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1 »/ Ti?rfcéaelml _iaul±*_ f5ldra.1 zi elhelyezkedés:

Magyarcsanád a régi Csanád megyében, Illetve © mai
Csongrád megye déli részén, a Maros folyó jobb

• • «

partján, Makótól keleti irányban fekszik.A megye 
a török hódoltságig virágzó,sűrűn lakott vidék 
volt, hazánk legősibb vármegyéi közé tartozott. 
Magyaré sakád / vagy ahogyan nevezték régen Uj- 
Csanád / a hajdani Apátfalva helyén feküdt,Caa - 
nád városával szemben, amellyel az összeköttte - 
tés révvel történt a Ilaros folyón keresztül.^
István király Csanádot az alsó Maros vidék ispánjá
vá- tette meg, o volt aki felépítette az első ti* 
szántuli várat! Csanád várát.
Gellért püspök, akit szentté avattak, Csanádon 
alapított* monostort> amely 1493“ban feloszlott és 
javait a |>ápa a püspöknek adta. A monostor emlé * 
két a mai Apátfalva nevében őrzi, mert ez hajdan 
kétségkívül a Csanádi apát faluja volt. E helység 
azonban nem a mai Apát falt«, haneifi a mai Magyar * 
csanád helyén feküdt*®
Csanád vezér iktatta be Gellértet a püspökségbe.
Ő alakította ki az egyház-kormányzat szerveit és 
az egyházmegyéjét kerületekre,főesperességekre 
osztotta fel. A későbbi oklevelek erre a vidékre 
helyezik a Csanád-nemzet^ség legtöbb jószágait, 
itt emelkedett a család palotája; Csanád-Palota, 
és mintegy 25 faluja. A vidéken alakultak meg az 
egyházmegye első plébániái is. Az egyházmegye leg
tekintélyesebb és legősibb kegyúri nemzetisége 
kétségkívül ez a család volt. Hunyadi Járni s, az 
ország kormányzója gyakran tartózkodott az egy
házmegyében, több Ízben volt vendége a püspöknek 
és az ispánnak.
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1514-ben itt táborozott Dózsa György* Alvezére volt
Balogh Tamás diák, akit azzal bízott meg, hogy fog
lalja el az apátfalt?! révet. Itt verték szét Báthory 
István temesi főispán és Csáky Kiklós Csanádi püspök 
hadait • Dózsa Csáky püspököt el is fogatta, Bátho - 
rynak sikerült elmenekülnie,
1552 után a török csapatok többször is végigpuszti — 
tották a vidéket. Fosztogattak,raboltak és sokakat 
rabláncon hurcoltak el* Bgy-egy pusztítás után az 
elmenekült lakosság újra és újra visszatért a falu
ba* 1566 — 1573 között elnéptelenedett a környék.
Az adőösszeirások alkalmával mint lakatlan pusztát tart
ják nyilván,
1647 - ben a Csanádi püspök javait összeírják és a 
pusztát II, Rákóczi Byörgy adományként Fejér Ábra - 
hám borosjenei lovasvitéznek adományozta.
1636 - bán még csak 8-10 család lakott ezen a vidé
ken, azonban őket is mint a közeli lakó város lako
sait elsöpörte a vihar, földönfutókká lettek,
A megye csak a 18,szd elején szabadult fel a török 
iga alól, A török megszállást osztrák uralom vál - 
tóttá fel. Csanád aegye jelentős részét elcsatol - 
ták az országtól és mint "határvidéket" Becsből 
igazgatták. Jelentős telepítéseket hajtottak végre: 
német,délszláv,román és szlovák települések kelet
keztek az elpusztult magyar falvak helyén,
Uj - Csanádot 1700-ban a bécsi udvari haditanács 
telepítette a marosi határőrvidék céljaira. A fel
tevések szerint a haditanács 100 hajdút és huszárt 
helyezett el, A határőrvidék felosztásakor / 1751
1752 / a vármegyei szervezetbe visszakerült Csanád 
megye rendkívül változatos nemzetiségi összetőtalü 
volt, A különböző települések etnikai képének kia
lakulását a többségben levők anyanyelve határozta 
meg.1®
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A szerbek egy része Oroszországba vándorolt ki, a 
jobb élet reményében, helyükre bizonyos Lovász Mi
hály magyarokat telepített* A hagyomány szerint 
Uj-Csanád 1810 körül cserélte fel a nevét Magyar- 
csanáddal. Ez azonban téves nézet, hiszen e tele
pülést Fényes Elek 1851-ben még Uj-Csanádnak Írja.
A lakosság száma ezidő szerint mintegy 2 Szer 973 
fő volt.
A feljegyzések szerint két kolerajárvány is végig
söpört a falun. 1831-ben 137* 1855-ben 100 ember 
halt meg a járvány következtében.
A Maros folyó / amelyet Hérodotosz l.e 484-405 
között említi meg először Maris néven, partjain 
éltek az agathyriek, s±k akik a trák népcsaládhoz 
tartoztak / meg-megujuló áradásai miatt 1852-ben 
uj töltést építettek a falu védelmében. *
Magyarésanádtól néhány kilométerre terül el egy 
kis település, Bökény. A néhány házból álló kis 
településnek nagy történelmi múltja van.
Hagylak és Magyarcsandd között a Maros parton fekvő 
Beka-puszta helyen fekszik. Régi magyar személy
név lévén első birtokosának vagy éppen alapítójá
nak nevét viseli.
1333-1335.években mint nemesi falu létezett és 
hol Kökénynek,hol Bökényfalvónak Írták a nevét. 
Legrégibb ismert birtokosa a Bökényfalvi család 
volt. A falu mindössze 11 jobbágyból vagy jobbágy
családból állt. A család legtekintélyesebb tagja 
Ambrus volt. 1478-ban és 1480-ban többször jelöl
ték királyi embernek. / A teljes neves Bökényfal
vi Bökény Amrus volt./
Az 1550-1552.évi török hadjáratok e falut is el
pusztították. Az adónyilvántartásokban mint pusz
ta szerepel. Az 1560-as évek után kezd ismét be
népesülni a falu.
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1637-ben Szentondrási György megvásárolta Bökényfal- 
vát népével együtt# Ekkor már rövidebb nevén jegyzik 
Beke másként Bekényfalva# Az adót rendesen fizették 
a csanáöl püspöknek*
1654-ben Gróf Pálffy barnás királyi oltalom!evelot 
kér és kap III*FerdinándtéX a falu részére#
Az l686.évi tatárdulás Bökényt is pusztává változ ** 
tatta# A szerb határőrök ezután a m i  lagyaroDanád
hoz tartozó pusztára is rátették a kezüket. A határ
őrvidék visszakebelezése után az aradi uradalom tar
tozéka lett és Boka néven Uj-Csanádhoz kapcsolták#'®

2#/ Éghajlati viszonyok:

A íissa-üaros szögére jellemző az átlagosnál mele
gebb hőmérséklet , a fagyos napok viszonylag csekély 
száma, az országosnál több napsütés, a kevés csapa
dék# A legmelegebb hónap a julius, a leghidegebb pe
dig a január*
E vidékre a hosszan tartő meleg ősz a jellemző# Az 
első fagyok csak november elején tapasztalhatók*
A növénytermesztés szempontjából ez kedvező lehető
ségeket biztosit# Jellegzetes éghajlati bélyeg a ko
rai tavaszoddá, amely lehetővé teszi a burgonya, a 
zöldségfélék korai elvetését#
A csapadék évi járása kontinentális, vagyis a leg
több eső nyár elején, júniusban hull, legszárazabb 
hónap a január és a február#
í-agyarcsanád és környéke hóban hazánk legszegényebb 
tájaihoz tartozik# A hővastagság csekély, ugyanak - 
kor a hótakarós napok száma is viszonylag kevés,ami 
igen érzékeny károkat szokott okozni az őszi veté
sekben#
Az évi középhőmérsőklot ötven év átlagában 11,3 0 
fok# A környező mintegy 11 község közül csupán há
romban mértek illetve számítottak ennél melegebbet.
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3*/ .Talaj yjgggnyak?
Magyarcsanád határának földjei igen jó teimőképessé- 
gíiek. A földek aranykorona értékei megközelítik a 
húszat, a szántóterületeké pedig meghaladja a 23-at 
is*
A Maroc-folyó partjától a kiépített töltésig / az 
úgynevezett ártér / talaja homokos, lőszös eredetű*
A folyó többször is kilépett medréből és a kiöntött 
területeken iszapos homokot, agyagos iszapot hagyott 
maga után* / Legutóbb 1956 - bán /•
A Maros szabályozása már a Teraesi Bánság létesítése** 
kor elkezdődött* A munkálatok ekkor még csak a meder 
kotrására, a hajózási akadályok elhárítására terjed
tek ki* Később gátépítés és folyókanyarulatok átvágá
sa következett* A folyó azonban jelenleg is kiszámít
hatatlan és szeszélyes* Egyik helyen kikotor / ilyen 
a Nagylak és Bökény közötti rósz /, a másik helyen ^  
zátonyosan torlaszol*/ Ilagyarcsanád - Apátfalvi rész/*
A talajadottság! és az egyéb természeti feltételek 
hatására a gabona és az egyéb kapásnövények termesz
tése mellett a belterjes kertgazdálkodás is igen gyors 
ütemű fejlődést érhetett el* Elsősorban a káposzta, 
zöldpaprika és dinye termesztésére került sor a Ma
ros folyó mellett, amikor is öntözéssel és gyakori 
kapálással igyekeztek minél jobb terméseredményt el
érni*
A kiváló talajviszonyok, a korai meleg tavasad idő - 
járás, Makó és Szeged közelsége, a kedvező piac 
nyújtotta lehetőségek kihasználásával az itt élő em
ber sajátos " Maros-menti " mezőgazdasági tájkultú
rát hozott létre*



l~/ A község felszabadulása:

A Szovjetunió katonai egységei a délkelet-euró
pai hadműveletek során 1944 szeptemberében elér** 
ték hazánk déli határait* Hitler rendkívül nagy
fontosságot tulajdonított Magyarországnak a ke - 
let! arcvonal elemzésekor: " A legfontosabb szá- 
inunkra most és a jövőben a magyar térség biztosí
tása* Élelmiszer szempontjából az egyetlen lehet
séges pótlása annak, amit másutt elveszítettünk* 
Mindenekelőtt azonban közlekedési szempontból 
fontos a délkeleti térség kézben tartásának* "
A német hadvezetés páncélos csapatokat küldött 
az un." Dél-Ukrajna”-i hadseregcsoport megerősí
tésére*
Az intézkedés azonban mit sem javított a déli 
arcvonalon harcold német csapatok helyzetén*
A román csapatok hősi helytállása alkalmat a — 
dott a 2.Ukrán Front gyorscsoportjának, hogy el
érjék az Alföld bejáratát.
Hitler parancsa értelmében a német csapatok és 
az irányításukkal közreműködő magyar egységek 
arra készültek, hogy szívós védelemmel megaka - 
dályozzák a szovjet erők gyors előretörését az 
Alföldön*

Magyarésanád és környékét a Málinovszkij mar - 
aall által vezetett »2«Ukrán Front balszárnyá - 
nak egységei szabadították fel* Á közvetlen had
műveletekben az X. T. Slemin altábornagy vezeté
sével a Makó- Szeged felé előrenyomuló 46* had - 
sereg 37*lövészhadtestének csapatai vettek részt*
Velük szemben a Hans Frlessner vezérezredes pa - 
rancsnoksága alatt harcoló " Dél" hadseregcso - 
port állt*®
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Esen belül a 4* SS rendőr páncélgránátos hadosztály 
1944.őszén a Kiszombor - Kikinda vonalon helyezkedett 
el.
A magyar egységek a 3. magyar hadsereg 4.hadtestének 
kötelékében harcoló 23.tartalékhadosztály 51.tartalékr 
gyalogezredének elszórt egységei voltak, amelyek részt 
vettek a Elakó és környékének védelmében.
A község három nemzetiségű lakossága is várta a fel
szabadulást. Az elvonuló bombázó-repülőgépek moraja, 
a szirénázó autók száguldása és egyéb háborús intézke
dések mind megviselték a lakosságot* A fő téma az volt, 
mikor lesz vége a hárunak- ? 1

Az iparcikkek hiánya, az ellátási nehézségek, a hábo
rús áldozatokról érkező szomorú hirek mind több és 
több embert győzőit meg a háború eoztelenséger^- 
A nemzetiségi lakosság / románok, szerbek,cigányok / 
remélte a soviniszta, nacionalista elnyomás végét.
A régi forradalmi harcosok már többet tudtak arról, 
hogy milyen fordulatot jelent a Vörös Hadsereg meg - 
érkezése.
Az események rohamosan peregtek. Az akkori államha
talmi szervek és rendfentartó erők kapkodtak, tanács
talanok voltak. A Vörös Hadsereg egyre közeledett és 
az akkori fasiszta hadvezetőség látta, hogy a közsé
get ellenállás nélkül fel kell adni.
A Hagyarcsanád és Bökény között levő nagykiierj edésü 
legelőn létesített ideiglenes hadirepülőtérről siet
ve eltávoztak a repülőgépek a kisegítő személyzet - 
tel együtt.
1944«szeptemberi23 “án dobolás utján közzétették, 
hogy minden 18 - 50 év közötti férfi köteles Szeged
re bevonulni. Az utcán csendőrök,katonai járőrök 
cirkáltak és hadbírósággal ijesztgették az embereket^

