető 

és 600 motorkerékpár tulajdonos volt a k'özségben. 137 ' 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése után lénye- 
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gében'a községlakOiségénak egésZéreklierjedi a . tdradda 

lombiztosités; és -a termelősZöveikezéti tagók'éltak  tesz  
ingyenes gyógieléetés lehetőségével, megnövekedett a 

kdrzeti:orvosi rendelő fOrgalme.-Ai egéózségagYi :tillitést 

a köziégben kiWörNieso igY gyégyszeriliz o' két'véd8M8egY' 

gyógyizeréezteihMikeis14'kőrZéti.épalóriőVégiztók.138-  

- 	Az 0.1akala megépitésé Mtén e Maitatia'kőrdiaények 

klikött fólyt azAltalénos Iskelai Okiatée: )Ai'l98*/6ttan-

éV elején őt. iskolában,' 14 osztfilytereibenklizdődőtt4egi 

tanités, az egy esztélytereirej4t6 46 -0"tanul6létaiáima1 

a szegedi jéréaban'Algy8 az okietésnak rossz tárgYi 

teleket biziosit6 községek kftd.iolható. A tanuiőisitazám 

650, a tatierőkezéma'29volt.'AZ: egy taner8re jut& ianOló- 

létazds1109Y4401301..e! PrOak.é1talén00 00110zet,tel.megegyez039°  

. ,AX 1961. III4.,törriny cél440zésWe község 
I 	 I 

ka*-közVélemOIYOET !cadvPző.;14a4Xhanget , Vé4PUakki. HoPs 

lyealéSra taldlta azármazés szerintiAetag040160-  altar-

lése a. kőzép-As felsőfok0 Pkitstási intOzpényekbe történő ! 

felvételek elbirálásdnél. 3elentős erőfeezitések tőriéntek 

a 108214 *5411aéga 40001,YOgzattOégénak eMaXéaéra.A del- , 
gozókéltalénos. ,iakoldjémak Ost:* tWIf01Yamár3mz:1961/62. ,  

tanévben.0 a 40Yetkaxis 4.0o10,évbens,hatvanketten4rétm 

koAtak be.PzémoOtOv8 volt, azonbanalemorxsOlödés. Figyel-

mept_érdemlő, jelenségi  hogy  a beteaVkOzottak tőbbségemen• .  

kás. Caak, 2.440 96,40zött8k a teres10Szövetkezett tagak aris-

nya. 

A !60-as évek elején a  párt  mOvelődéspolitikájdnak 
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hatására jelentékenyen megélénkült a községben a kulturá- 

lie és közmüvelgdési tevékenység, amelyet az 1961. ezep 

temberében, a tanács mellett létrehozott Községi Kulturá-

lis Bizottság koordinált. A bizottság megalakitésát azzal 

is indokolták„ hegy mind nagyobb méreteket öltött a társa-

dalmi szervek által egymástól függetlenül, ötletszerűen 

kezdeményezett kulturális tevékenység. 

1962-ben a községben hat Szin já tezó csoport működött ás 

nőt citerazenekar szerveződött.' 

Politikai, ideológiai funkciójuk mellett a lakosság álta-

lános müveltaégi szinvonalának emelésében is  jelentős eze-

reps volt a pártoktatásnak, a társadalmi- de tömsy zeevé- 

zet®k által Szervezett tanfolyamoknak, előadásoknak. Igy 

például a Megyei Politikai Akadómia keretében megtartott 

nyolc előadóé hallgatóinak száma 1960/61-ben alkalmanként 

160 főre tehető. Az 1962/63. évi pártoktatás kíülönböeő 

tanfolyamaira' 465 'Személyt iskoláztak be a községben. 141.  

A község mezőgazdaságának szocialista átezerv+ezés'- 

ben kulcsfontosságú Szerepet betöltő pártszervezetek bel- 

ső életét nagyfokú aktivitás jellemezte a tárgyalt idö- 

szakban. Politikai munkájuk döntően a termelőszövetkezete . 

mozgalommal, termelőszövetkezetekkel kapcsolatos pá rthatá.  

rozat®k végrehajtására irányult-. 1959-ben három, 1962 vé-

gén öt pártalapszervezetet irányitott.az MSZMP Algyő köz-

ségi egységes pártvezetősége. Folyamatosan emelkedett a 

pártalapszervezetek taglétszáma: 1960. szeptemberében hat-

van ., 1961.' áprilisában 67, 1962. augusztusában 69, 1963. 
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elején 77 tagjá n . volt. 

Az MSZMP Központi Bizottságának 1960. áprilisi határozaté' 

ben megfogalmazott célkitüzések közül a pártépitő munkában 

Algyőn nem tudták maradéktalanul megvaiósiteni e termelő- 

szövetkezetekben mŰködő pártszervezetek taglétszámának • 

termelőszövetkezeti tag pérttagokkal történő növelését, a 

párttagságon belül a község szociális ösezetételének meg-

felelő arányú emelését. 

A termelőszövetkezeti tag párttagok aránya 1963. elején 

35,.06 % volt, mintegy 7 %.•Ical haladta csak meg ei alkalma-

zotti foglalkozásúakét. Az értelmiségi párttagok aránya 

6,4 % volt. A termelőszövetkezetekben mcksdő pártezer.ve 

zetek közül kettŐben nem tudták a követelményeknek megfe-

lelően növelni a taglétéémot. 

A párttageág kor- és ném- 'ézerinti összetételében nem tök- 

röződtek a Központi Bizottság határozatában megfogalmazott 

követelmények. Mindezek, valamint a párttagság állami ás 

pá rtiskelai végzettségének szinvonala feltehetően há:trá 

nyoean befolyásolták a pártszervezetek gazdamógirányitó,, 

gazdaságszervező tevékenységének eredményességét, eszmei -

politikai nevelőmunkájána k  hatékonyságát és tömegkapcsola-

talk alakulását.142.  . 	 . 

1960. szeptember 10-én községi összevont taggyűlésen 

újjáválasztották az egységes pártvezetőséget. A vezetőség 

tagjai lettek Németh Péter, Pészti József, Farkas Vilmos, 

Nyári 3ános, Pataki 3enó, Kiss Dános, Lela Illés, Fekete _ 
3ános, Szarka Imre. Az egységes vezetőség saját tagjai so• 
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. rbból titkárrá Németh Pétert választótea.143.  A  vezetőség  

. 	 .. 	 .  

személyi összetételében tükröz8dött a
, 
 mezógazdaság szoci--  

alista itszer.vezáeével bekövetkezett  : szQrv®zeti változás.,  
Valamint .a . kőzség, intézményr,endezerónek helyzete  is.-  

: A  pá rtalapszérvezetek 1961..  :o,któberi vezetóségválaéz-,  . . 
tó-:taggyűléseit követően :ez  1961. december 4•én megtartett . 
összevont  ,taggyűlésen újj,áválasz tot,t. egységes  'vezet8ség  
összetételében a lkorábbWhoz képest két változás történt.l44 '  

Az MSZMP VIII.-kongresszusára  történő  felkészülés j®•  
gyében  1962. 'november 10 -én összevont párttaggyülésen nyolc  

 
küldöttet választottak a Szeged járási ~ `pá~rtó ~'tekezletré ~.  
A. taggyűlósen, a PetBfi ,  Termel8szövetkezet pártszerveze.tg•  

nek kommunis tá i munkaversenyfelhiváesal fordultak  a :másik  

három termel8szövetkezethez, amelyben célul tüzték ki, hogy  

az MSZMP VIII. kongresszusának tiszteletére  at  Őszi  kalászo•  

sok vetését október huszddikáig  befejez#k,. 45 ' 	. , .. 
,Az.egysóges,v®zetőség fólyámatósan : figyelemmel kisdrte,  

irányitotta és segi tette a községben.  aiüköd8 társadalmi éav  
tömegszervezetek tevékenységét IKISZ ~; Ngtanács, Hazafias  

Népfront,.,  Vörösk ereszt,  enténtes t ~izoi tó te'á tül®t „  Mágyae~ '  , 	. 	. 	 ~ .,.  
Honvédelmi , Spartszóve.teé,g, , Sportégy,esűlet ,_, , Szakrnaközi , Bl -; 
zottség/ •  

1961•ben- a KISZ•szervezetek .taglótszáma 110 felett .:  

Vált. Oinamikúsan nőtt a n8®ózgáloisban résztvsvgk'száne,* s  

1962. Végére -elérte a' 245. f8t.  Fejlődött  a társadalmi és  

töÁegszervezetek sajátosságaiknak 'Megfelelő tartalmi tevé-  
k'enysége,, és' kűlönösen a közmüvelődós .megélénkűlésób®n vol't .  
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nagyon ,jelentől ,kezdeményező. szerepük. 14!°: 

, : A községi tanács . a törvénye,s rendnek .megfelelőfin 

ta el hatalmi  As igazgatási funkcióját. A tanácsülési jegy-

• zőkönyyek tanusága szerint. a. , tanécetagok 70 .-75 % ,..a•.vett 

részt a tw3t:910U, üléseken. Az - aktivitás alacsony stinten 

mozgott. Az időközönként megtartott tanácstagi besZámOtók ,  

tartalini,érdéseirőli. lakostitégi visszhangjáról a forrásbk''nem 

tartalmaZnak /ényegi vAsszajelzést • A tanács községfejiesit - 

tési tevékenységét  az  tlőzőekben Asmertetett tények ,minősi-

tik. : .A község, kommunális fejlesztésére: fordithatő: tanácal 

bevételekből látványós .eredményeket elérni , nem leheteit. 

Félhasználásuk061 ,a végehajtö ,bizott -tág évente: több alka= 

beszámolt tanácsülésnek 

A 2054/19614 si: kormányhatározat' előirása alapján 

községi. ,tanácsoknak 5, Oyes, ,távlati községfejlesztési • tervet 

kellett,,Icido3,gozniuk. ,A Csongrád Megyei ,Tanáce erről szálő 

határozata elsőporban a kommunális feladatok megoldásának' ,  

tervezésére ,öoitönözte a tanitcookat, de Iehetővé tette szá - 

mukra. i . hogy kulturális és, egészségügyi , létesitményeket is 

tervezzenek a /I. ötévea 	időszakában. 

YOgrehajtá bizottság _ >1962. május 11-én , a tanács'- 

ülés  elé terjesztette , Algy8 1.9,61-1965-!re az616 ötéves ter-

vőt..A jáváhagyott-tery pénzügyi előirányzatának bevételi' 

és kiadlisi oldala .egYaránt 	milli6' 128'  ezer  'forintot tar- 

talmazott tves. bontésban a terv, •1961-ben"számel 'a 

gyobb„beVétiliel 	.1ci-adásoal s , 472 ezer ,forinttal. 1962-4oen 

380 ezer., 1963-ban '451ezer,.  1964-6en 435 ezer efwe a ,  tery- 
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időszak Wto186'éwébín 390 .ezer  forint  ' fslhaszAólás"ával szá-  

ao$t®k. A terv konkrét llélkitüzéseei wóltak: 1961-b4n 2.000  

m2  ' piictér  őpitée; 1.400 fvlyósóté'r 'süzvezetókhái'óáát ~ ~  foj'-  

1'es'ztés,~~ ~80D :m2  ásifált járda  weg`ápitésé, és : Hóizá~~ 'rii3:áe'`a 
sö'vá'nyházi' sióciális` 'otthafr b®rdházásáho'c. 1962 -ben 400` fó-

ly8méterrel' .növélhi terveztbk  a ' vi'ii`ányhálóietot és : 249.oÓo  

lorint költsógg®1.  s.  Gózá ~teá' f®1'ú31t~9át tü~ték céla,.  

1963.6ra további  .350Ó 'folyóméter já'rdadipitést,. a kövétkei8  

évben '1:ooÓHfolyómáter vizvezétékhálózat ' fe jleeztbsi `é`á  á ' 

beitérűl'eti cs'atornak fe3lú3itását te'rv®zték".'A térvidöszak  
utolsó  4vóré' 315'ezer ferint ber'uházáseal  'körieti or4o14  
rendelő  'éRitéáét irányoitgk  é1K.l4T. 

A tervcélok rangsorolósa arra engéd következtetni, 'hogy a°  
községi  tanács a jeláóoeek ellenére'  nem'  tartotta szűkséges-  

nek az egészségügyi létesitniény mielőbbi me}gvalósitását.  

Lehetséges, hogy szémlólétbeli okckkal ie. .ösázefügg 'az  ok- 
tátás tárgyi  rossz  leltétolsi iránti'tirzóketlenség".   

iI. fejezet  

A KOZSÉG GAZDASÁGI.. TÁRSADALMI ., POLITIKA! FEJLŐDÉSE 1963-  

TÓL SZEGEDHEZ TDRTÉNT CSATLAKOZÁSÁIG 	 . 

p
,,: 

1./ AY alAtvői tera®iőszi3vetkezet ■k ellenteondóeos f®ilödése  

Az MSZMP VIII.  kongresszusának  lrény*lvei alapján ..ez   . 	•   	 . 	 . 