-  9 -
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Sírd ©nyák, búcsúzó gyerekek, fiatalok és apák 
gyülekeztek a községháza előtt. Hónuk alatt kis 
csomaggal, benne egy kis élelem és meleg holmi.
Az est beálltával sorakozót rendeltek el és a me
net gyalog elindult Szeged felé. Voltak akik ut - 
közben az őrök éberségét kijátszva megszöktek, de 
legtöbbje nem tért vissza soha többé.
A menetben haladt Berár Szvetőzár borbélymester is 
aki a falu ** alkoholistája** volt. Szinte mindent 
és mindenét megitta. A jelzett időpontban is elég
gé felöntött a garatra, sőt az útra is hozott egy
két üveggel. Társai támogatták, felváltva vitték 
egészen az apátfalvi csurgóig. Ott kilökték a sor
ból egy bokor mögé, ahol is csak másnap reggel 
ébredt fel és hazajött. így menekült meg a biztés 
haláltól.
A község akkori vezetőségei a főjegyző és munkatár
sai, tisztviselők várták az intézkedéseket, rendel
kezéseket Budapestről. Mi történjen a község irat - 
tárával, saját magukkal ? Utasítás hiányában nem 
menekültek el, de biztonságosabb helyet keresve 
felpakoltak és hintával kimentek Kusz János biró 
tanyájára.
Szeptember 24 -én késő délután éppen a búcsú / Szt. 
Gallért / ünnepén, Őscsanád felől / a Maros román 
oládláról / orSss tüzérség lőtte az országutat.
Éjfél felé az utolsó magyar egység is átvonult a 
falun és kisérties csend volt.
1944.szeptemberi25-én délelőtt 9 éra előtt pár perc
cel a Vörös Hadsereg előőrsei elérték a községet.
A felnőtt lakosság nagy része hiányzott, az itthon 
levők pedig bujkáltak a csendőrök elől. Az aaszó - 
nyok és gyerekek, bujkáló emberek az utcára merész
kedtek, fehér kendőket, zászlókat lengettek.
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Az első órákban kiderült, hogy a felszabadítók érkéz** 
tek meg* Látták azt, hogy a szovjet katonák mennyire 
szeretik a gyerekeket: hiszen cukrot és csokoládét 
osztogattak köztük«
Már nem csak torzított cikkekből, képekből és mások 
elbeszéléseiből, hanem közvetlenül is megismerhették 
az emberek a szovjet katonákat.
A község felszabadítása egyébként jelentősebb katonai 
események nélkül zajlott le, legalábbis az első napok» 
bán.
Az első napon előkerült á község vezetősége is« Egy 
szovjet tiszt tolmács segítségével / Dorogin Marinké 
szerb nemzetiségű 1919-es veterán / a községházán el
mondta a községi bírónak, hogy senkinek bántédása nem 
lesz. Kérte a vezetőséget, hogy pár napig, amig az át
vonulás tart, biztosítsanak szállást és ellátást a 
katonák számára,
A községbe sebesült katonákat is hoztak és ápolásra 
házakhoz szállították őket. Magyar és német hadifo — 
goly szállítmány is áthaladt a községen. Sokan leve
leket dobtak le, továbbítás.végett családjaiknak. 
Jellemző az, hogy sok helybeli a saját faluján át 
ment hadifogságba. Sokan haza is jöttek később, de 
legtöbben nem tértek vissza.
Két hét telt el, amikor is október 5 -én délután szo
katlan sürgés - forgás volt tapasztalható. Különböző 
előkészületekre lett figyelmes a lakosság, A gyanú 
nem volt alaptalan, mert a fasiszta hadvezetőség el
lentámadásba lendült: északi irányból aknavetőkkel 
lőtték a községet. Ugyanakkor a szomszédos Ős-Csanád 
községet egy menekülő német tankszázad érte el, ami
től a harci zaj csak növekedett.
Másfél napife tartó vérs harc után a Vörös Hadsereg
katonái a támadást visszaverték és visszavonulásra(£)
késztették a támadókat.
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Sajnos önnek a harcnak a polgári lakosság köréből is 
voltak áldozatai* 2öbb ház balövőst kapott: egy sze
mély maghalt, kettő megsebesült#
Sgy gyújtó aknától a görögkeleti szerb templom tor - 
nya kigyulladt és ledőlt#
A község környéki harcokban öt szovjet katona halt 
hősi halált. A görögkeleti szerb temetőben vannak el
temetve, emlékmű áll sirjuk felett, amelyen ez áll:.
” Itt nyugszik 5 szovjet hős, akik a fasiszták elle
ni háborúban Magyarország felszabadításáért életüket 
áldozták. Eltemetésük ideje: 1944#október hó#
Emelte a község lakossága 1949.n . .
A római katholikus temetőben október 10-én nyolc ma-» 
gyár katonát temettek el#
Az épülő római katholikus plébániáról a fa-padlásfel- 
rót elvitték a marosi hid épitéséhez, a padozat desz
kából kórházi ágyakat készitettok#
A helyi óvodában egy orosz katona-asszonynak kisleá
nya szülotott :<* Ludmilla nevet kapta. A szülédnél se
gédkezett Popovicsné / később Lőrinc Sándorné / a fa
lu bábaasszonya is. Szobáját már akkor fűteni kellett©

A front közben egyre távolodott, lassan már csak az 
ágyu«$örgést lehetett hallani# A hazaszivárgó emberek 
elbeszéléseiből lehetett tudomást szorasni, hogy mi
lyen községek, városok szabadultak fel#
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2«/ (kizdasárji. társadalmi holdét .-„az éle±_me/>indu-
, lto-

Á felszabadult területek lakosságára súlyos örökség 
várt: háborús romok, kifosztott falvak és városok, 
megbénult termelés# közlekedés és Mfzsllátás, föl
bomlott közigazgatás* Ilyen körülmények között az 
élőt megindítása olyan feladatok sokaságát állitot- 
ta előtérbe, amelyeket csak a legszélesebb néptöme
gek összefogásával és hatékony részvételével lehe - 
tett megoldani#
Gazdasági téren ebben az időben sok nehézséggel küz
döttek az emberek* A legsúlyosabb probléma a munkaer 
rőhiány volt, ugyanis a munkaképes emberek lógna - 
gyobb része távol volt* A másik nehézséget az igao- 
rő hiánya okozta* A felszabadulás után a községben 
kb* 30 ló volt csak, de volt már két traktor is* 
Mihez azonban üzemanyagot nem-igen lehetett kapni.
Ilyen okok miatt sok termény: főleg kukorica, zöld
ségféle, cukorrépa kint maradt a határban*
Az élelmezés terén gondot okozptt a ső, élesztő 6a 
a gyufa hiánya# Székét a közsügléti cikkeket az em
berek a közeli városokból, részben pedig Romániából 
a lüaros folyón át szerezték be. az omborok* Az inflá
ció is jelentkezett, előbb mérsékelt formában* A 
pénzromlás fokozódásával csak cserekereskedelem ut
ján jutottak a szükséges ipari vagy használati cik
kekhez az emberek*
1944 őszén, miután helyreállították a makói vasúti 
hidat a Szeged— Csanádi Vasút szakemberei megindult 
a vonatköziekedes is, Így az újság is eljutott a 
községbe* Innen értesültek az emberek arról, hogy a 
felszabadult területeken áj közigazgatási szervek 
alakultak most már uj alapokon#
A legelemibb életfeltételek biztosítása és a nem - 
zoti lét alapjainak megteremtése a demokratikus e— 
rok haladéktalan összefogását, a néptömegok alkotó
erejének és kezdeményező készségének kibontakozását 
követelte*'®
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3*/ Pártok, szervezetek megalakulása;

A magyar társadalom forradalmi megújhodásáért folyó 
harc élén — mint a fasizmus elleni harcban végig - 
a kommunisták haladtak*
A községben is nagy társadálmi átalakulás küszöbén 
az 1919-es forradalmi eseményekben résztvevő elvtár
sak vezetésével létrehozták a vezető forradalmi erőt# 
1944* december 17-én megalakult a Magyar Kommunista 
Párt helyi szervezete# Afiapitó tagjai voltak: ,

Dorogin Marinké 
Luczai Péter 
Pernek! Lajos

, . Biró Ferenc
üglesity Vitályos

A pártszervezet titkára: Dorogin Marinké 1919-es ve
terán, kipróbált régi harcos lett# .......
A.létszám állandóan növekedett* hénápról-hénapra . 
mind többen kérték felvételüket a pártba,főleg azu
tán, hogy megismerték a párt soron következő legfon
tosabb programját# Széleskörű felvllágositó tevékeny
séget fejtettek ki a lakosság körében#
Ők hajtották végre az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
14/1945.M.E.sz.rendeletét, amely szerint szükséges* 
hogy " a helyi önkormányzatok önállóan és a maguk 
erejéből gondoskodjanak áz igazgatási szervek létre
hozásáról és működésűk biztosításáról, azoknak az 
elveknek megfelelően, amelyeket az Ideiglenes Nem
zetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány elfoga
dott."
Feladatuk volt a közigazgatási szervek helyreállí
tása, megújítása ideiglenes önkormányzati testület
ként • u
1944.december 20-án megalakult a polgárőrség* 
Parancsnoka: Luczai Péter ,
Helyettese : Üglesity Vitályos#
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A községi Nemzeti Bizottság megalakulásáról, munká
járól kevés levéltári forrás maradt fenn« Visszaem
lékezésekből azonban nyomon lehet követni azt,hogy 
volt ilyen és hasznosan tevékenykedett.
1945*január:19 -én volt az alakuló gyűlés, ahol is 
olyan határozatot hoztak, hogy minden nemzetiség 
képviselve legyen a Bizottságban«
A magyarcsanádi Nemzeti Bizottság tagjai:

Luczai Péter / román / elnök
Permek! Lajos / magyar / tag
Korom János / magyar / tag
Pspovlcs István/ szerb / tag
Ungureán László/ román / tag
Dorogin Marinké/ szerb / tag

Egyéb pártok is alakultak a községben:
Szociáldemokrata Bárt: vezetője Hajdú Sándor,
Kisgazda Bárt : vezetője Búvár József,
Nemzeti Paraszt Bárt : vezetője Rakonczai Mátyás.
Megalakult a szláv nemzetiségű dolgozók tömegszer
vezetei a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Sző - 
vétségé. Vezetője: Gedos Velimlr görögkeleti szerb 
pap lett.
A pártok megalakulásával kezdetét veszik a hatalom 
gyakorlásáért folyó harc napjai.
1946-ban alakult meg a Magyar Nők Demokratikus Szö
vetsége / M N D S Z / . A  nők szervezetének alapitó 
tagjai voltak:

Luczai Péterné 
Bénák Margit 
Csizmás Zsófia 
Tóth Szilvia 
Husztik Vilmosáé

Az egyenjogúság kivívásának első lépése tehát meg
kezdődött.^)
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1946 őszén alakult meg a öagyar Bolgozők Ifjúsági Szö
vetsége / H A D I  S Z /* Ennek kezdetben kevés tagja 
volt, mert a pártok megalakulásával egyidőben a párto
kon belül Is alakultak ifjúsági szervesetek.
1949«februári 1? - én megalakul a  képviselőtestület* 
amelynek a feladata az volt, hogy megválassza a köz - 
cég uj elöljáróit. Itt is mint más szervezőieknél ér
vényesült azaz elv, hogy minden nemzetiség képviselve 
legyen* Sajnos a cigányság,képviselőit még nem válasz
tották be ebben az időben egy szervezet munkájába sem.
A község megválasztott uj elöljárósága a következők
ből tevődött összes .
Biré
Sörvénybiró I.
TÖrvénybiró II
Közgyára
Esküdt
Esküdt
Esküdt
Esküdt

Unk Gyula / román /
Euczák Hilos / szerb / 
luczai Szofra/ román /
Biré Perene / magyar /
Vari Imre / magyar /
Pántya Demeter/szerb /
Varga lüihály/ magyar Bokény / 
Gregonovics Hihály/mgyar /.

A fennmaradt kevés iratokból ős visszaemlékezésekből 
következtetni lehet arra, hogy a nemzeti Bizottságban 
a képviselőtestületben, és egyéb alkalmi testületekben 
az arányos képviselet elve alapján vettek részt a 
demokratikus pártok képviselői.^
A,/ Kulturális élet a felszabadulás utáni.

1944 őszén a fiatalság nagy része még távol volt, Így 
kulturális életről aonuigon lehet beszélni. Ebben az 
időben a községben mindössze 5 - 6  rádió volt.
A mozi helység 1945 “ ig nem működött. A községi könyv
tár kb. 1500 kötetnyi könyvvel rendelkezett, amely a 
selejtezés folyamán szinte teljesen megsemmisült•
Ezt a munkát sajnos hozzá nem értő személyek végez - 
tők el.

I
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A hazakerült és bujdosó fiatalok összejöveteleket, 
táncdélutánokat tartottak a kulturházban illetve a
román iskolában# Ezt másképpen " zsok " -nak nevez
ték#/ Magyarul annyit jelents tánc# /
A feledésbe ment nemzetiségi táncok, dalok és szo
kások újból a—folosinre kerültök# ¿¿ti**..

5.Z__Földreform :

Az ország demokratikus megújhodásának alapvető kö
vetelménye volt a földosztás gyors végrehajtása#
A Magyar nemzeti Függetlenségi Front programjában 
azonnali földreformot követelt#
A Kommunista Párt támogatta a Nemzeti Prasztpárt 
1945«január közepén nyilvánosságra hozott földre
form tervezetét. A Kisgazdapárt vezetői csak kor
látozott földreformot akartak#
A Magyar Kommunista Párt 1955 elején kiadta a jel
szót: " Azé legyen a föld, aki megműveli í "
A földfoglaló mozgalom kiszélesedett, számtalan 
küldöttség kereste fel a kormányt, követelte a föld
reform törvébye iktatását és gyors végrehajtását#
A földreform ellenzői végül kénytelenek voltak meg
hálálni#
1945«március: 17-én megjelent a kormány rendolete 
a nagybi rt Ékrend szer megszüntetéséről és a földmű
ves nép földhöz juttatásáról#^
A rendelet értelmében:

- teljos egészükben kisajátították az 
1000 holdon felüli nagybirtokokat,

- az 1000 holdon aluli birtokoknak a 
100 kát.holdon felüli részét.

- a gazdagparaszti birtok felső határa 
200 kát«hold,

- az u.n "ellenállók" birtoka 300 kát# 
hold#

A földreform lerakta a munkás-paraszt szövetség 
alapjait#
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A földbirtokok száma és megoszlása birtoknagyság cso
portok szerint a községben a felszabadulás előtt:
összes: 1 488 kát.hold
Földbirtokok száma birtok
nagyságcsoportok szerint:
1 kh.-nál kisebb 622 
1 - 5  kat.h 539 
5 -  50 kat.h 313 
50 - 100 kat.h 8 
100 - 500 kat.h 4 
500 - 1000 kat.h 2

Termésátlagok a községben:
/Viszonyítva a két szomszéd község termésátlagához.

Termény q Mcsanád Hallak Apátfalva

Buza 8,6 7,9 8,8

Árpa 8,9 8,5 9,0
Kukorica 1 1 ,1 10,6 12,0

Zab 8,0 7,8 8,3
Burgonya 30,2 28,9 30,0

A községben a Földoszté Bizottság 1945.március :20-án 
alakult meg:
Elnök: Korom Mihály 
Tagjai: Sipos Imre

Kovács István '
Keresztúri Ferenc 
Gregonovics Mihály

A Bizottság megalakulása1 után azonnal hozzáfogott a 
földigénylők névsorának összeállításához és számba - 
vette a kiosztható földterület nagyságát.
1945.okt: 22 - 25 lg három napon át közszemlére tet
ték ki a " Juttatási névsor " - t a községben föld - 
hozjuttatásban részesült igényjogosultakat.^
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Az alapjuttatás: 4 kát.hold föld volt.
Mihez minden 1 gyerek után 1 kát.hold hozzájött, 
az olyan katona aki a németek ellen harcolt éa ezt kel
lően igazolni is tudta,további földet is kaphatott.
A község lakosainak száma: 2548 fő volt.
A község határa a következőkből tevődött össze:

6971 kát.hold szánté 
15 kát.hold rét 
619 kát.hold legelő 

15 kát.hold erdő 
52 kát .hold szöllő ĵ >̂ >

A jogos földigénylők száma: 365 
Ebből földet kapott : 106
A szétosztott terület : 686 kát.hold 1995. dec.
1946.augusztus: 10-én a Csanád Hegyéi Földbirtokren
dező Tanács /Eakó / határozata alapján Hagylak köz
ségtől elvették és Eagyarcsanád község részére adták

- a mezőhegyes! részben fekvő hely
ről 62 kát.holdat,

— a belső mezőhegyes! részből 
20 kát.holdat

m, a belsőfecskési területből 
98 kát.holdat

Mezőhegyes további 310 kát.hold földet adott a község
nek, igy további jogos földigénylők kaptak földet,
1946.évben további 599 kát.hold 811 négyszögöl földet 
osztottak széjjel.
A föld nélkül maradottak a fellebezések, kérelmek tö
megével árasztották el a Községi Földigénylő Bizott
ságot, valamint a felsőbb földbirtokrendező szerve - 
két.
A Bizottság 1946*szeptember:5-i Ülésén készült jegy
zőkönyvéből : / a panaszokat külön - külön vizsgálják/ 
Kiss Ferenc, Dobi Lajos, Csertus János, Beik Lajos 
beadványukban előadják a következőket:



" Barta Hihály 2 családdal tavasszal kapott 8 kát* 
hold földet, állítólag magyar állampolgársága aég 
nincsen. Édesapjának a sárafalvai határban/Románi- 
ában/ 19 kát.hold földje van, sót háza Is van Ős — 
Csanád községben. .
Szirailényi Isván és Ifersl lühály szintén nem magyar 
állampolgárok és 8 8 kát.hold földet kaptak, ók
Romániából menekült magyarok*
Kábái Lajos, Bozsik Lajos, Ferenczí Ferenc nyila - 
sok voltak és mindhárman 8 '- 8 kát.hold földet kapr 
tak a Hegyei Tanács utasítására."
Voltak,akik panaszukkal az Országos Földbirtokren- 
dezó Tanácshoz fordultak* Bárról tudósit az 1946. 
november:30-i Délvidéki Független Hírlap makói szá
ma s*® : :
" Az Országos Földbirtokrendezó Tanács a hozsáérke- 
zett panaszok folytán felülvizsgálta a raagyarCsanádi 
földosztást és megállapította, hogy a panaszok helyt
állóak. A magyarésanádi Földigényló Bizottság tagjai 
ugyanis egymásnak, sógornak,komának,jószomszédnak és 
nem igényjogosult személyeknek osztogatták ki a leg
jobb földeket, természetesen jó bőven ós Így az igény
jogosult személyeknek több mint kétharmada kiamaradt 
a földjuttatásból. ; ■
Az Országos Földbirtokrendező Tanács ezért 233.411- 
Í94ó*számú határizatával ezév októberében a magyar-
Csanádi földhözjuttatásokat megsemmisítette és el -

' ,• .

rendelte, hogy uj földosztás! tervezetet kell készí
teni.
Elrendelte továbbá, hogy az alapjuttatás 3 kát.hold, 
gyermekenként pedig 800 négyszögöl juttatandó a 
600-1945.H*B rendelet 35 - 36.§-aiban előirt jogos 
földigénylők részére•"
Az Országos Tanács utasította a Hegyei Tanácsot, hogy 
a tett intézkedésekről 15 napon belül tegyen jelentést.
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A magyarésanádi Földigénylő Bizottság elnökének egy 
kimutatást kellett elkészítenie és beküldenie a me
gyei Földigénylő Bizottság círaérefS^helyi Földigény
lő Bizottság tagjai mennyi földet kaptak.
Korom Mihály a Bizottság elnöke 1945* december:12-én 
kelt jelentésében név szerint részletezve postázta 
357/1945*3z,alatt a " Kimutatást "•
Ebből kitűnik az, hogy valóban helytállóak voltak 
a bejelentések a község lakói részéről.
Sipoa Imre a Bizottság tagja például két családtag 
után lo kát.hold földet kapott, Gregonovics Mihály 
ugyancsak két családtag után csak 8 hold földet 
moállatott a magáénak.
A görögkeleti román egyház birtokában volt:

171 kát.hold 678 négyszögöl lelkész!,
18 kát.hold 619 négyszögöl kántor
tanítói föld.

A Községi Tanács a 20 / 1945,3zámu véghatározatával 
71 kát .hold szántóföld megváltását mondtajki, hivat
kozva a 600 / 1945. M. E. sz* rendelet 12.§.2.bekez- 
désére amelyben az áll: ” ha az egyházi birtok egy 
része papnevelde,kántorképző, iskola fenntartás stb. 
célokat is szolgál, ilyen esetben is csak legfeljebb 
100 kát.holdat kell mentesíteni a megváltás alól.”
A Megy! Földbirtokrendező Tanács 1945.április: 5-i 
hatállyal kiadta a helyi Foöldlgénylő Bizottságnak 
a görögkeleti szerb egyházitól 18 kát.hold szántó. 
Apátfalva községtől 362 kát.hold szántó, a román 
egyháztól 71 katrhold szántó megváltását, ugyanakkor 
három személy 100 kát.hold alatti földtulajdonának 
megváltását elutasítja, ezzel is betartva a törvé
nyességet, rendeleteket,
1945. Jullus: 18-án a Csanádmegyei Földbirtokrende— 
ző Tanács utasította a Hagyarcsanádi Községi Föld - 
igénylő Bizottságot, hogy Dobsa Imre részére a köz
ségben juttasson földet . @



»evezett egyén a Jugoszláv hadseregben szolgált 
mint szakaszparancsnok és harcolt a német fasisz
ták ellen«
Az Országos Földbirtokrendező Tanács elrendelte 1946« 
december:5-én, hogy a községben uj Földigénylő Bizott
ságot kell választani,a régi Bizottságot feloszlatta« 
Elrendelte továbbá azt is, hogy a Bizottság tagjai 
újból nem Jelölthetők és nem választhatók.
Az uj Földigénylő Bizottság megválasztására 1940« 
december: 11 —én került sert
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Elnök: Csertus János / magyar /
Jegyző: Kiss Ferenc, / magyar /
Tagok : Tán György / román /

Hagy Gy István / magyar /
Postás János / román /
Benke Lajos / magyar /
Gyenge József / magyar /
Kiss László / magyar /
Szók Sóder / román /
Hári Ferenc / magyar /

Rendeletben rögzítette az Országos Tanács azt is, 
hogy " azokat az igényjogosultakat, akik lakóhelyü
kön földhöz nem Juthatnak illetve nem Jutottak, az 
ország más részein kell lehetőleg csoportosam föld
höz Juttatni
A községben sok földigénylő kérését nem tudták k i 
elégíteni« Voltak akik elköltöztek családostól , de 
sokan bérmunkát Vállaltak illetve meghatározott idő
re földet béreltek« Ugyanakkor nagy volt azok szá
ma,/ mintegy 60 - 70 / akiknek a földtulajdona meg
haladta a 25 kát«holdat*
A földhözjuttatott uj gazdák helyzete sem volt ró
zsás * Nemcsak felszerelésük és állatállományuk volt 
hiányos, de pénzügyi helyzetük is aggasztóan ala - 
kult.
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A földhözjuttatottakat a földosztással kapcsolatosan 
háromféle fizetési kötelezettség terhelte:

- a föld és egyéb juttatások éra,
- a földjuttatás költségei,
- a földadó.

A törpe vagy a kisbirtokos köteles volt a föld meg
vált ási árának IC í$ — át a birtékba helyezés alkál
ijával, a hátramaradó részt 10 év alatt, részletek -
ben megfizetni.

. . ' . .•

A föld^nélkülielmek birtokba helyezéskor 5 # - ot 
fizettek, a megváltási ár többi részét pedig 20 évi 
egyenlő részletben kellett letörleszteniök.
A juttatások megváltási árát mázsánként 40 pengős 
búzaár alaptételével búzamennyiségre számították át. 
A Csanád Hegyi! Földbirtokrendező Tanács 1945 ápri
lisában felsőbb szervek rendelkezésére intézkedett:
" A juttatóktól szedjen be 20 Pengőt kát .holdanként 
műszaki költségre•”
A földhözjuttatottak tömegesen kértek fizetési ha
lasztást. Több család még a műszaki költséget is 
képtelen volt befizetni. A Községi Földigénylő Bi
zottság a fizetési halasztás iránti kérelmeket tá
mogatta.
Az 1947.évi V.törvénycikk rondalkezétt a földreform 
befejezéséről. A törvénycikk 1947.február: 1 -én 
megszüntette a földigénylő bizottságokat. Hegsztln - 
tok a Hegyei Földbirtokrendező Tanácsok is.
Tartalmát, eredményeit és következményeit tekintve 
az 1945«földreform demokratikus agrárforradalom volt:

- a népi demokratikus forradalom szerves 
része és a forradalom győzelmének egyik 
feltétele volt. Jfi régi gazdasági-társa
dalmi rend ellen irányult Ó3 megfosztot
ta a nagybirtokos uralkodó osztályt gaz
dasági és politikai hatalmától.
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- az agrárátalakulás túlnőnt a nagybirtokok 
igénybevételén. Csapást mért a fasizmus na«* 
radványalra, a reakcióra, a tőkének a mező
gazdaság területén működő részére, 
megváltoztatta a földtulajdonviszonyokat
és a parasztság egyes rétegei közötti ará
nyokat.

- a földbirtokok igénybevétele gazdasági, tár
sadalmi-politikai szükségszerűség volt. A 
régi nagybirtokon megmaradt régi termelő
eszközökkel nem lehetett megművelni a föl
det#

- A Dél—Alföldön nemcsak tartalmában, hanem 
külső,forrni ¿jegyeit tekintve Í3 demokra - 
tikus agrárforradalomként ment végbe az ag
rárátalakulás. Országos méretekben pedig az 
1945 - 1947-ben végrehajtott agrárátalakulás 
egy demokratikus agrárforradalom feladatait 
oldotta meg.

- a " földreform" során olyan kisüzemek léte
sültek, amelyek a család kézi munkaerejének 
feladatait oldotta meg.®

A gazdasággal rendelkezők száma a földreform után 
Eagyarcsanád községben«

üőp • 33 ebből n A gazd.rendelkezők kat.h

2723 617 55 125 112 154 79 89 3

Cegváltoztak tehát a birtokviszonyok és változott a
gazdasággal rendelkezők szám, valamint a gazdasággal 
rendelkezők földbirtoka.
A földreform megindított egy demokratikus forradalmi 
folyamatot, de nem oldotta meg véglegesen a magyaror
szági agrárproblémákat•



AMELY, A Z  ID E IG L E N E S  N E M Z E T I. K O R M Á N Y N A K  
A  N A G YB IR TO K R EN D SZ ER  M E G S Z Ű N T E T É S É R Ő L
És a  f ö l d m í v e s  n é p  f ö l d h ö z j u t t a t á s á r ó l

S Z Ó L Ó  6 0 0 /1 9 4 5 . M. E . SZÁ M Ú , D E B R E C E N B E N ,  
1945 M Á R C IU S 1 5 -É N  K E L T  R E N D E L E T É  A L A P JÁ N

Á L LÍT T A T O T T  KI. ^ ¥ ^ 6

község Főfdlgényíő Bizottsága

_ ____ községbe n .. .dűlőben

___ kiosztási szám alatt felvett ..t

k át kőid____- ....... .T.__:____négyszögöl kiterjedésű .föld Ingatlant,

lakos birtokába adja.
Jelen birtokíevéí ünnepélyesen tanúsítja a birtokszerző azon jogát, 
hogy a nemzet által adott ingatlant háborítatlanul birtokolja.

Köteles azon a maga és az egész nemzet felemelkedését szolgáló 
módon gazdálkodni és a rendeíétekberi előírt feltételeket betartani.

• .  * ' J ’ ’ '

A  birtokíevéí a juttatott ingatlan tkvi tulajdonjogának meg
szerzésére is szolgál.

Kelt 1945 hő
t
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1./ Az 1947.irl. választások. pártok agveaflláaa- 
a 3 éven terv:

1946 tavaszára -nyarára a reakció és a forradalmi 
erők közötti harc fő szinterévé a gazdasági élet 
vált« Az infláció felszámolása lett a kulcskérdés 
Az infláció alapvető oka a nemzetgazdaság példát
lan mértékű pusztulása volt« Ehhez járult még az 
1945«évi katasztrófálisan rossz termés* továbbá 
a széles körű spekuláció«
1946 szeptemberében a Magyar Kommunista Párt III« 
Kongresszusa a párt politikai irányvonalát a kö - 
vetkezőkben jelölte megi

- a népi demokrácia gazdasági-politikai 
viszonyai lehetővé teszik, hogy az or
szág a forradalom továbbfejlesztésével 
polgárháború nélkül haladjon a szocia
lizmus felé

- a kommunista pártok megtanulták, hogy 
a szocializmushoz nemcsak egy ut vezet 
de csak olyan ut vezet, melyet minden 
ország sajátos viszonyainak figyelembe
vételével építünk

A kongresszus a fenti gondolatok értelmében dol
gozta ki a szocialista átalakulás meggyorsításá
nak harci programját és az azt célzó taktikát«
” Ki a nép ellenségeivel a koalícióból t " jelszó 
fejezte ki legtömörebben a burzsoázia kiszoritá ~ 
sát a hatalomból* A kongresszus a burzsoázia gaz
dasági kiszorítását is fokozatosan kívánta megva
lósítani« " lem a tőkéseknek, a népnek építjük az 
országot ! w — hangzott a párt Jelszava«®



A Magyar Kommunista Párt erejének, tömegbefolyá
sának növelésével - mint az összes célkitűzés meg- 
valésitáéának legfőbb feltételével - részletesen 
foglalkozott a kongresszus.
A jobboldal támadása 1947 elején még csak "fino- 
nabb" formában jelentkezett. A Magyar Kommunista 
Párt tilalma ellenére IdLprovokálták az üzemi bi
zottsági választásokat. A választáson egyértel - 
müen bebizonyosodott, hogy a munkásosztály több
sége a Magyar Kommunista Párt mögött sorakozott 
fel.
A Magyar Kommunista Párt javára megváltozott gaz
dasági és politikai erőviszonyok között került 
sor 1947 augusztusában az uj országgyűlési vá — 
lasztásékra. A választásokat a munkásosztály erő
inek előretörése és a reakciós erők felmorzsoló - 
dása jellemezte.
A községben megélénkült a politikai agitáció. A 
kommunisták gyűléseken, utcasarkok találkozásá
nál magyarázták meg az embereknek céljaikat.
A Hemzeti Bizottság több alkalommal is foglal
kozott a választások előkészítésével. A válasz
tási törvényből adódó teendőket megbeszélték, 
kijelölték az összeíró és szavazatszedő bizto - 
sokat.
A községben a választások 1947.augusztusi31-én 
voltak. A leadott szavazatok közül 1639 volt az 
érvényes. A Kommunista Párt kapta a legtöbb sza
vazatot, számozérint 593-at, a Szociáldemokrata 
Párt csak 118 szavazatot mondhatott a magáénak.
A Szociáldemokrata Párt azt remélte, hogy a vá
lasztáson túlszárnyalják a Kommunista Pártot, és 
esetleg az abszolút többséget is megszerzik.
A Kisgazda Párt a kommunisták szövetségese volt.
A választáson visszaélés nem volt, panasz nem 
merült fel.®



28 -

Ebben az időben kezdődött el a község kapitalista 
elemei / a kulákok / elleni korlátpzó politika. 
Megalakult a Dolgozó Parasztok és Földmunkások 
Országos Szövetsége / DÉPOSZ /, amely összefog
ta a község dolgozó parasztságát és irányította 
a bérharcot. Ügyelt a törvényesség betartására, 
felülvizsgálta a haszonbérleti szerződéseket és 
korlátozta a kizsákmányolási lehetőségeket.
Volt olyan kulák, aki inkább parlagon hagyta a 
földjét, mert nem kapott bérmunkásokat / napszá
mosokat / . A  DÉFOSZ az ilyen földeket kiadta meg
munkálásra a földnélküli parasztoknak«
A DÉPOSZ elnökei voltak sorrendben« ..