1962. évi megyei,pártértskezlet a korszer0.eez0gazda0gi  
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nagyüzemi gazdaságok kialakitésát., a mezőgazdasági terve- 

lés növélését 4  a szövetkezetek gazdasági;, Szervezeti, poli-

tikai aegszilárditását tűzte' ki cé141.. 

A megye .  mezőgazdásági termelése e II. ötéves tetve idö- 
szakában 14 %-kal növekedett. A termelőszövetkezetek közös 

vagyonának értéke 1965 Végére' elérte a 3 milliárd forintot. 

A termelőszövetkezetek között azonban jelentős különblégek 

voltak a .  gazdálkodás szinvonalában és a tagok jövedelmének 

nagyságában. Az 1962. évi 71-.ről 1965-re a megyében 21 re 

csökkent a mérleghiányos termelőszövetkezetek száma. Sike- 

tölt éivényee teni a termelőszövetkezetekben az ,anyagi. ér- 

dekeltsÁget. Egységesebbé . vált a. szemlélet a háztáji gazda-

ságok megitÁlésében.. 

A gazdasági , rányitási rendszerből adódóan  ,a terme18-

szövetkezeteká .fejl8désőt azonban több.tényező is, zavarta 

ebben az időszakban. Az alacsony mezőgazdasági,termel gx, ár- 

ezinvonal eredményeként a termelési költségek nem. csökken.. 

tek a termelés, mÜszaki ezinvonalánek emelésével arányban, 

s emiatt a termelőszövetkezetek bevételeikből, nem tudták.fe-

dezni r  az elhasznált termelési eszközök pótlását„, . a hitel 

visszafizetését. A.növekvő hitelterhek egyes termelőszövet- 

kezeteknél elérték a teherbiráe ,maximális .határát, fékzték 

fejlődésüket. A mezőgazdasági munkaerő elsőeorban , a.fia-  

tal, teljes értökű ,munkaerő - elvándorlását nem kővet t e.,az 

anyagi -'mÜezaki ellá tottság megfelelő. Qtemü növekedése..' 

A termelőszövetkezetekben dolgozók korösszetétel® romlo 

A termelőszövetkezeti ,tagoknak 1962-ben 77, 19647ben , 73, , 
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1966.i.bén 66 	volt Minikaképet'kord.'Kedvezőtlen01;hatot- 

tak 4 terielőszöVétkézétOk'Ounkaerőhelyzetőr0 a'társadalni' ,,  

biiteeltáéi etelgáltátiteek'ée-hY0idljak . méglévő kOlönbségel 

As., 

AleiVásárifie . m6nopól*zélt'rendsterében hem volt Megoldett 

a tfirielőszővetkezeiek értékesitési érdekeinek'védelme 

ezirződőses Ielvásárláséal kapCiolatoe(problémák a tatmelés 

átMeneti zi4areihót, termeldii ked4 esőkkenés4het 4020;.. 

Ötévestery időszakábian'kerszer0e6dött a megye 

mézőgaidaságának  technikai  bázisa..A mezőgazdasigi beruhá-

zások tiestege ceaknem'5 -milliárdforintot tett ki. At in 

ientiv fejlődési szakesz,kezdetét jelentette, hogy megnőtt 
„ 

az . tgény a korszerObb . technXkai l  technológiai'eszközők, az 

Ój nöVény..ős állatfajták iránt: Et sZonban:iffig net-Volt Al-

talánOsan jellemző a termelősZöVetkeietekre. jelentős.részOk 

a . j.öbb adottságok ős felhalmOzásilahetőségek . köVetkáitében 

4inamikusan fejlődött, a'Stővetkite*ek égy réSténélazOnban 

1404 volt az előrehaledás. A termelbizöVetkezetek egyee0.. -  

lösekőVetkeztében a gaidaságok'OztanagYsága átlagósSn 3.800 

'kfi'AiMli a megYében a'tervidődzak  végén.  ik.tervidőszekban a 

: Ms:mezőgazdaedgitermelőSe 1345 . %44 haft.' A két-fő - 

ágazet.kőzül a :Ilővénytermesztés'fejlődött iyorsabbein.H ' 

:A ter700, 05i árak rendezéSével at érdekeltségmegter4Mtété.. 

Mególdődtak a gaberiefermsidis prObléMái,, a bdtatérmelés 

jővódelmezővé milt *  gyors OteMben fejlődőit. CSongrád 

'014 at:oritég agyik fő gabonetermilőjávé Váltj 5?* 	' 
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Biztonságosabbá vált az abraktakarményterselés. Nem nőtt a 

tömegtakarmány-termelés szinvonala, s ennek megfelelően fej-

lődőtt az állattenyésztés. A sertéstenyésztés szinvonala 

javult, az állomány nagysága azonban az előlő tervidőszak-

hoz képest nem emelkedett. A szarvaemarhatenyéeztée - első. 

sorban a vágómarha és tejeermelés - kismértékben fejlődött. 

Nőtt az ipari növények termésátlaga, e ennek követ-

keztében a termelés volumene. A cukorrépa de  kender vetés- 

területe . betakaritásuk magas élőmunka igénye miatt - csók-

kent. Gyors Ütemben -► évi átlagos 3-.4 %-os területnövekedés, 

a termelés volumenének 28.30 %-oo emelkedése - fejlődött a 

megyében a zöldségtermelés. A kedvező folyamatok mellett 

azonban a fejlődést hátráltatta, hogy a mezőgazdasági üze-

mek szakemberhiány miatt nem tudták kihasználni a rendelke-

zésre 6116 technikai eszközökben, növény- ée állatfejtókban 

adott lehetőségeket. $vről-évre károkat okozott a belviz. 

Az 1970. év kedvezőtlen időjárása, az árviz és belviz haté 

eá ra a megye egész mezőgazdaságának termelési és gazdálkodá- 

Si  ezinvonala visszaesett. A még korábban élenjáró termelő- 

szövetkezetek egy része is mérleg- és alaphiányossá vált a 

megyében. Erősödött a termelőszövetkezetek differenciáló-

dása. Növekedett a különbség a jó de  gyenge termelőszövet-

kezetek között. Utóbbiak csak  lessen  fejlődtek, legtőbbjQk 

ben az egyszerü újratermelés feltételei is hiányoztak. 151.  

Csongrád megye  mezőgazdasági fejlődésfolyamatainak 

egyes jelenségei felismerhetők az algyői termelőszövetke-

zetek fejlődésében is. Augi azonban a megyei fejlődésben a 
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kedvező tendenciák voltak a meghatá,razók, . addig ez ..algyői  
termelőszövetkezetek többségében •több vonatkozásban is. a  

kedvezőtlen folyaMatok váltak .uralkodóvá 6a, segpe csételtók 

sorsukat.  

A gazdálkodási p robléi ákból való ,kiútkeresés agy.le ~he- 

tŐségeként már, 1962 végén  felmerült,  az _ egyesi lés gondolata  

a - • Pe3tőfi Termelőezövet.k.ezet részé,ről az Uj Élet. Term®lőtazö- 
.• 	 , 	,; 	i 	,,..,,.,.,. 	 , 	 . 	. 	, 	.. 	~   

vetkezettel, Az ,Qgyesülóeeel az Uj Élet pártszervezete ie . 
egyotértett.152 ,. Az, egyss, ü~óe  reália feltételei  azonban e. 

.mindkét ezövet.k.ezetb en  igen  az.á.a~ otteavő ,~aárl®ghiany ,. Ott  ~ , 	. 	, 	+, 	,  
nem  , jótte3k  létre.  ,AZ  1963.,,.gazdasági évet a Petőfi Termelg-  
szővetkezet , ismét ,643 ~zer, már, leghiánnyal. ,gárta ,ugyan, , ,00  a•

zéirszá~edá8 , után, ~.964., februa  r. 2C~-$n egyseólt a Szegedi  
~ 	 ., 	

.  	. 	 , 
     	 ~ 	. 	 ,.     

FelszabadulásTérmel,E3®zöv®tkezette l ,~~' ,Az  egyesülés  ered - 

mányekbnt 1744, kh algyől  . földter, Qlet ,. 373 terr~előezőveatke -  ,. 	..  	,  
zeti tag..,kerÜlt .át Szeged, köziga gatá,ei területén 100kÖdő,  

gazdasághoz. A.  Felezabadulás Termelőszövetkezet pártszerve-  

zetének pártcsoportjaként müoködött tovább-e Petőfi Termelő-

szövetkeze$ pártszerveze te,. 

1965 . szeptemberében az Uj Élet és a  Napsugár  Terme- 

lőezövetkczet partszervezetet taggyűléseiken eegsi tatták a 

• termelőszövetkezetek , egyesűlés,ének lehetőségét ,,, és ay , egye-  

®illás ellett foglaltak :állást,. Ezzel, egyetértett a .közégi  

egységes , pártvezetőség.,is •és úgy itélte meg, ,hogy,  a , feelté- 

telek ;  az év végére adottak , lesznek a fúziókhoz „ az Uj Élet • 

Tmrmeelőazövetkezetban akkorra , a  . abrleghtány jelentéktelen - 

né .válik.  



WO 58 ••■ 

A pártsZervezetek és az egységés VOzetőség helyzeiérr 

tákelése távesnek,bizonyult,'Egyréezt a Nap$406r,T0i0 0104 

szövetkezet  tagságaaz agyesülés ellen:ezavaz9;t4154 7'41Pi: 

résztoind40.gazdat69.jeleOték., 61• 1101,940.11Yal.zita..aZ. 

...maills0941 t.Tpr.toelősZöVetkeze959(p . elejére Olyen 

901.Y.0,011z0 i740ely;e00.-ker8144. BO Platt. a.1 45061 'landcf 

végrehal0. 4;9tV),ága isegVoilta‚ a, szövetkezet :10üködéite.fige,- 

délyekt ás‚elrendelte falszámoláeát. 156 * Nyá:r elejárs:be01 

vasztották a Szegedi Felszabaduláts.Terstelőeztivetkeze•be. s 

ezáltal'toVábbi,l'.100,,kh 	földte_rülettel inőtt 

si,.közigazgatáshoz: tai-toző gazOaság, A felszásiolt Napaugár 

TörtselőSzöystkeZet  tagjai kevásti 	 falVétéleket.  kér- 

ték:  FelszabadUlés tíi.b ? 5,7  • 

„Feltehetően a'közeági vezetás.öSttöntáSáre.1969., nYa's. 

1.6  m sz Uj' 4let ToroeXtiegh000zet  ős Rákóczi  1*(40eiőező‘iet'-' 

,kezet . párt? és . .gazdasági,Vezetői . vizegálták a. kkt gazdaság, 

egyesülásének reelitését. /58, ,Az egyesülésre ,azonban,niiin 

került sor. Az 1970.  évi árviz 6101 ,kiváltott be/vizkérok: 
•■ 

alapvetően,aiegrenditett,Ok az 14j. Élet„TervelőSzöVetkezéte m: 

9W44kedás :ZaVareiből ; valő kilábalésnak dsak. egyetlen 

lehető. ságe.. maradi. ,számára; a Tdp6i Tiszatáj -IleriselősZöVevr: 

kezette/ ‚veld egyeeülápi soli .1.971.. májcits végén .törtánt 'peg,. 

A két tersielősZöVetkezeit tagSága roistközgyalliesken,Válatz* 

totta toeg vezetőségei 6s fogadta 61 az Új alapekabálYt, 

Végbement Vet pártazeryezet egyesülése is,,X59 ° 

közigazgatás alattr tehát.csak az 1970f-ben- 14:2 taglátszámú s , 

914 kh:löldt,er0,34ten  gazdálkOdő Rákóczi,Termelőszövétkezet 
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maradt .160.  

A fent leirt , események. arra utalnak„ hogy  •  mezőgazda-. 

ság, szocialista átszervezésekor megalakult négy algyői ter-

melőszövetkezet közül hárem gazdaságilag nem szilárdult meg, 

és csak, egy bizonyult életképesnek. 	tanulségek levonásá- 

hoz szükséges megtisérelni a ,három termelőazövetkezetben 

Itégbement belsk lelyamatok áttekintését. , 	.•• 	. 	• 	. 

Termelőszövetkezetek területe és ta létszáma  i963-ban" 

' és 1967.ben1,6 ° 

• 

Termélő. : Usszes te- Ebből szán. Tagok' szám Munkaképes ta-
szövet. rület kh 	tó kh 	ma 	ok sr 
kezet 	. '1963. 1967. 1963. , 1967: '1963: 1967: 963: '1967. , 

Napsugár 822 1.110" 815 1.012 146 	95 78 01 

Rákóczi 	714 	831 661 	766.  110 108 '80,0 	• 

Uj  Élet 	1827 1..876 1664 1.723 339 236 85 , 3 	• 
• 	 ' 	 • 	• • 	 • 

	 • 	• 

Jelentékenyan :nőt,t lehát a  Napsugár  Os RákócziTermelöeZ6- 

'vetkezetek, földterülete,smi  feltehetően  'a .  P.etőfi Termelő. 

sZövetkeZet, egyesülésével kapeaolatos .  területrendezó0105:er 

vetkezménye. A Rákótzi .Termelőeaövetkezet taglétezdaa 14. 

nyegében változatlan  maradt.  A teraleti növekedéssel. for-

ditott aránybam változott a taglétszám. a , Napsugár. Teraelő. 

PZOvetkezetbsn és az eg.y tagra jutó szántóterület közei .ké t. 

szeresére emelkedett. Tovább nőtt az egy .  tagra jutó izántó-

terület .nagysága a  másik  két gazdaságban 

. 	Az élőmunkaerő abszolut its rmlativ fogyását a. göpest- 

tés; a tereelőszövetkezetek téchniksi lelszerelteégének  bő  

•• 	 • , 	 • 	 • 	 •1 	 1 	 • 
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velése részben ellensélyorta. A .traktorok .száma 16.r61.2.5- 1  

re nőtt Ós az.egy traktoregységre jutó szántóterület 

a három termelőszövetkezetben csökkent. E tekintstben, a :sze-

gedi járás tlagoe.,helyzeténél Oval kedvezőPig haeonló : • 

kötöttalsjon S,s401.40d0 Makó,  járásiAermelőszövétkezetek-

-hem. :kéPfits.t . ,1,8 VaksMe1yOst,jebb ttaYistben . voltak  az  alsOi 

•ternielőszövetkezetek.,A,hagyományos ;talajmüve100; növény-

15P$60 0; 80,11100.; Os4,44!‘ .használatának nagyobb„sértei-

kéra engs0,4,8yet4ettetni .Rékóciti, Tst7bon változatlan ,  

ialonány. 1- ! h6ttérbe szoruléséra: ez . US t1et , Termelőszövstke 

zeOen a; lovakszámának,közel..faléracsökkon6sej": 

1.967.re a termolöszöVOtkezetsk *ár többféle kers7Arti  munka=- 

Oppél randelkettek /01. áraté-oailiplőgépék, bálézók, . 	• 	iütrá- 

9Yostórók,• vagysterezők, atb.1 1644 	 ' 

Különösen 'at 1962-64.. évekbeii:' volt : jellimikeriy • - elsődlege- 

son állatférőholyek létesitéso céljából. a beruházési'.tevé. 

konisé'g. ,Ebben az időszakban a 'NePsugár l'Orneiöss.vetketet 

567 ''''' ‚forintot forditott épületekre, 881 ezer forintot 

gépekre. A Rákóczi Torme1.808VetkeiZet a 720 eter forint nagy-

ségrendü beruházáséb6/ 140 stet 'forintot SEI'jét WW1» fi-

nanszirogott. Hórosszéz f,Orőtle).ye, , ertitAhig10.0.4 t kötszázm 

ötven férőhelyes sertéeszállást, valentint lóistállót Os nii-

vendé4arha'4sté13.6t épitett. Az Uj tlet Inez 

rintet ruházott 60. 165 ' 

1965-ben a Rákószi Tormslészévetkezetbe_bekötötték a  , 	• 	•• 	• 	 . „ 

telefont. 1966.baneithézédó beruházásként Villamositották a • • 	•. 

szövetkezet két majorját .  és irddaépülettot. vilógitáson .47; 
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vül a villanyt hasznosgtották a gépműhelyben 	takarmány-  

előkészitő gépek  hajtáséra. 867 kh-ra nőtt 1966-ra az íin-  

tözött terület. Az állóeszközök kihásználteága  ne® 'Veit . 'm'eg-  

féÍélő ~ eaei.étt is ' n6ttek 	költlégek.166 •  

Állandósult a szakemberellá tot,teág  ..1962 -ben . ki.alak.ult  

azinvonala. Az :elnökök,,,főkönyvelők, brigá.dvezetőkáltalá-  

nos- és szakirányú végzettsége a Szeged járásban  fennálló:  

helyiéthéz volt '  hasoriló. A',: főagronómusok kögött'visz©ot   
rie3en volt '  felsőfokú 'végze3ttségü. Az erőgépek, munkagépek azá-  
arának emelkedésével  új, ,szakmák , jötte k  létr®. A trot{toó~ot~ , 

  
	...  	

, 	..  

gépkezelők egy részét a községben szervezett. tanfolyamokon  
,képezték, ki.,, ..  

A, ndivénytearmeeztésb.en továbbra,  .is:a gébona,félék és.' á  

t'akarmPnynüvények : foglalták -éa a :  met:ésterüiQ:t, nagyobb,  

szét: A' te r®és5tlagéik 'terMa3lőszövétkeZete3nké,nt és ' événkit  

jtüentékenyaá differerreiáitak. A hároa gazdaság közt az  

,  

~ lét' 'T®rmelőflzovetkeze~t bú ~zaterwpáésének f.e jlíSdése a ~e~gin-  
. 	 . I 	. 	 . 	 . 	 F 	. 	. 	 ' 	 . 

kább egyenletes, '  bár  nem mantes_ az  9.ngadozáaoktól ., . 1964 ~6,7. 

	

., 	. 	
.  

évek é  tlagéban : 54 %-kal haladta  meg saját:.' 1962. évi tektite-

átlagát. A Rákóczi Ter,enolószöv®tkesetben -  33 ,,;8. % ós a  növó-  

kedés, -'a NápOiagá 'r '  Téinne3lőez®vetk®z®tben vi:ezönt l  iÓ %-os '  a  

visszaesés: 196246z képé9t a járási  átlagos  . növ®kédéei  

arány a 'tárgyidősZakban 34,9 56. Az algyői termel,őazővetke- 
• 

zetek hoidonk ~nti kenyérgabona termése. az 1964-67. 4vp  át;- 
I 	 ; 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	. 

 

	

lagában ,g,9 mé.termbzsa,..3,14 %-kal maradt 	0A0904,1á.-  
: .r-0s.9,18 : q .átlagate51. 	-A kukoricatermés.  
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Fontosabb növények terméeátiaaai 	valamint területük,  

lakul _ sa : : . .t® me18e öv • tkeze:tek .ezán .tóter etének száza-  

lékában 1963 - 1966.  

Te 'rmelősző=  

vetk'ezét   
ia nevez‘ = 

Na su 	Tsz P ~  
Kon

,
vérQabona  

Tékáilna fly-k~ 
•abona 	.. 

Kukorica  
5 c  

Cuk orrépa  

Napraforgó  

'e,uggonya  

4~ká,e,ziTz ,., 

Kanvéraabone  
Táka rmá ny-~ 

abona  
Kukorica  

Cukorrépa  

Naprafórgó  

Burgonya  
Szálasa ' és  
zöldtakarmány .  

. 	

1  
	

64 a 0 
 ,

1 , 3 39 7 

15 1 17,1 16,0 35,6 

. 3 ,,6 160 3 
	

4,0 148,9 ~ 

•  

:.2045 78 . ,1 .  " . .146 ;  394 0  

13.4 	21 . 2 .... 	. 

 •  	• 	' 	~ 	 ~ . 	. 	~ 	 • 	 ~ 	 , 	 ~

.i 	
.. 	~ 

2993 _ 96 25.5 11, 7 

14 3 10• . 4 14 0 12 .  5 

47s1 '. `.. ~ . 

.14 . 3  17 38  

. 

28> 9 	9,7  24 0  

14 . 0 	123 117  
0,13 21,8 10 ,4  

 4,0 126,7 3 v 9  

' 	1,6 	41,1 1,5  

19,35 	. 27 ,,2  

33.0  31 6  
178 ' 	11,6 17,4  

19,18 12,5 8.0 8  

'443-175,_7 2,9  

0:,6  - 
2' 12 .  38 1 1 5  

U1 tlet Tsz  
tC®n é  r «  ábonas 	6 5  
Ta , a rmá . .ny.sm  
abona 

Kukorica,  

Cukorrépa  . 
Napraforgó  

8 29.7 12 5  

- 	 12, 3 	~ 	 16,2 	. 	13 , 7 	
. 	

213‚1"
as 	s 

zóldfakarmánv ' 
, . 	 . . . 

g búzával számolva, xr árpával számolva ,  
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ingadozásai ösezefüggnek az 1965. évi belvizká rokkal. 1964- 

ben a szántóterület 6-10 %-án .folytattak a szövetkezetek  

zöldeégterrnesztb'ot. Ezen felül az Uj Élet Termelőezövetke- 

zet 98 :kh -n tennelt füszerpaprikát igen gyenge, aélyen a 

füezerpaprika termelő megyei gazdaságok átlaga alatti,,,  17,8 

q/kh terméseredménnyel, ós hasonlóan kicei az eredményessé-

ge az 59 kh-n folytatott vöröéhagyma terMeléenek 1e,168. .  

Az Uj Élet Termelőszövetkezet a továbbiakban váltakozó ei- 

kerrel foglalkozott  zőldaég- és fúszerpaprika te+rmelésMel ' . 

Az 1970. évi  dire-  ée b0lviz a legsúlyosabb ká rokat .az Uj 

Élet Termelőszövetkezet növénytaraiee$t8sóben.©Nozta. 1970. 

januárjában ebben a gazdaságban 620 1  a 'másik két 	tke- 
. 	 , 

zetben '•100-100 kh területet 
'
borított el a belviz. Vég®red-• 

nényben az Uj Élet Termelőszövetkezet 393 kh kenyérgabona 

vetéséből, 242 kh-t tudtak betakaritani 10 q, holdonkénti át- 

lagtarmé9sol.. A 262 kh őeziá rpábó1, . 111 kh -t  arattak  l® ;3 

q/kh drméseradménnyel A tervezett 445 kh kukoricavetés h®- 

lyett' csak 132 kh területen tudtát elvetni a magot. .. 

Atermbszeti csapás kevésbé érintette a Rákóczi Terme- 

ltiszöv®tkezet növénytermeeztási ágazatát. A termésátlagok 

elmaradtak ugyanez 1968. és 1969. évitől, mégis búzából 

13 ,0 5 g.,, árpából 15,9 g, , kukoricából 23,5 q /má jusi mor-

zsolt/ termést ;akaritottak be katasztrális holdonként, 169.  

Állattenyésztési ágazatukban a termelőszövetkezetek 

elsősorban sertéstenyésztéssel, hizlalással foglalkoztak. 

A sertések száma 1963-tól megas szinten Stabilizálódott, 

kivéve a Napsugár Termelőszövetkezetet, aki a sertéste- 
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nyésztéssel 1966-ban felhagyott. 

A ezarvasmarhatenyéeztést elsősorban hizlalás céljából foly-

tatták. A szarvaemarhaállomány számát tekintve a Napsugár 

és Uj Élet Termelőszövetkezetben volt magas. A 100 khame- 

kőgazdasági területre jutó számosállat a Rákóczi Tercelő. 

szövetkezetben a legtöbb, e például 1965-ben  23 %-kal ha-

ladta meg a Napsugár, 18 %-kal az Uj Élet Termelőszövetke-

zet hasonló mutatóját, de e tekintetben a szegedi járásban 

az algyői szövetkezetek élenjáró helyet foglaltak el végig 

a tárgyalt időszakban. 170.  

A takarmánytermő területek jelentékeny aránya az állat-

,állomány tömegtakarmánnyal történ ő. ellátását biztositotta. 

A takarmánygabona termés ingadozásai miatt, a hizlalásos 

sertés- és szarvasmarhatenyésztés abraktakarmány szükségle- 

tét a termelőszövetkezetek nem tudták előállitani, még 1969-

ben is takarmányt kellett , vásárolniuk, ami növelte a hiz-m 

lelés költségeit ,, rontotta a jővedelmezőséget. 171,  

Számottevő juháazata a "Napsugár Termelőszövetkezetnek volt. 

Az Uj Élet Termelőszövetkezet 1967-től tartott juhokat. 