Gregonovics Mihály 
Borbás Imréné

Titkárai voltak sorrendben:
Vári Imre 
Jancsik István

Az 1947.évi választást követően a Kommunista 
Párt megerősödött. Befolyása és szerepe a község 
életében jelentősebbé vált..
1947 végén a Szociáldemokrata Pártban válság rob
bant ki. A párt tagjai tömegesen kérték felvéte - 
lüket a Magyar Kommunista Pártba«
1948.junius?12-én tartotta a Magyar Kommunista 
Párt a IV«, a Szociáldemokrata Párt a XXXVII. 
kongresszusát« Mindkét kongresszus határozatot 
hozott,hogy a két párt egyesülési kongresszusán 
megalakítják a Magyar Dolgozók Pártját«
A községben a két párt a Kommunista Párt és a 
Szociáldemokrata Párt egyesülése 1948.októberében 
ment végbe.
A Magyar Dolgozók Pártjának titkára : Sipos Imre 
lett, aki eddig a Kommunista Párt titkára vélt.
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Az Hgxy egyesüléssel létrejött a magyar munkásosz
tály egységes marxista - leninista pártja. A mun - 
kásosztály politikai és szervezeti egysége megszi
lárdította a munkáshatalom győzelmét hazánkban.
Az emberek érdeklődve várták a híreket* amikor is 
a két párt kongresszusán egyesített uj párt a Ea- 
gyar Dolgozók Pártja I. kongresszusa megkezdődött. 
A község helyi szervezete ° felhígult M. A taglét
szám növelésére fektették a fő hangsúlyt, igy ke - 
rült sor arra, hogy a falu jegyzője és a délszláv 
pap is belépett a pártba#
A Magyar Dolgozók Pártja I»kongresszusa program - 
nyilatkozatot fogadott el. A kialakult népi hata
lom jellegét helytelenül Ítélte meg, mivel azt a 
munkásság és a dolgozó parasztság osztott hatalmá
nak tartotta#
A párt stratégiai célkitűzése helyes volt:
° A üagyar Dolgozók Pártja a szocialista társada
lomért küzd, amelyben megszűnnek a kizsákmányoló 
osztályok, megszűnik embernek ember által való ki
zsákmányolása, elmosódnak a szövetoégos dolgozó 
osztályok különbségei, az egyének boldogulása a 
közjó felé, a közérdek szolgálata az egyéni b o l 
dogulás útja és a fejlődés a kommunizmus felé ve
zet# n
A kongresszus határozatai, a programnyilatkozat 
végrehajtása nyomán lendületes munka bontakozott 
ki az államépitós, a gazdasági épitőmunka, a kul
turális és az ideológiai területen egyaránt.
Ezzel egyidőben azohban, 1948 - 1949 fordulójától 
n baloldali " szektás fordulat következett be a 
párt politikájában.
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A kommunista párt küzdelmének középpontjában a három
éves terv előkészítése, a burzsoázia további korláto
zása és az újabb államosítások állottak.
Az 1946 decemberében nyilvánosságra hozott tervjavas
lat rokonozenvet és bizalmat váltott ki a dolgozók kö
rében. A terv a gazdasági újjáépítés befejezését és a 
dolgozók életszínvonalának emelését tűzte ki célul.
A tervjavaslat alapvetően a helyreállítás befejezésé
re urányult, de ezen belül a magyar ipar szerkezetének 
egészségesebb Irányú megváltoztaátását is célozta.
1947.augusztus: 1 -én kezdődött meg a három éves terv 
végrehajtása, ezzel hazánk a tervgazdálkodás útjára 
lépett
A tervgazdálkodásra való áttérés újabb nagy politikai 
sikere volt a kommunista pártnak és a szocialista áta
lakulás hatékony fegyverré vált a munkásosztály kezé
ben.
A három éves terv a községben is éreztette hatását 
az életszínvonal emelkedését tekintve. Ez lemérhető 
volt a vásárlásukon, az öltözködésen. Egyre többen 
hozatták rendbe házukat, kisebb mezőgazdasági gépe
ket vásároltak. A helyi ollátáson kivül jutott 
a termelt mezőgazdasági javakból a városok ellátá
sára is.
Előre lehetett azonban látni, hogy a földhiány mi
att zöoébon kis területű gazdaságok nem képesek biz
tosítani sem a paraszti életszínvonal tartós emelé
sét, sem az élelmiszer és az ipari alapanyagok irán
ti növekvő keresletet.®
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2»/ Kulturális élet, egyházi Iskolák államosítása, 
népfrontnolitika:

A szocializmus építésének fontos feltétele volt a 
kulturális forradalom kibontakoztatása«
A kulturális szempontból elmaradott országban e 
téren a legfontosabb tennivaló a régi rendszer - 
tói örökölt Írástudatlanság felszámolása volt*
Az iskolák államosítására is a munkásbatalom győ
zelme után került sor. Ez lehetővé tette az egy - 
séges és demokratikus iskolarendszer kiépítését 
és nagymértékű fejlesztését.
Tömegesen kerültek a középiskolákba^ az egyetemek
re munkás és parasztfiatalok. Hagy feladat a mun
kásosztály, a nép saját értelmiségének kinevelése 
hiszen egyetlen rendszer sem lehet meg saját ár - 
telmisége nélkül.
A községben az egyházi iskolák államésitására is 
sor került 1949-bens

- 1949.december! 9* a református egyház ál
tal fenntartott általános iskola államo - 
sitása, 1 tanterem, két kis előszoba,
350 négyszögöl telekkel.

- 1949.december:29* a görögkeleti szerb egy
ház Iskoláját államosították,
1 tanterem, kántor-tanitói lakás, mellék
helyiségek, 600 négyszögöl telekkel.

* 1949•december:29. a görögkeleti román ál
talános iskola államosítása,
1 tanterem, nevelői lakás, mellékhelységek.

- 1949«decemberi30. Magyaréaanád-Bökényi volt 
római katolikus népiskola államosítására 
került sor, iskolai épület udvarral(294 
négyszögöl) + kert(510 négyszögöl.)
Kenrella József plébános Ó3 Lángé Uihály 
egyházközségi küldöttek megtagadják az álla
mosításról készült jegyzőkönyv aláírását.
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A két egyházi nemzetiségű iskola / a román qs a 
szerb / megnaradt nemzetiségi iskolának, de az ál
lamosítással kivonták az egyház hatásköréből,®
Rusz János román tanitó és Heducza István szerb ta
nító örömmel üdvözölték ezt a változást, mivel sok 
problémát okozott nekik az egyház beleszólása műn - 
kájukba,
A református iskola tanárai is folytatták nevelői 
hivatásukat mostmár az állami általános iskolában# 
Az államosítás szorgalmazásában Varga Ferenc taní
tó sokat tett#
Az egyházi iskolák államosításával az egyházak 
beleszólása a tanítás mikénti lebonyolításában 
tehát korlátozódott, 1949 junlus: 13 -án a Csandá
mé gyei Tanfelügyolőségtől a következő rendelkezést 
kapta az Általános Iskolás
" Az Iskolában a rendtartásnak megfelelő ima mon
dandó, A kereszt a corpussal a katolikus egyház 
szimbóluma, az a kereszttel cserélendő fel. 
Köszönési mód az iskolában / Jónapot, Isten hozta 
stb,*,/ He feledjék el a kartársak, hogy az állami 
iskola minden felekezethez tartozó gyerek otthona 
és ennek a községben is meg kell nyilvánulnia,"

, Dr. Ilencz Aurél
tanfelügyelő

A hitoktatást minden egyház továbbra is szorgal
mazta, Az 1949 / 1950 tanévben az általános is - 
kólában 35 tanuló járt hitoktatásra a különböző 
felekesetékhez,®
Ebben az időszakban vált esedékessé ílagyarcsaná- . 
dón is a népfrontpolitika továbbvitele, a Pügget- 
lenségi Front átszervezése és aktivizálása mel - 
lett.
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1949 - "ben alakult át az addigi Függetlenségi Front 
Független Népfronttá, amely a népi demokratikus rend
szer legátfogóbb tömegbázisát volt hivatva biztosíta
ni.

Első elnöke: Neducza Lázár
Titkára : Varga Ferenc lett.

A községben eredményesen működött a Magyar — Szovjet 
Baráti Társaság is# Alapitója: Várnagy János.veit. 
Feladatuk volt a magyar-szovjet barátság ápolása 
a Szovjetunió jobb megismerése. A helyi Baráti Tár
saság és a Vadásztársaság több esetben közös vadá
szatra hívta meg a, szovjet elvtársakat a közeli ka
tonai egységtől.

3./ A mezőgazdasági termelés központi irányítása?

1948 - tói kezdve egyre inkább érvényesült a mezőgaz
dasági termelés központi irányítása# Ennek elsősorban 
két megjeleáési formája volt:

- a mezőgazdasági munkák központi ütemezése,
- a kötelező beszolgáltatás.

1949 tavaszán teljes apparátussal megindult a? un. 
ütemtervek szervezése, eléggé bonyolult és bürokra
tikus ügyintézéssel, A feudalizmus súlyos maradva - 
nyal, a nemzeti függés négy évszázada gátolta az i
par gyors fejlődését a felszabadulás előtt.
Az ország viszonylag magas népsűrűsége, az ipar las
sú fejlődése miatt súlyos agrár-túlnépesedés volt a 
magyar falvakban, amin a felszabadulás után végre - 
hajtott agrárforradalom sem tudott segíteni.
A földosztással létrehpzott,többségükben 1-5 hektá
ros gazdaságok életképtelenek voltak.
1948 - bán az ország szántóterületének mintegy 14 
án állami mezőgazdasági üzemeket szerveztek; meg - 
kezdődött a termelőszövetkezetek szervezése is.

c
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/ 1950- 1956 /

A szövetkezeti tjozgalom nos volt Idolon ua^QToaoxiáű 
és köareayékénok népei olott* hiszen a nakéi hagymások 
do nő* kösségek kertészei* bérlői a két világháború 
között la grébálkoztak különféle jellegű szövetkeze
tek / elsősorban értékesítő / szervezésével#
Ooanád megyében 1947 nyarán tartották az első ” Szö
vetkezeti Kapót”# 1940 - bán a I&gyar Dolgozók Párt
ja Coanád megyei ozövotkozotl konferenciáján Keresz
tes Tdliály államtitkár beozlt a szövetkezőtök fojloez- 
tőséről» jelentőségéről«
A megyében 194S őszén alakultak az első tomolőszö - 
vetkezetek és megfelelő iránymutatás* szervezés mel
lett növekedett a közvetlen* gazdasági jellegű orl - 
ontácio*^

1-/ Az első szöVQtkogetnk^e^lals^is.a.^.jmö.<:lásilk.i.

1950 nyarán országos akció Indult* egyrészt az egyé
nileg gazdálkodó parasztok temelőssüvetkezotbe lép
tetése, másrészt pedig a már kialakult 1« és II*ti - 
pusu termelőszövetkezeti csoportok I I I * típusává a - 
lakitáoa érdekében*
A parasztságra kirótt kötelezettségek már jóval meg
haladták a teljositőképeaség* tolj esithotőség mérté
két* Akiket ktűáknak minősitottok* igen erős nyomás
nak voltak kitéve* Egyrészt növeltek a votéotorüle — 
töket* másrészt minden módot megragadtak arr̂ jnésvo.* 
hogy feljelentsék őket*
De nemcsak a kulákokra nehezedett a nyelés * 1950 ő - 
szén megkezdődtek az adóvégrehajtások, a behordott 
zálogtárgyak árverése* Az emberek rettegtek tálkor 
kopog az ajtón a végrehajtó, és mit foglal le#
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A magyarésanádi Begyűjtési Hivatal iratait 1960- 
ban ismeretlen okból selejtezték, igy“akkori idők 
/195/Ö - 1556 / eseményeit nehéí leirni.
Szüleim " Beadási könyve " —bői néhány számadat:
1553“tan a beadási kötelezettségük a tulajdonuk
ban volt földmennyiség és’családtagok után a kö
vetkezően alakult:

Szántó terület : 3 kát «hold 600 nő^szögöl
Oyűmölosös : 500 négyszögöl.
Családtagok száma: 4 fő.
gQjménvbeadáal kötelezettség: / kg-ban /

Kenyér Sak. ®QngQri 2Ft forgo Krumpli
_ gab. gab.

413 102 301 91 56

learatott
Búza Árpa

___  -

1000 négysz. 450 kg 318 kg

cséplőgéprész 50 kg 35 kg

Marad összesen : 400 kg 283 kg

MskeaMsi
500 négyszögöl után 88 liter must, amely 13 
Malligán/Fok kevesebb nem lehet •
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Husbeadáai kötelezettség!

Cikk Előírás szerint Szabad összesen

Hízott
gertés 37 kg - 37 kg

Baromfi hízott 2 kg - 2 kg

Tyúkféle 4 kg - 4 kg

tojás 6 kg - 6 kg

Vágómarha 22 kg - 22 kg

Tej / helyett / - . 11 kg husii kg

A beadásokat negyedévesként ütemezni kellett, 
hogy melyik hónapban mit tud az illető teljesí
teni*
Akinek szarvasmarha és juh állata volt, akkor 
tejbeadási kötelezettsége is volt
Egy - egy cikk helyett mást is be lehetett adni, 
erre megfelelő átszámítási táblázat állt a ren
delkezésre* A n Beadási Könyv ” belső oldalán is 
szerepelt a táblázat, Így minden egyén tudta azt, 
mit mivel lehet pótolni* Például!
100 kg búza * 118 kg árpa 
100 kg kukorica* 85 kg búza 
100 kg napraforgó * 130 kg búza

1 kg vágómarha * 0,67 kg huskg 
1 kg huskg * 1 kg tojás
1 kg baromfi * 1 kg huskg és Így tovább*
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A begyűjtés ellenőrzését, nyilvántartását és a 
végrehajtást / foglalást / Csanád-község Begyűj
tési Hivatala végezte*®
A Begyűjtési Hivatal megbízottai voltak*

Bartha Sándor
Bárt ha Sándorné
Bénák István
Glovák Kornél
Magyar István
Szakái Julianna
Szigeti Istvánná
Szűcs Mihály

A helyi hivatal közvetlen felettes hatósága volt 
a Makói Járási Begyűjtési Hivatal.
A minisztériumban külön Begyűjtési Einisztórium 
látta el az országos főhatósági szerepet.
A Begyűjtési Minisztérium 1954• augusztussl-i 
" Oktatási anyag"-ben a következőképpen rendel
kezett az alsóbb hatóságok feléi
" A községi / városi / begyűjtési megbízottak kö
telesek minden héten kétszeri hétfőn és pénteken 
az ütemezési kimutatást lezárni és a zárlat ada
tait a minisztérium által kiadott jelentési űr - 
lap rovatának megfelelően távbeszélőn bejelente
ni a járási hivatalnak♦"
A Megyei Begyűjtési Hivatal / Hódmezővásárhely / 
április 4, augusztus 20, november 7 Ünnepekre 
versenyt hirdetett* járások, városok, községek 
termelőcsoportok részére a beadási kötelezettsé
gek teljesítésére, a jó eredményt elérőket pénz
jutalomban részesítették.
1954»augusztusi20-án például a makói járás első 
helyezést ért el a ipionabeadáoban, ezért 4000 Ft 
jutalomban részesült.
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A városok rangsora a következőképpen alakult*
1./ Szeged varos 
2*/ £Sakó város 
3*/ Szentes város 
4*/ Csongrád város 
5*/ Hódmezővásárhely

A községek rangsora.* ‘

1»/ Ösanytelek 
? 2«/ Hórahalora 
3*/ Cserebökény,

Ternelőszövotkezetek rangsora *

!•/ Kiskirálysági n Lenin ” Tsz 
2•/ Kübekházi w Sarló kalapács”Tsz 
3*/ Sövényházi ” Béke " Tsz*

Voltak negatív jelenségek is a varsenymozgalombans
1954»november* 7 — re szervezett verseny eredménye 
a kellő szervezettség hiányában a következően ala
kult*

Termelőszövetkezetek} ,

üakói-járás* vállalást tett* 19 Tsz 
teljesített * — -

Egyéni parasztok* vállalást tett? 400 fő
teljesített * 200 fő.