A baromfitenyésztéssel a termelőszövetkezetek a '60-as évek 

közepétől felhagytak. Legtovább az Uj Élet Termelőszövetke-

zet foglalkozott ezzel :, e 1967-ben 221 ezer darab tojást 

termelt.172• A  község állatállománya 1969-re jelentősen 

csökkent, a termelőszövetkezetek állatállománya mérsékel-

ten nőtt 1962-höz képest. A község állatállományának radi-

kális csökkenése összefügg azzal is, hogy a Petőfi Terme-

lőszövetkezet az egyesüléssel jelentős állatállományát át- 
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vitte a Felszabadulás Termelőszövetkezetbe. Az okok azon-

ban finnél mélyebbek, ée csak részben hozhatók összsfűg-

gésbe a községben a háztáji gazdaságok elhanyagolásával, ' 

héttdrbe szoritásával. A későbbiekben kitűnik,, hogy a köz- 

ség társadalmi strukturéja jelentősen étrendeződött ebben 

az időszakban, 'és ez a fő oka az állatszám csókkenésének. ' 

To 'rzitja a etatiéztikát, hogy a hizlalásos ' állattartásban 
ciklikusság érvényesöl, valamint az; hogy a zárszámadások 

előtt vagy után gazdálkodási mutatóiktól függően - ' a ter- 

melőszövetkezeték az állomány egy részén igyekeztek túladni. 

A termelőszövetkezetek, kisgazdaságok viszonylatában 

nőtt 1969-re a közös gazdaságok álla 'ttenyéaztésének'sólya, 

ami azonban nem 'a szövetkezetek állatálloményának dinarci 
kus növekedéséből,'haneá a ' kisgazdaságokban bekövetkezett 

nagymé'rvü csökkenésnek a következménye. Nem elhanyagolható 

tényező az éllatlétszém megitélésében az aea, hogy 1969- 

ben e'záj - ds körömfájás okozott súlyos károkat. 174.  

A Rákóczi Termelőszövetkezet kivételével folyamatosan 

súlyos gazdálkodási gondokkal kűzdóittek az algyői termelő' 

szövetkezetek. 1963-tól kezdődően a Napsugár és Uj Élet 

Termelőszövetkezetben állandósult a mérleghiány, és egy, 

illetve kőt alkalommal nem zárták veszteséggel a gazdasá-

gi évet. A termelőszövetkezetek tiszta vagyona ás fel nem 

tisztható szövetkezeti alapja lassan gyarapodott ;  a tagok 

közösből származó részesedése  kiegyensúlyozatlanulala-

kult. 



Termelőszövetkezet' 
megnevezés 1000 Ft 

Tiszta vagyona  

Fél nem eeztható  
szövetkezeti alap  

Egy dolgozó  tagra 
jutó évi részes® 
désFt  

Mérleghiány  

Állami'dotáció,  
abból árkiegészítés  
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A  termelószövetkezetek.  néhány  Qazdlálkodási  mutatója  1963-  

1966. kőzött  

Napsugár 
1963. 1966. 

Rékóozi ; 
1963. 1966.  

Uj Élet  
1963. 1966.  

2657 ;  3726  2299, 3275 5552 ,6i13  

1686 2922 1313 1401. 3192. 4 593  

'8649 2685 .16306 16568. 6719 	9468  

863,  262 	942  

- 
. 593  
206  -  

136. 3030 	80.8  
I• 	. 	382  

A következő években tovább ,nótt' a két termelőszövetkezet és  

a Rákóczi Termelőszövetkezet gazdálkodása közötti ezinvonal-  

beli különbség. A Rákóczi Termeló®zövetkezit összes terme-  

léei köitség0i1966*68. között 68 96-kpl nőttek,, mig a .Napsu-  

gá r Ter.melóezövetkézeté ötezörösére, ; az U .j Élet TermmlBOzö.•  

vetkezeté megkétezerez6dtek . Az állam, . különösen 1967-ben  

jelentős összeg8 gze®viteli tátAo ;gatás'sal; iegit®tte az,Uj  

Élet és Napsugár T®reei8szövetYezístet, és ném lebecsülen- 

dő az 1.968 -ban adott támogatás nágysbga 6e0. A személyes  

jövedelmek a tekintélyes mérleghiány, sllenére - vagy ép-  

pen ezzel összefüggésben - - a Napspgár:Termelőszövetkezet-

ben  voltak 1968-bar a legmagasabbak4 ;  86 %,-ka1 haladták meg  

a Rákóczi Termelőszövetkezet, személyi .jövedel~ieit és 56 
, 	 . 	 ,  

~-kal a szintén pénzügyi 'zaverokkal., , `  de ezévben 14rleghi- 
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énnyal éppen nem küzdő Uj Élet.Termelőszövetkezetét. 175.  

Dacára a küzdelmes hónapoknak, a Rákóczi Termelőszövetkezet 

1970.*ben zárta addigi történetének legeredményesebb évét. 

Az már ismert, hogy az árvizkatasztrófát követően az Uj 

Élet Termelőszövetkezet sem tudott többé "talpraállni". 

Lehetőségeinket meghaladja azoknak a mélyebb köígaz 

dasági okoknak a feltárása, amelyek elvezettek a három ter- 

melőszövetkezet elbukásához,r 'azonban szükségesnek tűnik né-

hány feltevés megfogalmazása. A számos összetevő közül a 

leglényegesebben ható tényező valószintileg a három termelő-

szövetkezet vezetőségének voluntarista beruházási politi-

kája volt, aminek következményei /hitelterhei/ egyre súlyo-

sabban nyilvánultak meg a pénzgazdálkódásban. Az állotte-

nyésztő telepek jövedelmei - különösen váeá colt takarmány 

felhasználásával - nem tudták fedezni a növekvő költsége-

ket. összefüggésbe hozhatók a kudarcok a termelőszövetke-

zetek kezdeti időszakban történt kategóriákba sorolásával, ' 

amit a föld aranykorona-értéke alapján állapitottak meg. 

A Rákóczi Termelőszövetkezet megerősödését mutatja ,, hogy 

közös vagyona.1966-hoz képest 1970 ..re közel megduplázódott. 

A munkaképes termelőszövetkezeti tagok /112 tagból 26 a nyug-

dijam/ 1969-ben átlagosan 234 tízórás munkanapot teljesi 

tettek, ée az egy munkanapra jutó $szesedés 73 forint 30 

fillér volt. A szövetkezet 1970-től a munkaegység-dijazás- 

rói - a kapásnövények ápolási munkáit kivéve, ahol részes-

müvelée folyt ? áttért a  készpénzfizetésre. /76 ' 

Az 1970. évi súlyos belvizkárok sem,renditették meg a 
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termelőszövetkezetét. Gazdálkodásának éredményesáégét  az  

ebben az  évben egy tizórás'munkanapra fizetett 99 forint  

60  ' fillér is mutatja; amélybe nem' számitott bale  a  Mitt"-  

ji gazdaságban szerzett jövédélem. 177 ' Eredményei igazol-

We,  hogy Algyőn is lehetséges a szövetkezet  gazdasági de  

politikái megszilárdulása. A ezövétkézet napjainkban  Ceong - 

rád megye íégkisebb ás biztonaágösan 'gazdálkodó térméi'őszö-  

vetkezéte:  

A Csongrád megyéről szóló statisztikai források első  

r  ízben1963-baá közlik a megyében jelenlévő má s s~egy®1 szék-

hely0 dá3.].alatok között a kőolaj Vezeték Vállalat ég a  

Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat nevét. Az először meg-

nevezett vállalatnak inkkor a Csongrád megye i telepen egy,  

a másodikként emlitettn®k négy alkalmazottja volt, 992 fo-

rint, illetve 1427 forint átlagos havi keresettel.  

1965-ben Csongrád megyének már bányászata ipáráról  

tudósit a forrás, amelyben három ipartelepen 30 főt foglal-
- koztétnak. l7g ' Az MSZMP 1966. évi pártértekezletén előter-

jesztett jelentés szgkozavúan felhivta a figyelmet arra,  

•hogy "egy új iparág, a kőolaj éo földgái... bányászat"  

alakul ki a mog'yóbén, amelynek az üzemek és 8 .lakosság  

gázellátásán ' túlmenöen távlatokat megnyitóhatása lese a  

megye iparának és mézőgazdaságának "fejlésztésére és a la- 
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kosság életkörülményeinek ' javitásá ra'.180. 

1968-ban a ®egye' bányászatában feglalkoztatettak, lét- 

száma meghaladta a kétezret. 1970-ben ,a hazai kőolajterme-
felét 

lés adta az olajmező 6s 170 millió köbméter földgázt ter-

melt . ].e1 ' 1972-bán közel' . háromezer főt foglalkoztatott a 

szénhidrógénbá nyászat .182. 

Az olaj először a Tápéi Tiezátáj Termelőezövstkezet te- 

rületén termálviz-nyerési céllal végzett kútfúrás közben 

1965. március 27-én tört felszinre a  térségben.  Az olaj-

termelés ténylegesen 1965. augusztus 19-én kezdődött meg a 

tápéi olajkútból. Algyői területen az •olaj .termelés'ugyan- 

ebben az 'évben október 28-án indult seg . . Kczdetbőn'próba-

termelés folyt,, .amellyól egyidőben ép*tették a tereelé®t 

kiszolgáló ideiglenes létesiteé,nyeket. Az ország különbö-

ző részeiből irányitották a beruházásra a szakembereket, és 

megkezdték a környező telepelésókről a munkaerő toborzását. 

1968-ban 42 algyői lakos dolgozott: az slajiparban. A nagy- 

beruházás 1967-01 1978 e  végéig tartott, 33 kivitelező és. 

szálli.tó vállalat részvétedével,, amelyek 1970+1974. között 

1300-1400 főt foglalkortattak. A  szénhidregénbányászat irá-

nyitó . központja 1967 elején Szegeden: a Tábor utcában,, majd  

a Moszkvai körúton volt.  Az .ope . rativ'irányitó részlegek a 

Tp-1' . /T épé/ jelű tankállomáson és az algyői vasútállomás 

környékén kaptak helyet. Az irányító központ 1968-ban köl- 

tözött végleges helyére az algyői olajmezőre ;, ahol elkészült 

az .ideiglenes ipartelep és a "barakkváros". Ez utóbbi Algyő 

szerves része lett :, és 1700 fő eiezálléselását biztositja. 



ZyÓviz - és 	vizhAlózatához kap- 

caalód0- barOdoeáraaPaa a kOz,(59.4kasa*W11 ,40z88 heez-

riáig!ro,pp áruház,és.bisztró épölt. A barekktóborJelépi7. 

tésót,Me9 (4415Paa_MuWiaakaA aagánilázakban halAlaze al a 

vállalat . 1(.33  • 	• , • , 	, , • 	, 

r,H1NrrP,,hogy, a vizsgált 1962-1973., közetti időszakban a 

ezénhidrogénhányászat Megjelenése milyen'hatást gyakorolt 

Algyőre„ társadalmi szerkezetének, a községfejlesztós, ala-

kulásának de a község politikal életének répzletesebb át-

tekintése ad választ. 

3./ A tele nits táreadalmi szerkezetének Atrendeződése a 

közeda  fejlődése és a politikai élet fontósabb esemé- 
.' 

 

sna.€4 • , 

A 11. Ötéves tervben előirt és pegkezdett,  a  következő 
, 	 , 	 , 	 • 	 I. 	 , 	 • 	 , 

tervciklusokban folytatódó vidéki ipartelepitési koncepció 

Megval6eitésénak eredményeként A60das dyek elpjétől mpg-, 
kezdődött Csongrád megye, 1Hezen be101 főként Szeged Os 

H'ó'ciMezővásárhely kerái,biakban soha nee tepasztalt Otem0 
• 

iparositása. 

A mezőgazdaságban végbement, a megye társadalmának 

esztólyszerkezetét minőségileg megváltortetó szpcialista 

étalakulással csaknem egyidőben elkezdődő iparfejlesztés 

a megye szociálle strukt4rójának fellődését meghatározó 

tényezővé ;Milt. 1963-ban a megyében 22 beruházée kivite- 

leZse volt  folyamatban,,  amelyek között a legjelentősebb a 

• 
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a szeged* gOniigyár .  és . kábelg.yá  r,épités®. 1e4  • .. A következő ,  •  

években megszámlál.hatatlanul sok.:term.élí3w és nem ' tQrmeld.: •  

beruházás, rekonstrukció. folyt. a.,snegye :ter4tletén9 'amelyek,  

közül.  a;XYg .' ötévee tervben  .csak' néhá.ny . leg j elentíSsebbet  

enilieve : -, be .fejezfSdö,tt ,e, Szegedi Textilmgvsk . rQkonetrvkci-  

ója, e.z• EP1ERGÉ 'Gumigyá.r szegedi; e1s6. űtQme, l az- Alföldi PQr-  

ce:lá ngyá r Szanitec, ..Égetési-segédanyag -ée Porcelá:nSdény '  

Gyára,  .a Szentesgi' Kontaktá-.Gyár és, a:.l.1ódmctővésárhelyi, Fúr-  • 	,.  

fúrói :ti.zem épitése .. ~8 ~ • 

,.A .beruházások hatalmas húzóerí3t gyakoroltak az  ópi- 

tőiparra. A megyében jelen~.év6 ép9:tőiparban az 8eoz®s fog. 
 

lalkoztatottak száma 1960.1964. között 43,9 %-lcal Witt . 186.  

Hz: :0zemetcbe1hely,ézett. nag,y be:r~házások, a 60=áé, ~ év.elk.'' . . 	.    	, 	. 	.  	.. 	,_ 
4égé0l4-.:e:'70-es 'éVek, eá.ejét6l' biZtoeitot ;tatc  Újabb ommka=  

helyék®t .és kereseti iehetőság®ket.  

.A' nép$zémláalások'/3960-1970/ közötti ine®rva1iUtban;:a -  

megyében: végbement :demogPá fiai lólyamstokba,n a legezcmbe-   

tűnfSbb' a természetes szaporodás lslassulása.'.A szégedi  já• , . 

rés :Szeged, liódmezővásárhely és Szént®s kivételévéi, .a töb-  

bi'városAs' járás szaporealata.1971 -ben. n:egativ.elójelw: volt.  

Amig ]:960.1970. között a megye lakosságának  száma 3,2 %-kal 

nőtt, Szeged város népességének ,növekedése 32,5 .%,i187'  

nyilvánvalóan nem a természetes szaporodásból kávetkezett.  

1960oban..a megye népessége . 2141 f6veI 'dOökkent ',a :lékóhe3y-  

váit®ztatásogcbói adódó kiárámlás' kdvetkeztében. 1963-ban a  

népmozgás pozitiv irányú. A megyén beliili motg5sokat:1965-  
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ben szemügyre véve az tapasztalható, hogy az állandó és 

ideiglenes lakóhelyváltoztatások következtében Szeged ki- 

vételével mindegyik .város . és járás lakossága . csökkent. 

Szeged lakosságának növekedése majdnem kétszerese volt a 

megye lakossága csökkenésének. 188 ' 1970ben a megye vá ro- 

saiban mérsékelt formában, Szeged városban továbbra 1® di-i 

namikusan érvényesült ez 1965-ben megfigyelt tendencia, 189. 

A fent leirt folyamatok, valamint a '60-as évek ahá 

sodik felétől a  szénhidrogénbányáezat megjelenése határoz-

ta meg döntően Algyő társadalmi szerkezetének és település-

viszonyainak gyökeres átalakulását. 

Az 1970. évi népszámlálás idején a kíizaé,g lakónópas- 

cége 6402,..f8, jelenlévő népessége 5048 f8 volt, tehát az 

őslakosság 1960-hoz képest 240 fővel,, 4,2 %-kal fogyott, 

miközben a természetes szaporodás a két népszámlálás kö- 

zött pozitiv előjelű volt. A csökkenés 318 algyői lakos-

nak az elvándorlásából adódott. 190 ' A statisztikai évköny-

vekben erre vonatkozó hiányos adatok miett atermészetes 

szaporodás és az elvándorlók közötti 2(1 4őt. értntő elván- 

dorlási különbözet időszakát nem lehet meghatérozni. Az 

elvándorlók száma 1960-1964. között magas volt, 1965-ben 

a folyamat nyugvópontra jutott, 1966-ban pedig a vándor-

lási különbözet mar pozitiv előjelű. 1970-ben  868 f8 az 

ideiglenesen bevándoroltak száma. 

A migrációnak ilyen részletes és elsőként történő 

tárgyalása a község osztály- ős rétegszerkezete megválto 
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zásának értelmezése szempontjából tűnik indokoltnak. 

Az aktiv keresők és eltartottjaik népgazdasági ágak 

szerinti megoszlását tekintve némi leegyszerüsitéssel meg-

fogalmazható, hogy .Algyő 1970 re  "ipari községgé"vált. 

A . közéégben lakó 4586 aktiv,_kéres8 és eltartottja közül 

36,3 % az iparban dolgozott. A szegedi járás községei kö-

zül csak  Kiskundorozsmán 68 Szőregen volt magasabb ez az 

arány. A mezőgazdasági aktiv keresők és eltartottjaik ará-

nya 29,7 %-ra esett vissza. Módosítja azonban valamelyest 

a község társadalmi szerkezetéről alkotott képét az, hogy , 

az inaktív , keresők 54,1 %-a a . mezőgazdasághoz kötődik. 

Létszámuk azonban nem nagy, 443 fő, a lakónépese g 6,9%-a. 

Számottevő •» 12,1 y. - az épitőíparban dolgozók aránya. Az 

aktiv keresők 6,3 %-a a közlekedésben, 6,7 %-a a kereske-

delemben, 8,9 %-a egyéb  munkahelyeken dolgozik. A lakóné- 

peaségből - figyelembe véve a 868 főnyi ideiglenes vándor-

lási különbözetet , - kiszámitva az aktív keresőkön belüli 

arányukat. /184 92 %J - feltételezve azt is,  hogy valameny 

nyien közvetlenül az olajbányászatban dolgoznak -, akkor  

sem vonható le az a következtetés, hogy Algyő társadalmi 

szerkezetének átformálódásában az olajbányászat töltötte 

be a meghatározó szerepet. ,Meghatározó szerepe a megyé-

ben a mezőgazdaság szocialista átalakulásával párhuzamo- 

san elkezdődő iparosításnak volt Az olajbányászat ,, de leg-

inkább az e tevékenységhez kapcsolódó iparágak által bizto- 

sitott munkalehetőségek csak továbblenditették a szociális 

etuktá•ra~ 'tfóriálását. 
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kökség. nieZőgaideeágának tialanasen - gyerige megiarietképeseé• 

ge is 16nyehia 'hatőtényekőként 'fOghet6 fel ai•áfálakuiásban. 

' Táriadelmi"felémelkedásiér 'tithát Algyő: a' ilieigYe .; do fltndónék- 

Szeged iparósitásának köttariheti.. :A . 16keStih• .61etka• 

• rdliiényeinek-'j'avulátse a 'itilePülási 	 'átalekblésein 

:kOreektal i.e' 	lémórhatő'. Á  külterületen lake, nápéiséh• ará• 

nYa Inég 1970•ben' 	Vistonyleg 'magatt; 25,7' % 	de deak- 

Atitit'1960•hoz •képecit'.' A » kaltiorülettin 618 kertisőknek azon• 

'ban  ér  ceek elenyéeZő  része  'dolhozótt e'llietőgazdei3ágban'4, 191 ° 

• A '60áé''6Vekbetii 'OteMittien  folyt i  kaki:46134n 'a lekáti-

601:tkekéti'. 'Aifset 'viekOnt.„ - 'hOgy 6' kaki:4h' lekahák AliOmánya 

'Velasáhial Megújtajort;' a laiségben 	 teMérdek ezen‘• 

Védécit 	 Me .  1970' táVaszán! fOlyeitatos .  

volt Védekezés' a beivizviekélY1Aleni 	ta6b1.6kö• 

héz Miagronhá lódött.; 'nyá fOlYáMán . 'bekiivetkekett 

• bár•'ai  Olajipari  Védeimi: létesiiiiánYek matt á kőktiögtit 

.köZvoitientil niim• "vettkályeztette •ja''belviiiiédekek6et' indo-

ktilt tikdkm'6i' megfontoléScik Miatt Skanitteltetni'keliettj' 

•kateekt eöfélis'imettitssi' .okóititt 'tt •régi.'6pitétta'.hákákban. 

A-Tisze•taltás 'meiletii''hikiort .: le 'kellett tólitent'.. Az' 'ár 

elVcinU1666' Litári 159' 	kellett teljetittii újjáéPitent 

kilakóltitottákát"66' rouibedőtt tázak lakóit 

olajipar berekktábórában; *  6Pert meredt' isköiáben 

éts' mdVeilidási 'házban •helyezték 	 iaredt Otthonok•• 

be tógedták be: 

A kdiségi arculatát városiessé formál6 többezintee teleO-

szerii lakásépitkezdte az árviz utáni helyreállitás során 



kezdődött ei,.192.  A -lakásépitkezée®k anyaghiány é9 :a leg- . 

felelő kivitelező kapacitá s hiánya miatt elhúzódtak, ée „  , 	. 	., 

többen csak 1971 -ben  költözhettek be új otthonukba .a haj -. 
léktalanul maradottak  köz01; 193 ' 

Oeézeseégében '  399 uj lakás .  4001t fel 19604970; között,: 

A lakóházak "korös'szetételében" bekövetkezett mégfie:talo- 

dáshoz mérh®tö., vagy talán még ,jelentósebb a lakások kor- 

szerüsödés®. A statisztikai adatok szerint 1960-tól. kezdő. 

dűen ceak elvétve épitettek  kétszobásnál kisebb lakóépű- 

letet, és csak nagyon ritkán fordult elő hogy az új la- 

kőházakat fürdőszoba nélkül épitették, 

1968-ban kezdték meg a községben a vezetékes lakos-

sági gáá®lgáltatás el6kéezitését. 1969 -ben  1,2 km csőhá- .  
lótat épült meg., 1972 -ben már. 1036 ,a .vezetékes és :,.palackos 

gáz háztartási fogyasztóinak száma; Ugyanebben ez övben 

11 .18 lakás volt bekapcsolva a közűzeei.vizhálózotba. l94 ' 

A vizhálózat kiépülése a községi tanács 1963 -t61 .számi.t 
ható tudatosabb községfejlesztési,törekvéseinek is  tulaj- 

donitható. 

Átmeneti visszaesésekkel nőtt a jávitóezolgáltató 

kisiparosok száma, .e a Szegedhez csatlakozáe..előt:t . .Clérty , .. 

195. 
a 76 főt. 

Az életszinvonal általános fejlődősén túl az: áruéri 

látás feltételeinek a '60-as évek végétől bekövetkezett 

gyors javulása szoros összefüggésben 1111 az olajipar do1 

gozóinak községbe településével. A boltok száma 1972-re 



18-ra emelkedett, összes alapterületük 1345 négyzetméter 

volt. A 9 vendéglátó léteeitmény alapterülete 1127 .négy-

zetméter. Az összes.kiekereskedelmi eladási forgalom 1968- 

ban  meghaladta a 33,3 millió forintot, 1972-ben pedig kö- 

ze]. 63 millió forint volt. 190.  .. 

Az oktatás tárgyi feltételei relativ és abszolút ér-

telemben romlottak, nem tartottak lépest a község életé-

ben .bekövetkezett :  változásokkal. A tanulólétszám végig a 

tárgyidőszakban 600 körüli volt, a mégis /körzetesités mi-

att/ tanterem megszüntetésére került  sor. Az egy tanterem-

re jutó tanulók létszáma 1972-ben 47 felett volt. 195 ' Az 

új iskola már a Szegedhez történt ceatlkaozás után, a  IV.  

ötéves tervben épült fel.  ,A kőzmüvelődés szerkezete a ku1-- . 

tőrotthon tevékenységében lényegében nem  korszerűsödött, 

továbbra is uralták a hagyományos formák. A rádiózás a 

már korábban kialakult magas szenten maradt és általánós-

sá válta televiziézás. 	 . 

A község közművelődési és kulturális fejlődése - eltekint-
, 

ve a könyvtár felszereltségétől és olvasottságától - te- 

hét szintén nem tartott lépest a más területeken bekövet-

kezett változásokkal. 

A középiskolát végzettek /68/ és az érettségizették /86/ 

számával Algyő messze elmaradt. Kiskundorozsmától, Szőrég-

től, Kistelektől,és Sándorfalvával volt nagyjából azonos 

helyzetben. 

Az értelmiség községben.maradásának széles .problémakört 

felölelő gondjaira utal, hogy 1970-ben a lakónépességből 
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3 fő rendelkezett felsőfokú- ás 13 fő okleveles felsőfokú 

végzettséggel. E vonatkozásban szintón jelentős az elma-

radás a már említett községektől, és csak valamelyest ked- 

vezőbb az. állapót sándorfaiváná1. 197 ' 

A község politikai életének, politikai eseményeinek  

alakulásában alapvetően az országos politikai folyamatok 

voltak a meghatározóak. 