A Begyűjtési Elniszter a 727 240 / 1954*sz Utasí
tásában rendelkezett a kapásnövények begyűjtése 
tárgyában* .
” A termelők a tengeri és: napraforgómag beadási 
kötelezettségüket a töréstől számított 8 napon 
belül, a burgonyabeadást a szedéstől számított 
3 napon belül kötelesek teljesíteni.”
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A kulákság elszámoltatásának az eredményét nem tar
tották elegendőnek« AKI késett a be elás sál, először 
felszólították Írásban és egy batáridőt állapltot - 
tak meg a részére, ha kiderült, hogy saját hibájá
ból nem teljesítette a kötelezettségét: a beadását 
10 % -al IffIM fel kellett emelni« Ezekután ha 3 na
pon belül nem adja be a felemelt összeget,akkor 
közödé módjára hajtják be a tartozását*
A községben több kulák házát a hozzátartozó kert
tel együtt elvették, elárverezték és a befolyt pénz
ből fedezték tartozásét. Például: Josity Lázár ku
lák Uagyarcsanád, Felszabadulási: 75.sz alatti la
kos járt Így.
Voltak élyan tadátta kulákok, akik inkább a börtönt 
választották, ahol megfelelő munka keresetéből fi
zette tartozását
Bárány! Sándor és Szakács Imre egyénileg dolgozó 
parasztok viszont éveken át időben teljesítették a 
beadási kötelezettségüket és emellett rendszeresen 
felvilágositó munkát is végeztek : jutalmul az e
lőbbi egy uj kerékpárt, aa utóbbi egy uj néprádiót 
kapott* Mindkettőjüket példaképül állították a 
község lakói Glőtt.
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1953* 
december:19-én határozatot hozott a mezőgazdaság 
felfejlesztésére és az uj begyűjtési rendszerről*
Az egy holdra eső teroénybeadást 25 %-al, a hús
beadási kötelezettséget 30 #-al, a borbeadást 50 
$-al csökkentette az elmúlt évhez képest*
Ahol négynél több 3*14 közötti gyermek van, ott 
a husbeadást teljes egészében elejtették.
A Községi tanács -egyéni elbírálás alapján- 
további szociális kedvezményeket adott a csalá- , 
dóknak*/ 1954-ben 30-an kaptak ilyet /*
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Ilyen események közepette folyt a Tsz-agitáció, 
amelynek úgyszólván alig volt eredménye 1950-ben.
Magyarcsanádon az első termelőszövetkezet 1950 feb
ruárjában alakult meg., "Úttörő " néven.®
Alapitó tagok voltak:

Csizmás Szilvia 
Luczai Péter 
Somogyi Ádám 
Kiss László
Kiss Lászlóné
Bosédi Sándor 
Kászián Miklós 
Kászián Miklósné 
Tisza István 
Szilágyi Mihály 
Luncz Ferenc 
Jancsik István

Mind a tizenkettőn szegényparasztok voltak és kez
detben mintegy 80 kát.holdon gazdálkodtak. A szom
szédos Nagylak községben is alakult egy szakcsoport 
amiben zömében Csanádi Tsz-tagok voltak. Ekkor ke
rültek még a termelőszövetkezetbe mint ugyancsak 
legrégebbi tagoki Molnár #éter

Gregonovics Antal 
Tamás Árpád

Ezután 1956 őszén a csanádpaiotai Dózs Tsz is ide 
került a helyi Tsz-hez és ezzel a földterület és a 
taglétszám is megaövekedett. Ezzel már mintegy 88o 
kát.hold föld volt a tulajdonuk. .
A kimutatás szerint 77 család 110 fővel dolgozott 
a Tsz-ben. Ténylegesen dolgotétt 92 fő, de a család* 
tagok is beaegitettek*
A tervezett kereset: 42,60 Ft/munkaegység, 
a tényleges kereset: 3l#30 Ft/munkaegység volt.
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Az " Úttörő " termelőszövetkezet első elnöke: 
Tisza István volt. Utánna sorrendben voltak:

Kászián rikiós
Iuczai Péter
Kiss László
Péli János
Ormánál Péter
Luncz Ferenc
Rakity Áron

A gyakori vezető változás azért következett be, 
mert a munkaterület aég eléggé ismeretlen mim - 
ka volt.
A termelőszövetkezet fejlődését elősegítette az 
a tény, hogy állami -éáraogatásként hitelt kaptak 
és a üagyarcsanádi Gépállomás alakulásával a 
nehéz mezőgazdasági munkát segítették. A gépál
lomás ebben az Időben mintegy 30 % -al olcsób
ban végezte el a különböző talajmunkákat a ter
melőszövetkezeti tagoknak.
A termésátlagok kát.holdanként a következőkép - 
pen alakultak: (0

Növ. féleség Tsz Gs.megye 1935-40

Busa 10 q 9,3 q 8,6 q

irpa 12 q 7,6 q 8,9 q
Kukorica 16 q 6,9 q 11,1 q

A kukorica morzsolt állapotban értendő.
Ha a viszonyításokat nézzük, látható, hogy a 
termelőszövetkezet abban az időben nem szé
gyenkezhetett a termésátlagot illetően.



42

Az egy munkaegységre eső Ft részesedés*

Év Tervezett Ft Tényleges Ft

1954 18,10 Ft 17,44 n
1955 48,00 Ft 46,51 Ft
1956 42,60 Ft 31,30 Ft
1957 42,80 Ft 41,87 Ft

1958 36,40 Ft 34,84 Ft
1959 42,15 Ft 40,86 Ft
1960 35,50 Ft 36,80 Ft

1959-ban a termelőszövetkezet már 1 847 000 Ft 
tiszta vagyonnal és 1 041 000 Ft termelési a •— 
lappal rendelkezett. ,
Ugyancsak ebben az évben vásároltak két darab 
univerzdl-traktort• A tagság is gyarapodott* 
200 uj taggal és az év végén már mintegy 1012 
kát.holdon gazdálkodhattak.
Az " Úttörő" Tsz a makői 3árás területén szinr 
te minden évben első volt a mezőgazdasági mun
kák elvégzése, aratás és egyéb munkák terén.
Evekig versenyvpartner volt Apátfalva szomszéd 
község.
A termelőszövetkezet nagymértékben segítette 
a háztáji kisegítő gazdaságokat, elsősorban 
gépi erővel, de esetenként vetőmaggal is.
A terület ekkor* 79 kát.hold volt. Ezen főleg 
konyhakerti növényeket termeltek, amiből nem
csak a Tsz-tagok asztalára, hanem a közeli vá
rosokba elsősorban Makóra, Szegedre is jutott.
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195J.április: 29-én a következőket olvashatjuk a 
tanácsülésl jegyzőkönyvből*
n Meg kell alakítani a közösen termelő csoportom 
kát előkészítő bizottságokat, hogy a folyó év ő
szén a ma még egyénileg gazdálkodó kis és közép
parasztok is áttérjenek a nagyüzemi gazdálkodás
ra. A kulákság elleni harc nem csak a Végrehaj - 
tó Bizottság, hanem minden egyes tanácstagnak is 
a kötelessége.”

• , t

A község osztályszerkezetében szemmel látható 
volt a változás. Élesedett az osztályharc és ez 
rányomta bélyegét az osztályszerkezet alakulásá
ra. Emelkedett a kulákok száma is. Sok középpa - 
raszt - indokolatlanul - a listára került.
Kb. 90 személy volt a kulák listán ebben az idő
ben.
A kulákokkal való szigorú, talán túl szigorú 
bánásmód hatására a kulák-fiatalok elmentek a 
községből és ipari városokban, főleg Budapesten 
igyekeztek munkát vállalni. Többen az akkori Du- 
napentelére ment*%olgozni. A középparasztság 
nagy része a kulákokkal érzett, mivel sokan ro
konok voltak egymással, ez nagyban megnehezítet
te a község politikai életét és fejlődését.
A földvásárlások is elszaperqdtak. A Párt első
sorban a földhözjutottakat igyekezett meggyőzni 
arról, hogy lépjenek be a termelőszövetkezetbe 
de mint az alakuló létszám is mutatja, erre na
gyon kevesen voltak csak hajlandóak.
1945 óta sokan csak most gazdálkodhattak önálló
an, nagyon ragaszkodtak ehhez az uj gazdálkodási 
formához. Politikailag sem voltak elég fejlettek 
ahhoz, hogy megértsék a közös gazdálkodás előnye
it. -
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A község lélekszáma bizonyos növekedési tendenciát 
mutatt 2723 főre duzzadt fel a község létszáma*

2.A  M t  község egyesülése. élet a személyi kultusz

A szocializmus építésének kezdetei sikereit egy idő 
után súlyos hibák« fogyatékosságok torzították el* 
Szűkült a szocialista demokrácia« súlyos ellentmon
dások lazították a korábban létrejött nemzeti egy - 
ségfrontot, csökkent a munkásosztály vezető szere
pe,
Ebben az időszakban egy pártba Magyar Dolgozók 
pártja működött csak, a többi pártok a Független - 
mégi Népfront megalakulásával felbomlottak és veze
tőik, tagjaik most ebben az uj szervezetben tömö - 
rültek. Minden demokratikusan gondolkodó egyént ezúi)a szervezet egyesitett, elnöke: Neducza lázár volt*
Nagyon sredméhyes munkát végzett a Magyar Nők De - 
mokratikus Szövetsége, amelynek elnöke ebben az idő
ben: Gregonovics Mihályné volt* Szépen tevékenyke - 
dett a helyi Vöröskereszt is főleg női tagokkal, de 
kivette a részét a munkából a Magyar Szovjet Bará
ti Társaság és az ifjúság szervezete: Egyesült Pa - 
rasztif juság Országos Szövetsége / az ÉpQSZ is /•
Minden szervezet arra törekedett, hogy emelje a tag
sága létszámát és minél jobban aktivizálja a lakos - 
ságot* A szervezetek külön helységeket kaptak, ahol 
Ismeretterjesztő előadásokat, szemináriumokat szer - 
veztek.
Sok rendezvény volt ezekben az időkben a községben* 
Sálakat rendeztek, színjátszó és ének művészeti cso
portok szerepeltek / a nemzetiségiek is /, igy fo — 
kozták beviteleiket. A szervezésben élen járt: Mar- 
janucz Aurélné pedagógus és Ván Lázár művészeti ve - 
zető*
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Az uj alkotmány szellemében 1950 őszén tanácsi vá
lasztásokra került, sor* Ennek messzemenő jelentő - 
sége volt, mert a lakosság megválasztott képvise - 
lői kerültek a község élőre* A proletárdiktatúra 
fejlődésében ez jelentős állomásnak számított, 
mert biztosította a szocialista építést, a társa
dalom gyorsabb felépítését*
Helytelen politikai megfontolásból adódóan ISagyar- 
csamád és Apátfalta községeket egyesitették, az 
összevonásból eredően Csanád nevű lett a község* 
Azonban, hogy mégis ímegkülönböztessék a két köz
séget egymástól:

Magyarosánál - Csanádfelső 
Apátfalva . - Csanád

nevet kapta*

Az egyesítés mellett szóló tényezők:

- a két község szinte egybe épült?
- a magyaresanádi határ nagy részét apát

falvi haszonbéresek, felesek művelték**

Az egyesítés ellen szóló tényezők:

g a két község társadalmi rétegződése 
nőm volt azonos szerkezetű,

- Magyarcsanád nemzetiségi község, igy 
nemcsak politikai, hanem társadalmi vo
natkozásban is problémákkal küzdött*

A felmerült tényekkel nem számoltak, igy a fenti 
ellenérvek dacára is egyesült a két község, közös 
tanácsi szervezet alakult* A községi tanács épüle
tét a két község között egy államosított házban 
/ a volt Egressy villában / jelölték ki, amely a 
két községtől közel egyforma távolságban volt*
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Az első tanácselnök : Mágori József 
Helyettese : Hakity ironné
V B titkár í Varga Mlhálynó lótt.

Község tisztségviselőinek megválasztásánál az elv 
az volt, hogy a két község képviselői egyenlő a - 
rányban vegyék ki részüket a vezértől állásokból.
Az összevonásból adódó hibák hamarosan a felszínre 
kerültek. Éles ellentétet szított a két község kö
zött az állandó versengés, féltékenykedés.
A költségvetési összeg elosztásánál Is viták adód
tak és ez komoly támadási felületet jelentett.
Hem lehetett összefogni a lakosságot, nem tudtak 
több feladatot eredményesen megoldani éppen a két 
falu különböző arculata miatt.
Az ellentétek minden vonalon éreztették hatásukat. 
Így a sport, az Iskola vonalán is. Az emberek más 
fontosabb kérdések helyett Is ezzel a problémával 
foglalkoztak.
1954-ben az összevonást megszüntették és a két köz
ség ismét a régi nevén szerepelt, önállő tanács - 
szerveket választottak.
A magyarcsanádi Községi Taháca elnöke ekkor:

Szeges Mihály
A VB titkár Herczeg Géza lett.

Az állami életben bekövetkezett hibák miatt érezni 
lehetett a bizonytalanságot és a helytelen Intéz - 
kedéseket a politikai és gazdasági téren egyaránt.
A dolgozó tömegeket legközvetlenebbül a gazdaság - 
politikai hibák érintették. 1951-ben a Magyar Dol
gozók Pártja XX. Kongresszusa irreálisan fölemel - 
te a tervszámokat. Ez a felemelt terv már a követ
kező évben súlyos nehézségeket okozott. Visszae - 
sett a mezőgazdasági termelés, ami súlyos ellátá
si nehézségeket okozptt.
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A párt taglétszáma felhígult» nem megfelelő elemek 
is pártagok ±n±n£x lettek« Ez éreztette hatását Is 
a párt elvesztette élcsapat jellegét« Több veterán 
kommunista a háttérből szemlélte az eseményeket» 
elkedvetlenedtek*
Gazdasági téren: is követtek el hibákat« Az ötéves 
terv fő célkitűzése a szocialista iparosítás és a 
mezőgazdaság egy részének szocialista átszervezése 
volt« Az egyénileg dolgozó parasztok túlzottan meg 
voltak terhelve« Túlzott volt a mezőgazdaság szó - 
cialiata átszervezésének a hajszolása» amikor annak 
gazdasági és politikai feltételei hiányoztak«
A mezőgazdasági termelés stagnált» mert olyan nővé- 
nyék termesztésére is sor került »amelyek nem a köz
ség éghajlati viszonyaik között termeszthetők.
így került sor az " Úttörő " Tsz szervezésében a 
gyapot termesztésére« Az Őszi szedésénél főleg az 
általános Iskolai tanulókra szorítkoztak« Termesz
teni kellett» hiszen ez központi rendelkezés volt.