Az egységes vezetőség mér 1962, szeptemberében megkezdte' 

az 1963. évi országgyülési képviselői és tanácstagi vá-

lasztások politikai előkészitését. Az ülésen elnöklő Né-

meth Péter titkára mezőgazdaság átalakulására utalva ki-

hangsúlyozta4  hogya község megváltozott körülményeit  az 

új választások eredményének tükrözni ke11`" . Biráló 'meg 

jegyzéseket intézett a közegi tanács vezetőinek ciniére, 

akik úgymond a kulturális forradalom irányitásával nem 

foglalkoznak, a termelőszövetkezetek helyzetét nem kisé- 

rik figyelemmel. Csak később derül ki az, hogy a  korábban 

nem tapasztalható biráló hang hátterében mi az inditék, 198 ' 

A későbbiekben az egységes vezetőség állást foglalt a 

községi tanács kor, nem, foglalkozás és iskolai végzett-

ség szerinti összetételére vonatkozó  javaslatról. 	' 

Az állásfoglalás többek között a termelőszövetkezeti ta-

gok arányát és az alkalmazottak arányát 40-40 %-ban, a 

főiskolai és egyetemi végzettségűek arányát 10-10 %-ban 

határozta meg, és 30, illetve 20 %-kal szerepeltek a hat ' 

' és négy elemi iskolai végzettségűek. Munkás kategória meg- 
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nevezés nem szerepelt, .a javaslatban. Nem tudható,  .,hogy ,a  
megválasztható®ágra jogosult. állampolgárok szociá.lis,öez  

szetéts1ét .mennyiben t,úknőzik ;az. arányok , de ha átfedik•

is,...azehhez, való ragaszkodás eléggé különösnek  tekint- 

hető 199
, 

•  

Az..1963.., fobruá.r .-2471.,vá.lasztások ,előkészitésében 50 párt  

tag és 219 aktivista vett részt. Ötvenkét jelőlőgyÜléet,.•.  

hatvanhároa,csoportosbeszélgetést tartottak, A Hazafias  

Népfront által. , szervezett .választást .előkészitő rendezvé-  

nyeken a bizonyára túlzó forrás Szerint - több mint két-

ezren;  .ve.ttek részt , a k,dzség , lakosai. A, :termelőezővetke-

zetek,  ; zárstémadési,.kOzgyíÜléseio, is élte k a választási agi -  
té c:tő, ; lehctőségével 200  

Az:,oreaá:go;s,,,m,egyei,.bs,  járási listAt gyako.rla.tilag.. e/a.en.-  

.szavazat  ; nélk0 l, fogadts el a  .vál61sztóp,o.lgá r, a kőW-  

gi, ítanácstag j,e,lőltmkre 15 ®1l®nszaveza.t,o.t.  adtak le és,  . 3 

szavazólap  ; .volt, érvén,yt.®l.®n,. 2?l '  • 
A, közsé,gi;  . taná.c® fQ.br ~aér,  29-án.  ta,r,totta meg alakuló Ol$-  ,       

sót. A megválasztott végrehajtó bizottság tagja,i; O~áh : . 

Sándor, , , Páezti József  a, Pataki aenőné,- Csapó Béla,  ,Németh 

Péter, .Dr. Szobonya Miklós,,,  Tombácz Sándorné, Orván D.  

Lajos a  Kecskeméti Balázs, azonosak az egységes vezetőség  

által korábban kialakitott javaslatban szereplőkkel:  

A végrehajtó bizottság által megválasztott három függet-  
lenitett vezetős Oláh Sándor - VB elnök;, Pászta József  
VB 

 

elnökhelyettes; Pataki Jenővé - VB titké r.. Á korábbi  
két fúggetlenitett vezető nyugdijba vonult. A községfej- 
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leSitési állandó  bizOttság elnökévé Grós.z Jánost; a pénz-

ügyi állandó  bizottság  elnökévé Gubacsi'Bélét, az egéez 

ségügYi állandó bizóttság•einőkévéGYőri'Pált; az'Oktaiik-

si élland6 biottsig elnökévé Várhelyi FlÓriánt, a  mező-

gaidéségi  állandó  bizottság elnökévé poldizsár Ferencet-

válásztótia Még a tanáCsűléS.202 ' 

Már a  választásokat  megelőiően:személyi nézeteltérések'iát• 

madtak az  egységes vezetőség titkára, a  tanács  egYegyeze-

tői'köiött,'s ebben érintett volt a iföldmOvesszÖvétkezei 

vezetdji is. Az  egység  a községi veietéaben megboilóit. 

A Szeged járáói párt-végrehajt6  bizottság  érzékellvee fa).- 

mórólő 'gondokat, beszámdtatta az egyeidges yozetöltiéget 

végzett politikai munkájáról.  Kemény bitálatat  gyakorolt  

'testület mind a vezetőség egésze, mind 'ogyes tagjainak 

mukáját'illetően ás rövidre szabott hatéridőt  adott  a hi-

bék laja4itéséra. Felhivta a  tanács  viZatőiMék Iigyelmét 

arra; hógy 12apirt ne adjanák : ki" a más  munkahelyre  td- 
. 

voini szándékozó tsz•tagoknak; eimig a termelőszövetkeze- 

tekben iunkaerőhiény van. A járási  tanács  illetékes osz-

tályát'felkérte, hogy a Rákóczt Terielőszövatkezetben ki-

alakúlt helyzetet vizsgálja meg, mart 05  nek ik sem  jár na-

gyobb héztáji' .  föld,' mint a.többitermelőszövetkezetnsk, 

mert  ennék  boiiasztó hatása van. 203 * A pitriszerézetek 

taglétszáma 1964 végére 88 ,-ra  emelkedett  Úgy ,, hogy köz-,  

ben a Petőfi Termelőszövetkezet pártszervezetének  tagjai  

kikerültek a községi egységes vezetőségirényitása  alól.  
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A párttagság összetételének arányai a korábbihoz képest 

nem változtak emlitést érdemlő mértékben. A KISZ-taglét-

száma csökkent. 1964. november 17-én összevont taggyűlé-

sen újjáválasztották az egységes pártvezetőséget. A tit-

kár ismét Németh Péter lett.  A vezetőség tagjává válasz-

tották Pataki fenőt, Farkas Vilmost, Kiss dánost, Oláh 

Sándort, Csapó .Bélát és Adok Istvánnét. A vezetőség tag- 

jainak munkahelyi illetősége szerint 1 fő a tanács, 1 fő 

az általános iskola, 1 fő a Rákóczi Termelőszövetkezet, 

1 fő a MAV állomás ás 2 fő az Uj glet Termelőszövetkezet 

dolgozója. 

1965-ben a járási párt-végrehajtó bizottság visszatért az 

1963-ban hozott határozata végrehajtásának ellenőrzésére. 

A testület elfogadta az egységes vezetőségnek addig vég-

zett munkájáról szóló beszámolót és határozatában a kö-

vetkezőket fogalmazta meg: 

• Tovább kell erősíteni az egységes vezetősége+kollektiv 

irányitó, koordináló munkáját. Ennek érdekében ki kell 

alakitani a határozatok egységes értelmezését. 

▪ Továbbra is nagy gondot kell forditani a birálat és 

önbirálat fejlesztésére a part-, állami és tömegszer-

vezetekben. Felhivta a figyelmet a határozat, hogy a 

birálat ne az ember ellen irányuljon, és a tényekre 

alapozódjék. 

- Hangsúlyozta a határozat a pártépitő munka javitásának 

fontosságát, s céltudatosság növelését. 
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• Síkraszállt a tömegszervezetek munkájának j .avitása,  

p6 rtirányitásuk srősitése mellett.  

. A járási párt-végrehajtó bizottság határozata kijelölte  

a~.+hatáskörileg illetékes párt., társadalmi és tömeg-

szervezeti szervek feladatait is a községben folyó po  

litika i munka seg*tése érdekében. 	 . 

- Kötelezte a községi tanács kommunista vezetőit, hogy se-  

gitsék elő a községben a kulturális munka ezinvonalának  

további javitását.  

- Kötelezte az egységes vezetőséget, politikai munkával  

érje el, hogy a község kenyérgabona vetési terve és va-

lousónnyi cikkféleség felvásárlási terve teljesüljön.  

Felhivta a figyelmet, hogy korszerű termelési, üzemszer-

vezési eljárások alkalmazásával, az anyagi és erkölcsi  

öeztönzósi módszerek szélesebb körű bevezetésével nö-

veljék a terméshozamokat és javitsák a termelés gazda-

ságosságát.  

- A végrehajtó bizottság határozata kőtelességévé teató.  

az  egységes vezetőségnek és a tsz pártszervezeteknek,  

hogy segiteék elő a termelőszövetkezeti demokrácia to-

vábbfejlesztését, a termelőszövetkezeti tagok jogos pa-

naszainak rendezését, hasznos javaslatainak felhasználá- 

sát, az egyesitésre irányuló politikai nevelő, szervező-

munkát, a részesművelésre kijelölt területek időben Va-

ló kiosztását. A határozat felhivta a figyelmet az ideo-

lógiai nevelőmunka fejlesztésének szükségességére.  
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A beszámoltatás idején a párttageág létezóea 84 volt. A 

legtöbb párttagot -43 főt - ezámlál6 . alapezerveze .t a köz-

ségi páralapszervezet. Továbbra .  is, kis létszámi . volt  .a 

Napsugár Termelóezövetkeze .t .pártszervezete.. A párttagság 

szociális összetételének arányaiban változások4következ-

tek. be . A párttagok 35,7 %-a volt .termelőszövetkezeti tag. 

Az . értelmiséglak aránya 19, %-ra . nőtt. A tá resdalmi és tő- 

mege,zervezetek, taglétezáma a sportegyeeglet kivételével; 

jelentősen nem, változott. Négy KIM-alapszervezetnek 110 

tagja volt .204 

1966-ban . kiújultak a korábbi személyi ellentétek a község 

vezetői . ,között. FelíÜtötte felét az intrika,és . az egységes 

vezetőség ujjéválasztásakor súlyosan megeértették, a párt-

élet normáit. A járási pártbizottság .vizsgálatot :; .ren,delt 

e1, . s :  a , ,vezetűségválaeztó ösezevont taggvOlóst .meg ,kellett 

ismételni. A . megismételt ,taggyűlésen a párttagság az egy-

séges vezetőség titkárává Farkas Vilmost választotta, meg. 

A vezetőség tagjává vá lasztották Oláh Sándort, Pataki . 3e-

nőt,  Csüllögh Sándornét, Szarka Imrét. A kialakult viszály 

mögött tehát részben az húzódott meg, hogy a  vezetőség'a 

korábbinál kisebb létszámú iehetett.2O5 • 

A ézemélyes intrikák és pártszerűtlenségek elvonták a fi-

gyelmet a lényeges politikai tennivalókról is. A kővetkező 

országgyűlési képviselői is tanácstagi választásokat az 

1966. évi új választójogi törvény alapján készitették elő 

ás folytatták le ,országszerte és a községben is. 
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Az 1967. február 2-21. között megtartott jelölőgyűléseken 

a 48 választókerületben 1 kivétellel elfogadták a Hazafi-

as  Népfront jelöltjeit. A jelölőgyűléseken a választópol-

gárok egyetértettek az országgyűlési képviselőre a község 

megyei tanácstagjára és három járási tanácstagjára tett 

javaslatokkal is. 

A szavazás március 19-én, a választás napján, reggel 7 éra-

kor kezdődött és délután 15 órára befejeződött a községben. 

A.választáera jogosult 3494 állampolgár közül 3484 adta le 

szavazatát. A községi tánácstagok esetében a választók 98,9 

-a szavazott a népfront jelöltjeire. 

Az 1967. március 22-én megtartott alakuló tanácsülésen meg- 

választott végrehajtó bizottság tagjai lettek: Oláh Sándor, 

Pászti József, Pataki Oenőné, dr. Szobonya Miklós, Varga 

Imre, Szarka Imre, Kovács Antal és Kecskeméti Balázs. A 

végrehajtó bizottság addigi tisztségviselőit újraválasz-

tották. A tanácsülésen gazdasági, kommunális, valamint mű- 

velődési 88 szociális állandó bizottságot. választottak. A 

bizottságok elnökei: Németh Péter, Török István ás Grósz 

János lettek. 206 ' 

Az elkövetkező években a községi párt- és tanácsi vezetés 

energiáit a termelőszövetkezetek súlyos gazdálkodási prob-

lémái kötötték le. A dokumentumokból nem tűnik ki, hogy ér-

zékelnék: községűk társadalmi arculata átformálódott. Nines 

érdemi nyoma, hogy tudatosan foglalkoznának a pártszerve-

zetek a helyben lakó ., algyői szá rmazósó munkásokkal. Az 

olajipari dolgozók pártszervezetileg nem tartoztak a köz- 
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ségi csúcsszerv irányl.tasa élá . A szénhidrogénbányseiats:al 

együttjáró kellemetlenségeket -  termőterületek  igénybevé- 
. 	 . 

 

* tele, kúrok . :  rendezs4se,, s . tb, ,w de vitás kérdéseket az ipéri 

vállalatot, iráRyitó. . 	és közigazgatásilag illetékea eze-  

*god/  és Megyei szervek  közbenjárásával .réndezték::, : 

A település  közigazgétaoi stástuszának magasabb rangra  eme-

lésére került sor 1969. december 28-én,  amikor  a tanács, a 

községi népfront bizottság és a párt' csúcsvezetőség együt- 

,tes ülésén AlgySt nagyközséggé avatták. 2°7* A  lakosság  őrüm-  
mel fogadta az eseményt.  Az  'elbrelépés° a nagyobb jogkör, 

jelentősebb anyagi eszközök feletti rendblkezés mellett  ma- 

`gasabb., követelmé'nyekkel , -iQ. :  járt.. 1970-ben az MSZMP X.  k;;ng- 

rés3szsására történő felkészülés jegyében újj ,adálasgtott MSZMP 

csúcsvez®tőéég titké révé isMét Farkas Vilmost választótták. 

Az ismét 7 tagú testületben aá addig :funkcionáló vezetE;sé- 

gi ''tagok maid,  beválaeztötták Paróriái Jánost ás dr. Flóri 

Lajost.208 • A csúcsvezetőség 1971 -ben Farkas Vilmos lemon- 

dásgt követően átalakult, titkárává dr. DésRsi Csabát válasz- 

tották. 

Nagy politikai aktivitás jellemezte az 1971.'évi országgyű- 

léssi képviselői ős tanácstagi választások előkészitését a 

nágykőzségben is . 
. 	 ,   

Az 1970. évi IIx., 1966. évi  III. törvényt módositó rendel- 

kezéseit  kisgyülések ismertették  meg  a választópolgárokkal. 

A törvény a nagyközségben 36+2 tanácstag válaeztására adott 

lehetőséget. .A  jelőlőgyüléseken 1022 választópolgár vett 

részt és 92 felszálalás hangzott el. 
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Aprilis 25.mán a névjegyzékbe felvett 3681 államplagár kb-

zül 3617 adta le szavazatát. 3578-an szavaztak a Hazafias 

Népfront  jelöltjeire.  

A május  7-én megtartott  alakuló tanácsülésen Vörös Lajost 

választották meg a nagyközsági tanács elnökévé, 010 Sán-

dort elnökhelyettessá. A végrehajtó bizottság tagjaivá 

Farkas Vilmost, Szarka Imrét, CsüllOgh,  Sándornát,  Karmai  

Lészlónát, Parónai. 3ánost ás  Kecskeméti  Balázst választot-

ták. A tanácsülés dr. Szögi Zoltánt nevezta ki a végrehaj-

tó bizottság titkárává. 

A tanácsüléeen ügyrandi bizottságot, számvizagáló bizott-

ságot 6s szabálysértési bizottságot választottak. 

A tanbcsülás a községet előzőleg már két cikluson  á .t ered-

ményeson  képviselő  dr. Kutiván Rersőt, a Beruházási Bank 

igazgatóját választotta meg 0061 megyei tanácstaggá. 

Az 5. sz. országgyűlási választókerülethez tartozó Algyő 

országgyűlési képviselője Nieszner Ferenc lett .209. 

A.  Csongrád megyel párt-végrehajtó bizottság első izben 

1966-ban a települásfejlesztós időszerü kérdéseivel kap-

csolatban tájékozódott a Szeged megyei városhoz csatlako-

zásának problémaköréről. Az elgondolósokban ezidőben Algyő 

neve  még nem szerepelt. A döntő elhatározások testet öltd-

séhez kétségtelenül  hozzájárult  Erdei Ferenc nagy  hatású  

"Város Ó. vidéke" cimü tudományos mOvének megjelendse. A 

mü sokoldalúan bizenyitja és elméletilag  megalapozza  an. 

nak az igazságát, hogy a mér ezernyi szállal Szegedhez kő-

tődő peremközságek jövője közOgazgatási szempontból is a 
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várossal együvé tartozva fogható fel. Erdei Ferenc azokat 

a tényeket is sorban elemezte, amelyek az egyesülést gá-

tolhatják. Sorban megvizsgálta az egyesüléssel járó vár- 

ható hátrányokat is ős az ügyben érdekelt, érintett lakos-

ság várható reagálását is. Nagy gonddal kutatta a legmeg- 

felelőbb közigazgatási formák kialakitásának lehetőségeit,210.  

A Megyei párt-végrehajtó bizottság - Minden bizonnyal a 

"Város és vidéke" ismeretével felvértezve - 1972-ben ál-

liét foglalt a peremközségeknek Szegeddel történő egyesi-

tési feladatairál. 211. Az  állásfoglalás után az érintett 

községek lakosságával folytatott őszinte ős nyilt eszme-

cserében Algyő lakosai is meggyőződtek róla, hogy Szeged- 

hez tartozásuk érdekeiket, lakóhelyük felvirágozását, élet- 

körülményeik javulását fogja szolgálni. 

A lakosság egyetértésével 1973, április 15-t81 Algyő Sze-

ged vár©a részévé vált. 
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76,/ CSMBA, 3. F. 1959,, 3. cs. '2 6.e. 	. 

77 0/ CSMBA 3. F. 1959. 3. es. 3. 8.8. 

78./ CSML XXII1/701 A1gy8 tanácsülés jegyzőkönyve, 1959.11.16. 

79./ CSML XX,III/701 Algyő Onnepi tanácsülés jegyzőkönyve 

1960. II., 2. 	. 

80./ CSMBA 3. F. 1960. 3. cs. 6. 6.e. 

81.1 CSML XXZZI/701 Algyő tanácsülés jegyzőkönyve„ 1960.11.2. 

82./ CSMBA 3. F. 1960..3. es 15.6.e. 

83./ CSMBA. 3.. F. 19604 3. ca. 1.8.e. 

84./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai. 1960, 

Központi.  Statisztikai Hivatal Csongrád  Megyei.  Igaz-

gatósága /továbbiakban KSH C5MI/ Szeged, 1961.215.p. 

85./ U.°. 210. p". 

86./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1961; 
KSH .CSMI Szeged, 1962. 169.p. 
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87./ Ceongrid dégye fintosább' atatisztikai adatai- 19604* 
KSH CSM/ Staged, 19614 202. p. 	' 

88./ Csongrád meiy 's fontosabb statieztikai adatai 1961, 
KSH CSMI Szeged, 1962. 169. p. 	„ 

89W Alapszabály mints a  mezőgazdasági  tormel8ez8votkeze-

tok 4itazöre, i 8udapeet,, im'nélk61p4aleyie kiadó'aZ' 
OM'Tájékóitatási4a . Prepaganda Oait4Y'liezetőle '10.p. 

, 	 . 	 . 

90./ CSM6A.  3.,F. 1962.2. es. 5. ö.e. 

91W A,Magyar SzocialiataMuokásoárt határozatai.és doku-
mentumai 195674962,6p. KoosuttiKOnYv4ad 6,, 1973. 	, 

4374.442,p,.. 	. 

92./ CSMBA 3. F.1960. , 3. , ce. 7. ö.e. 

93./ CSMBA 3; F. 19604 3. es. 5. 8.e. 

94./ CSMBA 3. F. 1960. 3. es. 7. 8.e. 

95./ CSMBA 3. F,1960, 3. es. 

96./ Csongrád megye foniosabb atatisztikai adatai 1960. 
KSH  CSMI Szeged, 1961„-2287.2294  p. 

97./ CSML XX/II/701 Algyő tanácsülés jegyzőkönyve 1960.V.l., 

98./ CSMBA 3. F4  1960. 3. co. 1. 8.e. 

99./ CSMBA 3..F. , 1962. 3. ce. 1: 8.e. 

100./ CSMBA 3. F. 1962. 2. es. 5. 8.e. 

1010/ CSMBA 3. F.1960. 3. cs4 6. 8.e.. „ 

102./ CSMBA 3, F. 1960, 3. cc. 7 8.e. 

103./ CSML. XXIII/70I Algy8 tandeeblée jegyzőkönyve 1960.1/.1. 

CSMBA 3. F. 1962.2.'-es: 	 - 

105./  Csongrád  mégye fontosabb étatisztikaltdaial 1960. 
KSH CSMI SZeged;4961, 183. p: 221. p. ;  1962. 141.13: 

, 179. p. /márciusi Allatszómlélée  adatai/  

106./ CSMBA 3. F. 1961. 3. ea 3. ö.e. 

, 



F, 1960. 3. cs. 8.8.e. 

F. 1962. 2. ca. 5.  8.e. 

F. 1961. 3. cs. 1.  8.e. 

F. 1961. 2. es. 5. ö.e. 

F. 1963. 2,, cs. 5.  8.e. 

megye fontosabb statisztikai adatai 1961. 

Szeged,  1962. 168-169. p. 

F. 1963. 2. cs. 5.  8.e. 

F. 1963, 3. co. 1. 8.e. 

P. 

megye fontosabb statisztikai 
Szeged, 1961, 215. p. 

F. 1963, 1. cs. 2. ő.®, 

93 

F. 1961. 3. cs. 1. 8.e. 

megye fontosabb statisztikai adatai 1961. 

Szeged,, 1962. 179. p. 

107./ 

108./ 

1©9./ 

110./ 

ill./ 

112,/ 

113./ 

114./ 

115./ 

116./ 

117./ 

118./ 

119./ 

120./ 

121,/ 

122./ 

123 ../ 

124./ 

125./ 

126./ 

127./ 

128./ 

CSMBA 3, 

Csongrád 
KSH CSMI 

U.o. 

U.o. 181.p 

CSMBA 3, 

CSMBA 3. 

CSMBA 3. 

CSMBA 3. 

CSMBA 3, 

CSMBA 3. 

Csongrád 
KSH CSMI 

CSMBA 3. 

U.o. 

CSMBA 3. 

Csongrád 

KSH CSMI,, 

Csongrád 
KSH CSMI , 

U.o. 16. 

Csongrád 
KSH CSMI„ 

U.o„ 168. 

Csongrád 
KSH CSMI 

CSMBA 3. 

U. o. 

adatai 1960. 

adatai 1962. 

adatai 1961. 

adatai 1960. 

• 

F. 1962. 2. cs. 5.  8.e. 

megye fontosabb statisztikai 

1961. 16-17. p. 

megye fontosabb statisztikai 
Szeged, 1963. 22. p. 33. p. 

P‚ 

megye fontosabb statisztikai 

Szeged,  1962, 27.. p: 
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129./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1961. 

'KSH CSMI Szeged‚ 1962. 232-233. p. 

130./ Csongrád megye fontosabb statisztikái 
KSH CSMI Szeged," 1963. 246=247, p. 

131./ CSMBA 3. F. 1963: 3: es.` 2, 8.e. 

132./ CSML XXÍIÍ/7Ó1 A ►lgyó tanacsglés j égyz8könyve 1960'.VIII .19. 

adatai 1962. 

133./ CSMBA 3. 

134../ Csongrád 
KSH CSMÍ 

135./ Csongrád 
KSH CSMI 

1364 Csongrád 

KSH CSMI 

137./ CSMBA 3. 

138./ CSMBA 3. 

139./ Csongrád 
KSH CSMI 

140./ CSMBA 3. 

141./ CSMBA 3. 

142./ CSMBA 3. 

F. 1963. 3. cs. 2. 8.e. 

megye fontosabb statisztikai adatai 1959. 

Szég®d, 1g60. 266. ' p . 

megye fontosabb statisztikai adatai  1962, 

Sieged `  1963. 230. p. 

iaégyé Vónto®abb statisztikai adatai 1961. 

Szeged,, 1962. 220, p: . 

	
• 

F. 1963.  3. ca'. 2.'6.e. 

F. 1962. 3. es. 1. 8.e. 

megye fontosabb statisztikai adatai 1962, 

Szeged,, 1963. 305. 

F. 1962.3. es. 1. 8.6: 1963. 1. ce. 2. 8.e. 

F. 1961. 3. ca. 1. ö.é. 1963. 1. cé.  
,, 

F. 1961.. 1. ca. 2. 0.6. 
Mindössze kettén` rendelkeztek' felsőfokú r, négyen kő-,  

zépfokú iskolai végzettséggel, és, igen magas volt  a 
8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
aránya. Nyolc főnék volt különböző politikai végzett-

sége. 

143./ CSMBA 3. F. 1960'...3.. es. 1. ö.e. 

144./ CSMBA 3. F. 1961. 3. cs. 1. 8.e. 

145./ CSMBA 3. F. 1962. 3. cs. 1. 8.e. 

146./ CSMBA 3, F. 1963. 1. cs. 2. 8.e. 

147./ CSML ' XXIIÍ/701 Aigyő tané csű'léé jegyzőkönyve 1962.V:11. 
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148./ CSMBA 1 , 	1962: 1. cs. 1.  8.0. ,  

149./ CSMBA 1. F. 1966. 1. cs. 1. 6.0. 	 . 