Számos kommunistát és régi szociáldemokrata pártta- 
tagot régi harcost ért törvénysértés«Bizalmatlanság
gal néztek több olyan nemzetiségi párttagra, akid 
a község társadalmi-politikai életében tevékenyked
tek.
Ebben az időben szüntették meg Hagyarcsanádon a 
Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségé
nek helyi szervezetét«
1952« junius: 4-én Gedom Velirair görög-keleti szerb 
plébánost le tartóztatta ‘’rendőrség. Több hónapos ki
hallgatások» házkutatások után mint ” titóista egyént" 
nyolc évi fegyházra Ítélték« Ebből négy évet a váci 
fegyházban letöltött és 1956.júniusában szabadult, 
majd nem sokkal utánra rehabilitálták.®
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Mi a magyarázata, hogy a szocialista épités kié- 
raelkedő eredményei ellenére ilyen súlyos hibák kö
vetkeztek be ?
A hibák gSS okait pusztán a személyi kultusszal ma
gyarázták» amely Rákosi Mátyás körül bontakozott ki« 
A lényege az, hogy a politika alapvető kérdéseiben 
egy vagy néhány ember dönt« Korlátozza a demokráci
át a pártban és általában a társadalomban» a dolgo
zók kellektib bölcsességét figyelmem kívül hagyja.
A szocialista demokrácia korlátozásával tulság® - 
san megnöveli az állam egyes hatalmi szerveinek je
lentőségét, kivonja azokat a társadalom demokrati - 
kus ellenőrzése alőls a legsúlyosabb torzuláshez a 
törvénytelenségekhez vezethet.
A munkásmozgalom IJffifi olyan kiemelkedő harcosai es
tek áldozatul, mint Rajk László, Pálffy György, és 
került börtönbe mint Kádár János, Marosán iyörgy, 
Szakasits Árpád.
A párt nem tudta helyesen alkalmazni a szocialista 
épités általános törvényeit a hazai sajátosságok, 
a magyarországi adottságok között* Károsan hatott 
a kiskereskedelem, a magánkisipar szinte teljes 
felszámolása.
Az 1953-as év fordulatot hozott népi demokráciánk 
történetében« A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetősége felülvizsgálta a párt politikáját és 
a szocialista épités addigi tapasztalatait« 
Határozatot koztaks a pártélet lenini normálnak 
betartásáról, a pártdemokrácia erősítéséről. 
Elitélte a továbbiakban a lenini önkéntesség el
vének megsértését a mezőgazdaság szocialista át
szervezésekor* Amnesztiát rendeltek el és meg - 
szüntették az internálások rendszerét. Utasítást 
adtak a törvénytelenségek felülvizsgálatára«
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A Szovjet Kommunista Párt 1956 február végén lezaj
lott XX.kongresszusa uj szakaszt nyitott a nemzőt - 
közi annkásmozgalomban• Felbecsülhetetlen eszmei tá
mogatást nyújtott a világ kommunista és munkáspárt
jainak, köztük a szocialista országok vezető pártja
inak politikájuk helyes formálásához#
A Hagyár Dolgozók Pártja Központi Vezetősége azon
ban Rákosi Mátyás és a párt néhány más vezetőjének 
ellenállása miatt nem tudta hasznosítani a kongresz- 
szus útmutatásait. Hőtt a revizionista befolyás.
A tömegek nem a szocializmussal, hanem a hibákkal és 
a hibák kijavítása körüli huzavonával voltak elége
detlenek.
A Központi Vezetőség 1956.júliusi ülésén Rákosi Má
tyást leváltották a tisztségéből. Az alapjában helyes 
határozatok, a végrehajtás biztató kezdeti lendülete 
ellenére sem vált fóruloponttá a párt és az ország 
életében. A párt tagjai közül sokan elbizonytalan
kodtak, elkeseredtek. A párton kivüli tömegek poli
tikailag egyre inkább dezorientálódtak, egy részük 
az ellenforradalmi eszközévé vált.
1956 késő nyarára a tájékoztatásnak, a közvélemény 
formálásának fő eszközei a párt kezéből rohamosan 
átcsúsztak Hagy Imréék kezébe. A különböző csopor
tosulások -elsősorban nyugati imperialista sugallat
ra - nyíltan 3zervezthkdtek, szinte gomba módra sz- 
porodtak az ellenforradalmat megelőző hetekben.
A torzulások és hibák ellenére a községben szinte 
teljesen megszűnt a munkanélküliség. Emelkedett a 
Imitúr színvonal is. A fiatalok tömegesen továbbta
nultak felsőfokú tanintézetekben, többen egyetemi 
tanulmányokat is folytattak,
A kulákság, mivel gazdasági téren már kapitulált, 
most főleg politikai téren igyekezett befolyását
korlátozni
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8./ Aa 1956 - os ellenforradalom és a konszolidáció*

A pártvezetés nem látta vagy lebecsülte az ollenfor- 
radalmm veszélyét és amikor az kitört, készületlemül 
értő. Így került sor 1956.október f 23-áa a fegyveres 
felkeléssé fajúié ellenforradalmi tüntetésre.
A tüntetők többsége meg volt győződve arról, hogy 
fellépése az állam és pártvezetés ösztönzését szol* 
gálja a hibák kijavítására, csak amikor dörögmájkezd- 
tek a fegyverek, akkor derült ki, hegy a tömegmszdu- 
lást felhasználva, az ellenforradalmárok fegyveres 
lázadást robbantottak ki.
A forradalmi erők úgy értékelték, hegy Magyaror
szágon ellenforradalmai van, amelyet le kell vermi. 
Október végére az ellenforradalom erői átmenetileg 
fölébe kerekedtek a szocializmus nagyobb erőinek.
A revizionista erők túlsúlyba kerültek a párt és a 
kormány vezetésében; Ezt kihasználva elérték az 
Államvédelmi Hatóság feloszlatását, a szovjet csa
patok kivonulását Budapestről, a párt feloszlatá
sát és a többpártrendszer bevezetését.
Negyven burzsoá párt jelentette be működését. Meg
kezdődött a fehérterror. Ennek hővezetője a Köz
társaság-téri vérfürdő volt, a Budapesti Pártbi - 
zottság ostroma.
A Hagy Imre-kormány azzal tetőzte be dicstelen te
vékenységét, hogy november 2 - á n  bejelentette Ma
gyarország kilépését a Varsói Szerződésből.
A népi hatalom, a proletárdiktatúra, a szocialista 
építés vívmányai végveszélybe kerültek Magyarorszá
gon.
Október 28-án a párt Központi Vezetősége megsztin - 
tette a Politikai Bizottságot és Titkárságot és egy 
hattagú elnökséget hozott létre, melyet korlátlan 
hatalommal ruházott föl.
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A megválasztott hattagú elnökségből négyen:
Kádár János 
Apró Antal,
Kiss Károly 
Míinnieh Ferenc

elvtársak azonban nem ismerték el az új vezető 
szervet. Felismerve Nagy Imre árulását, néhány 
más elvtárs részvétélével illegálisan új forra
dalmi központot hottak létre. Ezzel egyetértett 
Dobi István az Elnöki fanács elnöke is.

• ■ • L ' ■ '

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány no
vember 4 “ i felhívásában jelentette be létre
jöttét. A kormány elnöke: Kádár János lett.
Baj ta ki vili tagjai lettek:

Apró Antal 
Horváth Imre 
Kossá István 
Künnich Ferenc .
Hónai Sándor 
Dögéi Imre 
Marosán György

4./ 4s glléüforrefolmimtágfr
Az októbert ellenforradalmi események hire a 
községbe is eljutott. Az emberek tanácstalanok 
voltak, lényegében nem is tudták mi is történik 
az országban az ellenforradalom első napjaiban.
Hamarosan világossá vált a cél: kiszorítani a kö
vetkezetes forradalmi erőket, félreáliitani a pár
tot, feloszlatni a termelőszövetkezeteket.
Ezeknek az elképzeléseknek a községben is akad
tak követői. lassan a porondra került a sovi - 
niszta elméletek hangoztatása és & klerikális 
28K reakció it.
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A községben ion. nemzeti Bizottság alakult, amelynek 
tagjait a Kulturotthonban megtartott nagygyűlésen az 
összejött nagyhangú emberek szóbeli szavazással vá —• 
lasztottak meg* A tanácstagokat és a tégl vezetőséget 
nem választották meg, a kommunistákat is kihagyták*
A Nemzeti Bizottság elnöke: Alvadzsin Velimir kulák,

titkára : Keresztúri József bünte-.
tett előéletű egyén lett,

Tevékenységükhöz komolyabb esemény nem fűződött, erre 
Idejűk sem volt, rövid átmeneti jelleggel működtek*
Fegyvert is osztottak, de erőszakos cselekményre nem 
került sor* A fegyvereket a íkigyar csanádon levő ha - 
tárőrség laktanyájából szerezték*
Az emberek a rádióból tájékozódtak az ország eseménye
iről. Figyelemreméltó tény volt, hogy a Román Népköz - 
társaságból újságokat juttattak át a Maros folyón ke - 
resztül, hogy tájékoztassa az itteni lakosokat a fór - 
radalom - ellenforradalom valóságos kérdésében.
A helyi ” Úttörő” Tsz- ben határozott helytállást ta
núsítottak az emberek: Rakity Áron Tsz elnök vezeté - 
sével* Volt ugyan egy - két ellenséges hangadó, aki a 
Tsz feloszlatását sürgette, de a tagság egységesen meg
akadályozta, hogy a földet felosszák. Sem az állatállo
mányban, sem a gépparkban károsodásuk nem volt. ^
Hegf’édték a közös gazdálkodás eddig elért eredményeit.

5-/ Az ellenforradalom leverése utáni időszak:

A Forradalmi Munkás-Paraszt kormány megalakulásával 
döntő fordulat következett be az események menetében.
A kormány katonai segítséget kért és kapott a szov - 
jet kormánytól az ellenforradalom leverésére.
Ilyilt Levélben fordultak a magyar néphez, megindékol- 
va az uj kormány megalakítását, a szovjet csapatok 
segítségül hívásának szükségességét.



A Isözaíc-ea az un.rTeinzoti Bizottság harjürosan félre
állt, mert belátta és bo kellett,hogy lássa a a forra
dalmi ' tzikás-P&rasst Kormány' hatalma negincatliatatlon 
mögötte áll a Ozovjotuniő és a testvéri szocialista 
országok fcozösGŐöö* • '
As ellenfo^rradalnárok leverésére a özov j etimióból és 
Romániából érkoaő szovjet csapatok a községen is át
vonultak a iionsotközi országúton keresztül* Hs a is 
¿Jelenség lehiitötte a községben található ellenforra
dalmi erőkot Is. >
A tanácsi apparátus régi funkcionáriusai issét munká
ba álltak, elfoglalták a régi helyüket* A Végrehajtó 
bizottság titkára egészségi okok miatt lemondott a 
tisztségéről áo helyette 2óth Béla lett a titkár*
A tanács munkájának rendes beindulása jó hatással 
volt a kibontakozásra• A község lakosságát dobolás 
ut^án hívták fel az őszi mezőgazdasági uankák aag» ri- 
olőbbi elvégzésére* Clyüjtést indítottak a községben a 
főváros lakosságának, as ellátás enyhítése végett, 
ani a lakosság egyetértésével találkozott* Elsősor
ban zöldség, bureonyassállitnányok indultak útba a 
fővárosba* .
begjolentok a kornány plakátjai az utcákon, amelyek 
ismét a termelőszövetkezeti parasztok, as egrárpro— 
letárolt, általában-a csogőnyparasztság összefogását 
a * an!*áe-para':st szövetség* holyreállitását szorgal
mazták* Ebben az időben feladat? a szocializmus leg
szilárdabb orőinok a tömörítése volt.
A szociális', mis legszilárdabb híveinek a tömörítőse 
szempontjából döntő volt a párt újjászervezése*
Az Intéző Bizottság november 6-án adta ki a felhívást 
a párt újjászervezésére és nár november végére je
lentős sikerek születtek ezen a téren is*
A pártért folytatott Imre következő és as adott idő
szakban legfontosabb állomása as r'bf’PP Ideiglenes 
Központi Bizottságénak 1956*decemberi ülése volt*
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Az ülégen elfogadott határozat a marxizmus-leniniz- 
mus alapján tisztázta az 1956 október - novemberben 
lezajlott események Jellegét: rámutatott, hogy Ha ” 
gyrországon ellenforradalom volt* Egyben rámutatott 
az ellenforradalmat előidéző IÖ8H8K okokra is*
Ezek:

- Rákosi Uátyás és csoportjának szektás,dog — 
matikus hibái,

- Hagy Imre écs csoportjának árulása,
- A megdöntött uralkodó osztályok ellenforra

dalmi tevékenysége,
- A nemzetközi imperializmus aknamunkája.

Ezek az okok együttesen teremtették meg, hogy ellen
forradalmi lázadásra kerülhetett sor és végveszélybe 
sodródott a munkáshatalom Magyarországon.
A határozat foglalkozott a párt újjászervezésének, 
a népi hatalom megszilárditáéának napirenden levő 
kérdéseivel íb.&
A decemberi határozat Titán meggyorsult a párt újjá
szervezése. 1956.november: 7-én a községben is at- 

uj jáalakultTilagyar Szocialista Munkáspárt 
néven. A titkár ekkor: Dorogin Szlávkó lett, tőle 
vette át a vezetést néhány hónapra Bénák Ferenc.
Hég ezen a napon 21 uj tag kérte felvételét a párt
ba.
Az újonnan alakult párt tagjai elhatározták, hogy 
a kezükbe veszik az események irányítását. A nem
zeti Bizottságba négy tagot delegáltak, akik ki - 
fejtették véleményüket és sikerült a többséggel 
elfogadtatni a régi tanácselnök visszahelyezését..
A Községi Tanács elnöke ismét: Szeges Mihály lett.
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6./ A__karhatalom megalakulása, szervezetek át-

aiflfealáa&i
A Forradalmi Hunkás-Paraszt Kormány intézkedő - 
seket tett a fegyveres erők újjászervezésére és 
a különleges körülményeknek megfelelően szinte
napok alatt létrehozta a forradalmi karhatalmat*

• í  '

A magyar munkásság törzsgárdájáből, régi kpró - 
bált harcosokból alakultak meg a ForradalmirKor- 
mány első uj karhatalmi egységei*
A magyar nép Így adott választ a bel és külföl
di reakciónak arra a kérdésre, hogy mekkora az 
uj kormány tömegbefolyása, bizalommal követett 
vezetője-e a kormány az országnak*
Az uj forradalmi vezetésnek a forradalmi erők 
megszervezésével egy időben át kellett törnie 
a bizalmatlanságnak a falát amelynek alap
ját a szinte felmérhetetlen eszmei zűrzavar 
képezte*
A párt újjáalakulásával egyidobén, november:7“" 
én alakult meg a karhatalom a községben a párt
tagok kezdeményezésére* Tagjai voltak:

Gera János 
Tóth Béla 
Iiuncz Ferenc,
Takács Antal 
Takács György 
Erdős Antal
Szeges Mihály és két fia*

Ez az egység december 21 - én csatlakozott a 
makói egységhez és a továbbiakban ott teljesí
tettek szolgálatot.^
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A munkásőrség 1957 februárjában alakult meg*
Első tagjai voltak:

Rakity Áron 
« Somogyi Ádám

Sípos Imre
1957.május: 1 -tői a karhatalomban levők is a 
munkásőrséghez kerültek«
A párt szembeszállva a szektás elzárkózással 
szívós felvilágosító munkát végzett minden egyes 
ember megnyeréséért* Szem előtt tartotta azonban 
az ellenforradalom egyik legfontosabb tanulságát* 
azt* hogy a párt tömegbázisát* a munkásosztály 
szövetségeseinek a körét sohasem lehet szélesí
teni elvtelen kompromisszumok árán.
A népi - nemzeti összefogás létrehozásával kapcso
latban erőteljesen hazgoztatta* hogy az egység 
csak elvi alapon: á szocializmus* a népi álla - 
műnkhöz való hűség talaján jöhet létre*
Ezen az alapon tevékenykedett az 1957-1958 telén 
ujjászervezettt Hazafias népfront*
1957 márciusában a község lakosságának választá
sa utján megalakult az uj népfront-bizottság* 
amelynek elnöke:

Neducza Lázár
Tátikára: Török Miklós lett.