150./ CSMBA 1. F. 1970. 1. cs . 1..8.e. 	 . . . . . 

151./ Megyénk IV. Ötéves terve. Csongrád megyei politikai 
füzetek /Szerkesztatts: Bálint  Gyula/ Szeged, 1971. 

152./ CSMBA 3. F. 1962. 3. co. 7. 6.e. 

153./ CSMBA 3. F. 1964. 3. cs. 1. 6.e. 

154./ CSMBA 3. F. 1965. 3. cs. 1. 6.e. 

155./ CSMBA 3. F. 1966. 2. ca. 5. 6.e. 

156./ CSMBA 3 . F. 1969. 2. cs . 5, 6.e.  

157./ CSMBA 3. F. 1969. 3. cs . 19. 6.e.  

158./ U.o. 

159./ CSMBA . 3 ; F. 1971. 3. cs . 51. 6.e.  

160 ./- CSMBA 3. F. 3. ce . 47. ö . e . 1970.  	 . 

161./ C<aongrád megye fon tosabb statisztikai adatai 1963. 
KSH . CSMI 'Szeged, 1964. . 154. p. ;, '1966. p.  

162./ Csongrád  megye statisztikai évkönyve 1967..KSH.CSMI 
Szeged, 1968. 146-147. p. 	 . 

163./ U.o. 167. p. 

164./ CSMBA 3. F. 3. ce. 3. 8.e.  

165./ CSMBA 3. F. 1964. 3. ce. 1 .. 6.e. 	. 	 . 	
. 

166./ CSMBA 3. F. 1966. 3. ca. 1. 8.e. 

167./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1967. KSH CSMI 

Szeged, 1968. 156.p. /A ezásitott adatok az 1964- 
1967. évkönyvek alapján./ 

168./ Csongrád megye fontosabb státisztikai adatai 1964. KSH 

CSMI Szeged,*  1965. 

169./ CSMB Y3.' F. 1970.   3. cs . 47. ö. e . 
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170./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1965. KSH CSMI 

Szeged, 1966. 177. p. 

171,/ CSMBA 3. F. 1969. 3. ce. 19. 6.e. 

172./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1967. KSH CSMI 

1968. 167. p. 

173;/ CSMBA KSH adatközlése 

174./ CSMBA 3. F. 1969. 3. cs. 19. ö. e. 

175./ CSMBA 3. F. 1969. 2. cs. 5. ö.e. 

1760/ CSMBA 3. F. 1971. 3. cs. 47. 6.e. 

177./ CSMBA 3. F. 1971. 3. cs. 51. ö.e. 
178./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1963. 

KSH CSMI Szeged, 1964. 73. p. 

179./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1965. KSH CSMI 

1966. 49. p. 

180./ CSMBA 1. F. 1966. 1. ca. 1. 6.e. 

181./ Megyénk IV. Ötéves terve. Csongrád megyei politikai 
füzetek /Szerkesztette:'Bálint Gyula/ Szeged, 1971. 

7. p. 

182./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1972. KSH CSMI 

Szeged,, 1973. 60-61. p. 

183./ 3uratovics Aladár: Az algyői ezénhidrogénbányászat 
története. Kézirat /a szerző hozzájárulásával/ 

184./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1963. 

KSH CSMI Szeged, 1964. 45. p. 

185./ Megyénk IV. ötéves terve. Csongrád megyei politikai 

füzetek /Szerkesztette: Bálint Gyula/ Szeged, 1971. 

7. p./ 

186./ Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai 1960. ,, 

1964. KSH CSMI Szeged, 1961. 104. p., 1964. 71. p. 

/Szövetkezeti épitőipart is beleezámitva/ 

187./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1971. KSH CSMI 
Szeged, 1972. 9. p., 11. p. 
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188./ Csongrád megye  etatisztikai évkönyve  1965.  KSH 	 I SH CSM 
, 	 ,~  

Szeged, 1966. 23~. ~p.  

199./Csóngrá'd megye  statisztikai évk8nyve'1971. KSH CSMI  
• 	Szegdti; ` 1972.'26- .  

.190./ 1970. 	népszáMlálás 6. Cso;ngrád megye adatai I.  

itSFi,-Budapeát; ' 1971. *  /tóváb6iskbáns 1970. évi-nép-  

száelálás/  

191./ 1970.  évi  népsáá'alálás 6.a, 20.21.  

192'./ tSMBÁ 3. F. 1970. 3. cs.` 44. 8.e.  

'193:/ CSABA 3.'F. 1971. 51. 8.e.  
194./ 

 
Csongrád megye Statisztikai évkönyve 1972. KSH CSMI  

' . Szeged,, : 1973.. 371.: ,  

195./ ti:o':  

196./ Csongrád megye statisztikai évkönyve 1968.;  1969.;  

1972.; ; .KSH GSM' Szeged, 1969. 37W4371.p . .; 1970. 384-  
385. p. ; 1973. 374-375. p.  

197./ 1970.   évi  népszámlálás 6.  403.  p.  

198./ CSMBA 3. F. 1962. 3. cs. 1. ö.®.  

199./ U.o,  

200./ CSMBA 3. F. 1963.  1. ca. 2.  8.e.  

ma./  CSMBA 3. F. 1963.  3. 	cs . 	1.'6.e.  

202./ CSML XXIII/701. Algyő tanácsülés jegyzőkönyve 1963.II.28.  

2Ó3./ CSABA 3 F. 1963. 1 . ce. ' 2. 8.e.  

204./ CSMBA 3.F. 1965. 1. cs. 5.  8.0.  

205./ CSMBA 3.F. 1966. 3. cs. 1.  8.e.  

206./ CSML XXIII/701. Algyő tanácsalée jegyz$könyve,1967.III.22.  

207./  CSABA 3 . F. 1970.  3. ce. 44. a;  e . 

208./U  . o .  

209./  CSAL XXITI/701. Algyő tanácsülés jegyzőkönyve 1971.V.7.  

P•  
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210./ Erdei Ferenc:  Város ős  vidéke. Budapest, 1971. 
Szépiródalei Kiadó 

211./ CSMBA 1. F. 1972. 1. co. 7. 8.e. 
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IRODALOM  

Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon /1944-1962./ 
/Szerkesztette Balogh Sándor és Pölöekei Ferenc/ Akadémiai 
Kiadó 1979. 

Agrárgazdaság„ agrártársadalom, agrárpolitika /Szerkesz-
tette: Dr., Hegy. András/ /Kiadták: a József Attila Tudo-
mányegyetem és a Tudományos Iemeretterjseztő Társulat Csong-
rád Megyei Szervezete i/Szeged, 1985./ 

A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Szerkesztőbi-

zottság elnöke: Nemes Dezső/ 3. kiadás. Kossuth Könyvkiadó 
1970.   

A magyar népi demokrácia története 1944-1962. /A kötet szer-
kesztői Balogh Sándor, Jakab Sándor/ Kossuth Könyvkiadó 1978. 

Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel, 1956. 

Kossuth Könyvkiadó 1969. 

Berend T,.Iván.Ránki György: A magyar gazdaság száz éve 

Kossuth Könyvkiadó-Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó  1972. 

Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mező- 
gazdaság . Kossuth Könyvkiadó 1984. ; ;  

Donéth Ferenc: Reform és forradalom. A. magyar mezőgazdaság 
st ruk tú rális átalakulása 1945-1975. Akadémiai Kiadó 1977. 

Föglein Gizella: Mit kell tudni hazánk négy évtizedéről? 
/1944-1984./ Kossuth Könyvkiadó 1985. 

Hollós Ervin‚  Lajtai Vera: Köztársaság tér 1956. Kossuth 
Könyvkiadó 1974. 

Kádár János: A szocializmus teljes győzelméért. Kossuth 

Könyvkiadó 1962. 

Kádár dános: Tovább a lenini úton. Kossuth Könyvkiadó 1964. 

Kádár János: A szocializmusért- a békéért. Kossuth Könyv- 
kiadó 1978. 
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Köpsczi Béla: A magyar kultúra harminc éve, Kossuth Könyv-
kiadó 1975.  

Magyarország a XX. században. /Szerkesztette: Balogh Sándor/ , 

Kossuth Könyvkiadó 1985. 	 . 

Magyarország társadalma és gazdasága 1945-1980. Központi  
Statisztikai Hivatal, Budapest 1980.  

Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban ./A. pol  
gá ri magyarázatok birálata/ Akadémiai Kiadó.1967.  

Müveiódéspolitikánk 25 ''éve. /Osszeállitotta és szerkesztet-
te Tóth István/ Kossuth Könyvkiadó 1984. 	 . 

Nyitrai Ferencnél 'A magyar gazdaság ás társadalom a hetve-
nes években. Kossuth Könyvkiadó 1981.  

Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. /©emukra  
tikul és szocialista agrárátalakulás 1945-1961./ Akadémiai  
Kiadó 1972.  

Petb . Iván-Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének  

története 1945-1985. '  I . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1985.  

Stark Antal: Népgazdaságunk 30 éve. Kossuth Könyvkiadó 1975.  

Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomelmélet. Kossuth  

Könyvkiadó 1970.  

Szabó Bálint: Uj szakasz az MOP pocitikájában ' 1953-1954.  

Kossuth  'Könyvkiadó 1984.  

Szakács '  Sándor: Földosztás és agrárfejlődés a magyar népi  

demokréei'ban 19451948. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó  

1964. 	 ' 

Szenes Iván: A kommunista párt ujjészervezése Magyarorszá-
gon, 1956-1957. Kossuth Könyvkiadó 1976. 	.. 

Válság és megújulás. Gazdaság, társadalom és politika Ma-
gyarországon. Az MSZMP 25 éve /Szerkesztette: Vass Henrik/  
Kossuth Könyvkiadó 1982.  



 Vélemény  

Ocsák Iliklóss Algyő gazdasági, társadalmi-politikai 
viszonyai /1956-1973/. című  dóktori értekezéséről 

A disszertáció széleskörű levéltári adatgyűjtésre építkezve ... 

dolgozza fel a témát. Áttekinti az ellenforradalmi eseményeket 
és a politikai konszolidációt, a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének foljamatát, a társadalmi struktúra változásait. 

A pásodik fejezetben felvázolja az algyői termelőszövetkezetek 
gazdálkodását, a szénhidrogén-bányászat fejlődését, a társadalmi 
struktúra átrendeződését. A gazdagon jegyzetelt leíró részeket 
bőséges szakirodalmi tájé,`oztató egészíti ki. 

A disszertációbál hiteles, ám néhol kissé mozaikszerű kép 
tárul elénk Algyő históriájáról az adott periódusban. 	. 

A bíráló számára azonban nem is a. leírás töredezettsége okozta 
a legnagyobb gondot, hiszen az sokszor a forrásanyag hézagosságá-
ból is adódik. hiányérzetünk inkább abból táplálkozik, hogy 
igen gyakran nem a történeti folyamat árnyalt, , differenciált, 
elemző értékelését kapjuk, csupán az események krónikáját, az . 

adatok, tények egyszerű kronológiai sorrendbe állítását. 



Összegezve azonban - figyelembe véve a forrásfeltárás 
problematikusságát és a korszakkutatás metodikai nehézségeit - 
úgy véljük, hogy Ocsák Isiklós mégis dicséretes munkát végzett, 
amelynek külön értéke az ányag gondos megformálása. 

üindezekért a disszertáció C U TI L A U D E  fokozattal 
történő elfogadását javasoljuk. 

Szeged,1986.április 14. 

/dr.Csatári Dániel/ 
tanszékvezető egyetemi tanár 



' dékánEiélyettes  

..'.. 	bksz. 	Tárgy:  ... 	.. . 
dok9P ingi §Ma ta .  

Melléklet: 1 db disszertáció 
Dr. Csatári Dániel elvtársnak  
tszv.egyetemi tanár 	 . 

Helyben '  

Pr of esszor Elvtárs!  
Oosák Miklbss Al~gB ~azdaság~i.y• tArSadal.®i-politikal: • • Mellékelve . . r . . . .. . . 	. 	. . . .  

vi"szányai /1956-1973/. 	 . 	 . 

cimü doktori értekezését tisztelettel \felkérem, hogy azt megbirálni 

szíveskedjék. Legyen szabad .  Professzor Elvtárs azives figyelmét fel-

b.ivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a :birálat elkészitésének.  

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott  

harmadik h-ónap• utolsó napjában állapitotta . meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és .a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. . 
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.A kiadmány b.it~les :  ,  	`~~~% 	. 

. . ~~~~:~~  ~i,,,  
főelőadó  

~aptál1oDr. •Seriáző'I,djds 'prof. ' - •  

Dr.Osatári Dániel 	 társbiráló  