Ugyanebben az időben uj vonása volt a párt tö
megmunkájának* a különböző dolgozó rétegek: a 
munkások* dolgozó parasztok, értelmiségiek, vá
rosi kispolgárok* az ifjúság, a nők körében vég
zett differenciált agitácíós-nevelőmunka*
Ebben a munkában nagy segítséget nyújtottak a 
tömegszervezetek: a szakszervezetek* a Hőta - 
nács, és más tömegszervezetek * ^
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1957*januárjában alakult újjá az. Egyesült Parasz
tok Országos Szövetség ifjúsági szervezete» amely 
ugyanazon év márciusában Kommunista Ifjúsági Szö
vetség / KISZ / néven működött tovább*
A községi Kiaz alapszervezet mellett megalakult 
az w Uttörő H Tsz KISZ alapszervezete is, amelyet 
az általánés iskola tanárai patronáltak*
A két al&pszervezet között nagyon jó kapcsolat 
alakult ki. Több önálló kulturális megmozduláson 
vettek részt*
A demokratikus nőmozgalom kialakulása is 1957 ta
vaszán elkezdődött* A Magyar Nők Demokratikus Szö
vetségéből Nőtanács lett, elnöke: Szűcs Demeter— 
né lett*
A politikai élet mellett a gazdasági élet is sta
bilizálódott* A párt és a kormány helyes politiká
jának következményeként az ország fokozatosan ki
lábalt súlyos gazdasági helyzetéből* Emellett nőtt 
a lakosság életszínvonala is*
Eltörölték a kötelező beszolgáltatásokat, a fel
vásárlási árakat megemelték. A párt - helyesen - 
abból indult ki, hogy több év mulasztását kell 
helyrehozni*
A község lakossága közvetlenül az ellenforradalom 
után bizonyos gyarapodást mutat, mivel sokan jöt
tek haza, főleg Budapestről. Több családnál j e 
lentett gondot egy — egy eltűnt személy, főleg 
fiatalok, akik a zavaros napokban a közeli jugosz
láv határon át disszidáltak* Voltak olyanok is 
akik visszatértek*
A lakosság száma ebben az időben 2500-2700 között 
ingadozott. A kulákok száma 47-re csökkent a nyil
vántartás szerint, mivel sok középparasztot reha
bilitáltak*
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7•=i=$g$B8llaigsilMlg|$l=l85gil8S=iái88tt=IMteggai
1957 - ben miután alapvető változások következtek 
be a mezőgazdaság Irányítási rendszerében és meg
szűnt a szövetkezetek erőltetett szervezése,ám a 
kényszerű tagosítás» engedélyezték a földek adás* 
vételét 5 kát.holdig, megkönnyítették a földek bér
beadási lehetőségét nyugodtabb, biztonságosabb 
idő következett.
1960 - ra a községben is szemmelláthatóan megvál
tozott a parasztság gazdasági, társadalmi helyze
te és ebből következően a rétegeződés iránya is. 
Alapvető folyamat volt az, hogy a szegényparaszti 
gazdaságok egy része megerősödött.
Az ellenforradalmat követően különös jelentőségű 
volt az a körülmény »hogy a parasztok fejleszt - 
hették állatállományukat, javíthatták a talaj szer
kezetét trágyázással és olyan munkaigényes nővé - 
nyékét is termeszthettek, amelyek nagy jövedelmet 
biztosítottak a számukra.
Ugyanebben az időszakban a községben a kulákság 
gazdasági pozíciói megcsappantak, megfosztották 
őket a döntő termelési eszközeiktől, igy kizsák
mányolási tevékenységűk körlátok közé volt szó - 
ritva.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott
sága behatóan foglalkozott a szocialista építés 
meggyorsításának lehetőségével, ami ebben az idő
ben mindenekelőtt a mezőgazdaság szocialista át
szervezésének meggyorsítását jelentette.
A politikai feltételek egyértelműen a meggyorsítás 
mellett tanúskodtak. A nem kevésbé fontos gazda
sági feltételek egy részét is sikerült teljesí
teni.
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A Központi Bizottság 1958,decemberi Ülésén leszögez*1 
ték, hogy a mezőgazdaság szocialista átalakításának 
fő útja a termelőszövetkezetek szervezése ( bár nem 
vetette el az alacsonyabb tlpusu szövetkezetek lét
rehozásának gondolatát sem ott* ott ahol termelési 
okok miatt nincsennek meg a feltételei a termelőszö
vetkezet létrehozásának* ;
Hangsúlyozták, hogy a szocialista mezőgazdaság lét
rejötte nem ösztönös fplyamat, csak a legkövetkeze
tesebb forradalmi osztály, a munkásosztály céltuda
tos, kitartó felvilágosító munkájával, a párt vezető 
szerepével valósítható meg
A kommunisták nagy lendülettel fogtak hozzá a hatá
rozat végrehajtásához* A községben is állandóan folyt 
a politikai felvilágositó munka* Ebben a munkában a 
párt és aktivál, a falusi értelmiség és az öntudatos 
tapasztalattal rendelkező helybeli "Úttörő” Tsz 
tagjai vettek részt* Erre a s z í v ó s és rendszeres 
politikai nevelő munkára, nagy szükség volt, mert je
lentősek voltak a községben a viszahuzó erők, ame
lyek igyekeztek megakadályozni az átszervezés sike
reit* Zömükben úgy érezték, hogy az intenziven mü
veit apró parcelláikon egyéni gazdálkodóként jobban 
boldogulhatnak.
A szövetkezetesítés azonban feltartóztathatatlanul 
közeledett a falu felé és amint érkeztek a hirek 
egyre ujjabb és mind közelebbi falvak beállásáról 
lassanként a községben is minden paraszt érezte 
és tudta., hogy a szövetkezeti mozgalom társadalmi 
üggyé vélt helyben is*
Az ipar elszivóhatása miatt 10 év alatt a község 
lakossága 234 fővel kevesebb lett* A község fejlődés 
sét ez kedvezőtlenül befolyásolta*



, k<*t CiJLa£<rlc T
A községre vonatkozó fontosabb statisztikák*

Népesség
száma Terület Népsűrűség Népesség

2489 8390 kh 51,6/ 1 km2 1339 nő
1150 ffi

A helyi lakosság kisárutermelő gazdaságai képtelenek 
voltak bemunkálni a községhez tartozó nagy földte — 
ittlétét# A következő statisztika aég jobban alátá — 
raasztja az ebből adódó ellentmondásokat# amely meg** 
mutatja a népesség foglakozási arányszámát:

Népesség
száma

Keresők
saáma mg. ip.

B b 
ép.ip.

b ő i
közi. kér. egy.

2489
E O B 1510 1108 141 28 35 34 164

A közölt adatban a nők la benneszerepelnek.
Az egy főre jutó földterület: 7,5 kat.hpld volt^
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VI*x=4=ll̂ SlÍiil?illlÍlll=Igiglloi=iiiiraadl|=iiakai|gi
/ 1960 - 1968 /

W  A mszőgazdaság__t.elies átszervezése;

Az MSZMP Központi Bizottságának 1958#december: 1-én. 
hozott határozata értelmében nagy erővel Indult meg 
a termelőszövetkezetk szervezése.
Ezekben a napokban a szegedi gyárakból jött munkások, 
a tanácsi és pártapparátusiak a helyiekkel együtt gyűj
tötték a belépési nyilatkozatokat. Érvek sokaságával 
bizonyították a nagyüzem fölényét, ati uj paraszti élet 
perspektíváját. Újra és újra visszatértek a megfeszít
ve töprengő, önmagukkal viaskodó, elkeseredett vagy 
elbizonytalankodott emberekhez.
Munkájuk nyomán fokozatosan eloszlottak a parasztok 
kételyei, félelmük az uj, ismeretlen jövőtöől. Pár nap 
alatt a község termelőszövetkezeti község lett.
A régi már meglévő " Úttörő " Tsz mellett mégkettő 
alakult:

* Haladás" Tsz
* Kossuth" Tsz

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének sikere 
és a gazdasági élet más területén mutatkozó eredmé
nyek lehetővé tették, sőt meg is követelték a szoci
alista épités meggyorsítását a termelés minden terü
letén.
A község parasztsága nagy számban vett részt külön
böző tanfolyamokon, ahol a nagyüzemi gazdálkodásról 
szőlő előadásokat hallgattak meg és sokszor késő éj
szakába nyulő vitákat rendeztek.
A helyi pedagőgusik az üzemszervezésről, a munkaegy- 
ségszámitásról tájékoztatták az embereket.
Ezzel megkezdődött a szocialista termelési viszonyok 
alapjainak a lerakása. ̂
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A parasztság életében: bekövetkezett döntő változást 
számos feltűnő jelenség követte* Az addig differen
ciált parasztság azonos körülmények» viszonyok közé 
került és ez sok vitát, sulródást eredményezett*
Különböző nagyságú földterülettel léptek be a tér - 
malőszövetkezetbe, ebből kifolyólag különféle volt 
az életszemléletük is* Ezek az ellentmondások, vi - 
ták nem szűnhettek meg egyszerűen*
Eendszeres, türelmes politikai nevelő munkát igé - 
nyelt ennek megoldása*

2*/ _JEemelőszövaikezatek egyesülése;

a*/ __H Haladás * Tsz és az Apátfal
vi * Búzavirág * Tsz egyesülése : ®

A magyarésanádi " Haladás" Tsz 1960* január: 9-én 
alakult meg, legnagyobb részt középparasztokból•
A Tsz alakulásának adatai:

- 308 család, 334 fő / ebből 108 nő /,
- összes földterület: 1978 kát.hold
- földnélküli család: 64 család
- a pártoló tagok száma: 12
• a bevitt földek aránya:

3 kát.holdig 166 család 
4-8 telt,holdig 72 család 
9-15kat.holdig 75 család 
15 kat.hold felett 31 család

- a bevitt élőállatok megoszlása:
marha 43 db, lő 233 db, sertés 56 db, 
koca 25 db, juh 50 db, tehén 21 db*
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A termelőszövetkezet vezetőségei

Elnöki Bakit? Árén
Főkönyvelői Oves Dániel
Mezőgazdász* i Szűcs János

Növénytermesztési brigádvezetők:
Berbás Imre 14 fő mellett
Farkas István 15 fő mellett
Seres Ferenc 15 fő mellett
Sinkovics Dezső 12 fő mellett

Kertészeti ágazat i
Pepovics Idádén 10 fő mellett

A termelőszövetkezet gépparkjai

Univerzális erőgép 3 db 
Utánfutó 3 db
Lófogat 32 db
Xiőcsös kocsi 30 db
Gumikerekes kocsi 2 db

A termelőszövetkezetben főleg búzát, kukori
cát, árpát, napraforgót és cukorrépát termel
tek.
Az első zárszámadáskor, 1^61.január 31-én szá
mot adott a termelőszövetkezett, hogyan is gaz
dálkodott.

Eredmények! 1 nunkaLggyaég „ 25,63 Ft
Természetbeni részesedés: 41,5 %• 
Készpénzben! részesedés: 53,5 %•
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Az átlagtermések alakulása:/ kát «holdanként /

Növényfajta 1961 1962

Buza 11,14 q 9,29 q
Árpa 11,08 q 10,83 q
Kukorica 18,21 q 22,88 q
Burgonya 41,93 q 49,52 q
Vöröshagyma 38,67 q 66,13 q

Az eredményeket nagyban befolyásolta a csapadékhiány az 
1961-évbea, de nem utolsósorban a tagság egy részének 
a hozzáállása, de a vezetést is nem minden esetben a 
tervszerűség jellemezte*
1962 tavaszán már bevezették a műtrágyázást is, ezzel 
is remélve a nagyobb termésátlagot* Mintegy 1900 q ká
lisót, pétisót és biószupert használtak fel: 186 490 Ft 
értékben*
Egy Tsz-tagra jutó átlagjövedelemé alakulása:

Év Tervezett Tényleges

1961 13 160 Ft 12 212 Ft

1962 12 670 Ft 11 896 Ft

1963 12 457 Ft 11 377 Ft

1964 12 568 Ft 12 708 Ft
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A makói Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának Llező- 
gazdasági osztálya 796 / 1963.az, alatti mogállapi- 
tása:
" A Tsz munkaerőhelyzetét vizsgálva megállapítható, 
hogy a jelen időszakban, de az őszi munkálatok ide
jén a Tsz-ben bizonyos szervezési és munkaerő p»ob- 
lémák vannak.
A 334 tag közül jelenleg átlagosan 218 fő vesz részt 
rendszeresen a munkában. Egy-egy ünnepet / augusztus 
20, a búcsú ünnepe, november:? / 2-3 napi is megün
nepelnek."
A " Haladás " Tsz- ben nem tudták megteremteni a kö
zös és a háztáji gazdaság egységét, ez egyre nehezebb 
helyzetbe hozta a termelőszövetkezetet, hiszen a prob
lémák esztendőről - esztendőre önmagukat szülték új
ra. ■ • ■ .
A tagok munkakedve is kedvezőtlenül alakult. 1964 vé
gén leváltották a vezetést, de ez sem sokat segített 
a gazdaságon, líegativ jelenség volt még az is, hogy 
a Tsz <+ tagok zöme elöregedett.
Általánosságban megállapítható, hogy a " Haladás" ter
melőszövetkezet 1960 — 1964 között nem tudta növelni 
termelésének hatékonyságát.
A taglétszám állandó csökkenő tendenciát mutatott.
A tagoknak más elképzeléseik voltak a megélhetésről, 
mert már 1965 — ben többen kérték felvételüket a szom
szédos község Apátfalva " Búzavirág " Tsz - be. . 
ifey a két termelőszövetkezet egyesülése meglehetősen 
kézenfekvőnek tűnt.
A " Búzavirág Tsz " szempontjából is kecsegtető volt 
a helyzet az egyesülésre, mégpedig:

- a gépesítés miatt munkaerőfelesleg je
lentkezett, vagyis mind nagyobb gondot 
okozott a tagok foglalkoztatottsága,
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- a belterjes növénykultúrák vetésterületét 
nem merték fokozni» mert egyre gyakrabban 
jelentkeztek értékesítési nehézségek»

- iparszerei sertéstelepeket kezdett épite - 
ni a Tsz ős ehhez takarmánytermő terület
re volt szüksége«

A két termelőszövetkezet adatai:

Megnevezés Hcsanádl
Haladás Tsz

Apátfalvi 
Búzavirág Tsz

Tagok száma 305 426
összes tarület kh 2214 2491
Egy dolgozóra jutó
szántóterület kh* 3 6
Egy dolgozóra jutó
bruttó jövedelem Ft 19795 30144
részesedés Ft 14698 23544
1 munkaegys* értéke 30,73 60,80

A nagy színvonalbeli különbségek ellenére az egyesülés 
sikeres volt* A ** Búzavirág " Tsz 1967 után számottevő 
mértékben növelte a termelés hatékonyságát és gykorla - 
tllag egyetlen területen sem következett be visszaesés*
Az összes termelési értéknek 60 -70 $-a a növényterme
lésből ős ennek is a fele a zöldségfélékből szárma - 
zott*
A termelőszövetkezeti tagok jövedelme - a háztáji gaz
daságokat is beleszámítva — számottevően gyrapodott, 
közmegelégedésre*



W  A magyarcsanádl "Úttörő” és n Kossuth w Tsz
(tö) .P«ysgtt3Légft-

A " Kossuth” Tsz 1960.január: 7 -én alakult meg. 
Az alapitő család száma: 104 fő,
Tagok száma : 114 fő,
Összes földterület : 735 kát.hold

ebből szántó : 690 kát.hold
A Eitterraelőszövetkezet elnöke: Rácz István lett.
A Tsz Állatállománya:

Tehén : 20 db
Üsző
Lő
Tenyészkoca
Malac
Juh
Bárány
Baromfi

: 43 db 
: 39 Db 
: 20 db 
: 120 db 
: 47 db 
: 30 db 
: 300 db

A Tsz összes hitelfelvétele: 1 171 744 Ft volt. 
Áruértékesítés:

Tervezett Tényleges

801 0Ö0 Ft 695 000 Ft 86

A munkaegység • Ft értéke: / 1960-ban /

Tervezett :
Tényleges :

33,40 Ft 
26,31 Ft
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Az egyesülés mellett szóltak azok a tényezők, hogy 
a Kossuth Tsz mint fiatal Tsz részben a vezetés kel
lő hozzá nem értése miatt, részben a tagság hozzáál
lása miatt nem tudott megállni a saját lábán«
AZ " Úttörő M Tsz mögött több mint egy évtized ki - 
tartó munkája gyümölcsözött«
A két termelőszövetkezet egyesülése 1961 februárjá
ban következett be«
1963.január: 1 - én a nagylaki termelőszövetkezet 
fuzionált az ” Úttörő" Tsz-el, igy annak területe 
édt tagsága tovább gyarapodott.
Az 1960-as évek jellemzője, hogy a községben erő - 
södött a szocialista demokratizmus« A Községi Tanács 
is fokozottabb aktivitást fejtett ki a gazdasági és 
kulturális ügyekben«
Sokat fejlődött, szépült a község* Az életszínvonal 
emelkedését számos jelenség bizonyltja: uj házak 
építése, tatarozások, a televízió, és a rádió száma 
megnövekedett, egyre többen vásárolnak motorkerék
párt és személygépkocsit.
Igen nagy jelentőségű volt a törpevizmü létesítő - 
se* A község központjában létesített víztorony szin
te minden házban a nap minden szakában biztosította 
a hideg és tiszta ivóvizet« Ezzel lehetővé vált an
nak a régi álomnak a megvalósulása, hogy ahol csak 
lehet fürdőszöbák létesüljenek a dolgozó emberek há
zaiban.
A község ennek megvalósításához társadalmi munkával 
jéárult hozzá« A vízvezeték árkait maguk ástták ki 
és temették be*
A költségvetés elkészítésekor figyelembe vették a 
közigazgatásilag Magyarésanádhoz tartozó Bökény te
lepülés bekpcsolását a villanyhálózatba« Ezzel mint
egy évszázados álom vált valóra*
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A községi IISZÜP alapszervozet, a Községi Tanács, a 
iömegszervozetek felvilágosító munkát végeztek azon 
emberek körében, akik még nem barátkoztak meg telje
sen a termelőszövetkezet gondolatával, eszel is meg
ismerhessék szocialista társadalmunk lényegét és azo
kat a célokat, amelyek a megvalósulás utján haladnak,
Ennek a munkának a továbbiak során jelentős eredmé - 
nye volt* A dolgozók világnézeti és erkölcsi fejlő - 
désében előrelépés történt,
Heg kell azonban említeni, hogy a vallásnak még meg
maradt a fogasa sokak körében, de az emberekben mind 
erőteljesebben körvonalazódik az átmeneti, kétkedő 
álláspont.
Ebben a jelentős munkában tevékenyen kivette a részét 
a községben dolgozó értelmiség* IJemesak magukévá tet
ték a Párt célkitűzéseit, hanem a megvalósulásuk ér
dekében dolgoztak is érte* E munkában a pedagógusok 
jártak az élen, a többi értelmiségi esetenként kap
csolódott be a közös‘munkába*
1963-ban számszerint 28 értelmiségi dolgozó volt a 
községben* Számszerű megoszlásuk! .

A községben megalakult még a tudományos Ismeret - 
terjesztő Társulat / TIT / csoport, amelynek a tag
jai az érteniségi dolgozók voltak*

pedagógus
orvos

16 fő 
1 fő

állatorvos 1 fő
agronómus 2 fő
könyvelő 2 fő
állami vezető 3 fő
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l,/_Jfeazetiség fogalma* fejlődése hazánkban:

A Magyarországon élő nem magyar kisebb népcsoportokat 
nemzetiségeknek nevezzük, Ez a megnevezés fokozatosan 
és történetileg alakult ki. Sajnos az idők folyamán 
gyakran merültek fel problémák a nemzetiségek megne — 
vezésével kapcsolatban, még ma sem teljesen probléma*» 
mentesen.
Már az 1848/ 1849-es forradalom és szabadságharc ide - 
jen is ellentétek voltak a magyarországi nem magyar 
népek megnevezése kérdésében, A nemzetiségekre külön
böző megjelöléseket használtak, példáuls " a haza nem 
magyar ajkú polgárai ", " valamely népfaj".
Az 1868* XHV. tc-ben olvasható* " Magyarország összes 
honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politi - 
kai tekintetben egy nemzetet képeznek, az osfcthatatlan 
egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgá
ra bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenrangú tag
ja."®

Az " őszirózsás forradalom " után a nemzetiségek tény
leges egyenjogúsítására törekvő polgári köztársasági 
kormány bizonytalannak mutatkozott azzal kapcsolatban, 
hogy minek is nevezze a nemzetiségeket,
A Tanácsköztársaság jogszabályai nemzetekről és nemze
ti kisebbségekről szóltak, A nagyobb, összefüggő terü
leteken élő nemzetiiégeket nemzetnek Ismerte el és te
rületi autonómiát adott nekik,
A nemzetiség megjelöléshez fűződő negatív élmények so
rozata Magyarország nem magyar lakosai számára tovább 
folytatódott a Horthy - uralom és különösen a második 
világháború alatt*
Az Egyesült ¡Nemzetek Szervezete kisebbségi albizottsá
gának 1960-ban kiadott és megfogalmazott definíciója 
a számbeli kisebbség oldaláról közelAii meg a kérdést.
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Alapvetőnek tartja a kisebb létszámot, továbbá a 
kisebbségi állapot öt objektiven megkülönböztet
hető kritériumát: a kulturális, a fizikai és tör
ténelmi sajátosságot, a vallást és a nyelvet,

A magyarországi nemzetiségek kis számban, viszony
lag nagy területen szórványokban helyezkednek el, 
Ilindöasse egy megye tiszta magyar településű: 
Szolnok - megye,

A nemzetiségek kétnyelvüek# Anyanyelvükön és ma - 
gyárul egyaránt beszélnek* Nemzetiségi tudatukat, 
törekvéseiket nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik 
ápolásának e célra saját szervezetek létrehozásának 
valamint az anyanemzetükkel való kapcsolatok sza
badságának igénye jellemzi#

2.AÁZL..HSZME nemzetiségi politikája :

A nemzetisgi politika alapvető elveit és az elvek 
gyakorlati alkalmazásának módját az adott történel
mi viszonyoknak megfelelően a marxizmus - leniniz- 
mus nagy klasszikusai* I/Iarx-Engels-Lenin dolgozták 
ki.
A történelem - igy hazánk népeinek története is - 
azt igazolja, hogy az általuk kidolgozott elvektől 
történő eltérés mindig nagy károkat okoz a népek — 
nek, közös ügyünknek, a szocializmus győzelméért, 
felépítéséért folyó harcnak#

Az 1949# augusztus: 2 0 - á n  elfogadott Alkotmány 
kimondja: " A Hogyar Népköztársaság polgárai a tör
vény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek#
A polgárok bármilyen hátrányos megkülönböztetését 
nemek, felekezetek vagy nemzetiségek szerint a 
törvény szigorúan bünteti#
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A Magyar népköztársaság a területén élő minden nem
zetiség számára biztosítja az anyanyelvű oktatásának 
és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét*”

Ezt az 1972*áprilÍ3: Í2 — én elfogadott módosított 
szövegben továbbfejlesztették: ,
” A Magyar népköztársaság a területén élő minden 
nemzetiség számára biztosítja az egyenjoguságot,az 
anyanyelv használatát,.az anyanyelven való oktatást 
saját kultúrája megőrzését és ápolását.

A párt és népi államunk szervei minden szinten fi
gyelemmel kisérik ős ellenőrzik a lenini nemzeti — 
ségi politika helyes gyakorlati megválósitását*

A párt kongresszusain elfogadott beszámolók és ha
tározatok megfelelően foglalkoznak a lenini nemze
tiségi politika megvalósításának feladataival*

' Teljes felelősséggel meg lehet állapítani és erő -
siteni azt a véleményt, mely szerint hazánkban nem
csak elvi jellegű garanciája van a nemzetiségek sza
bad fejlődésének, hanem számos törvény biztosítja 
annak valóra váltását a gyakorlatban*
Ilyenek például: a tanácstörvény, az oktatási tör
vény, a munka törvénykönyve, a polgári törvénykönyv.

3./-A.nemz,etiaé^ek szerepe« helye Csongrád raegvében:1̂

Csongrád megyében dél-szláv, román, szlovák nemzeti— 
ségek élnek# Gazdasági, politikai, jogi, közéleti 
egyenjogúsága a Magyar Népköztársaság Alkotmányának , 
szellemében biztosított, érvényesül.
Életszínvonaluk, életkörülményeik megfelelnek a me
gye átlagának*
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A nemzetiségi lakosság részt vesz a közéletben* a 
választott népképviseleti és társadalmi szervek 
munkájában*
A megyében élő nemzetiségek túlnyomd többsége, de 
különösen a fiatalok jól beszélik a magyar nyelvet, 
ugyanakkor vannak, akik hivatalos ügyek intézésé - 
nél szívesen használják anyanyelvűket.

Ennek feltételeit a tanácsok mindenütt megterem - 
tették. Minden helyi tanács apparátusában / így Ma
gyaré sanádon is / van az adott nemzetiségi nyelvet 
irodalmi szinten ismerő hivatalnok. .
A nemzetiségek száma a megyében:

Község neve Év lakosság Dálazláv Roaán S2lo„á)c
száma

Ambróziáivá 1970 699 — 260
Csanádalberti n 933 — — 98
Deszk it 2756 276 10 —

Pitvaros it 1951 — — 475
Szőreg II 5105 78 - ~ —
Ujszentiván » 1313 121 — — -

Magyarcsanád II 2249 150 560 10

A felsorolt nemzetiségek lakta területen kivül él
nek még Szeged város területén is, mintegy 1000 fő*
Az 1960 és 1970 évi népszámlálás adatai szerint a 
nmzetiségi települések összlakosságának a száma kö
zel 923 fővel csökkent.
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Nyilvánvaló, hogy a csökkenésnek csak a töredékét 
képezi az idősebb nemzedék kihalása* ¡Mindez sokol
dalú társadalmi — politikai munkát igénylő folya - 
mát*
Nemzetiségi politikánk gyakorlati érvényesítését 
és a nemzetiségiek jó politikai közérzetét szolgál
ja, hogy az elmúlt években Magyarcsonádon és a töb
bi nemzetiségi községekben utcákat neveztek el a 
nemzetiségek nagyjairól*

4»/_!3agvarcsanádon levő nemzetiségiek:

A község egyharmada nemzetiségi* Románok, szerbek 
és szlovákok élnek itt együtt magyar honfitársaik
kal*
Élénk és gyümölcsöző kapcsolatot tartanak fenn a 
Magyarországi Románok és Délszlávok Demokratikus 
Szövetségeivel* Mindkét szervezet nem egy esetben 
nyújt anyagi és pénzügyi segitséget a helyi nemze
tiségi kulturcsoportnak*®
1961.júniuss18 - án került sor a községben a Nem
zetiségi Békenap ünnepségsorozat megrendezésére* 
Ezen hét község / zömmel nemzetiségi / tánccso - 
portja vett részt* Ezen a napon a különböző ren
dezvényeken a meghívott vendégekkel együtt mint - 
egy 3500 ember volt jelen*
Kiemelkedő esemény volt 1963* augusztusában a Ro
mán Népköztársaság felszabadulásának évfordulóján 
rendezett ünnepség* Erre a Román Nagykövetség is 
elküldte képviselőit, SBBIK# amely a magyar-román . 
barátság szellemében zajlott le.
A község mintegy 10 % - át a cigány lakosság al - 
kotja* A velük szemben alkalmazott faji dlszkri - 
minizációs nézetek az 1960-as évekig lényegében 
fennállottak*
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család, 
család,
család^ ' ■
család, 
család, 
család*

Zömében görögkeleti — románnak vallják magukat, 
de magyarok is vannak közöttük*
A felszabadulás ejőtt főleg vályogvetéssel, ta-. 
pasztással foglalkoztak, de sokan közülük már 
aratni is járt^Többen napszámosként dolgoztak 
a helyi kulákoknál, ahol szűkös élelmezést is 
kaptak*
Hires vályogvető család volt a: Sztáncs és & 
Koszta- család* A vályog elkészítésében a csa
lád apraja-nagyja részt vett. A megrendelő kö
teles volt pelyvát illetve tört-szalmát hozni a 
megjelölt kubik-gödörbe, ez általában a vasút
állomással szemben levő területen volt*
Kettő személy naponta megközelítőleg 1000 db . 
vályogtéglát készített, amelyet hetekig kellett 
szárítani, ahhoz, hogy a házépítéshez felhasz
nálható legyen* Ezért 200 - 300 Pt, X 1 kg sza
lonna és 1/2 liter pálinka járt*
Az aratásban résztvevők kaszával, kézi aratással 
dolgoztak* Külön részesedés illette meg a kaszást 
és külön a marokverőt* Ez mindig & tulajdonos és 
a vállalkozó közötti megegyezés alapján jött lét
re.

Cigány-őse saládok voltak s
— Graur
— Hustiák
— Koszta
— Hadobán 
«. fíácz
— Stánca
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A kaszást megillető részesedés:
- 1 kát.hold után 110 kg búza és 

az ellátás / kaució /,
- minden 11-ik kereszt volt az 

övé / behordás után /•

A marokverő részesedése:

- minden 10 kát.hold után 200 kg 
búza, 20 Ft és ellátás.

A faluban levő és működő cséplőgépnél is sokan 
dolgoztak* Sztáncs István például már tizenhat 
évesen dolgozott a gépnél, (hiszen nyolcán vol - 
tak testvérek.)
A behordott búzát a házaknál osztagba rakták és 
a traktor a cséplőgéppel házró 1-liázra járva csé
pelte el a bmzát, árpát, zabot és rozsot.
Két traktor volt a községben cséplőgéppel:

- S.Nagy István féle / gépész is ő 
volt,

- Szekulity - féle / gépész Meny
hárt Lajos volt /

Minden cséplőgéphez úgynevezett ” banda " tar
tozott. Annak volt egy vezetője: a bandagazda.
A brigád általában 22 főből állt, ezek a cséplés 
folyamán meghatározott helyen dolgoztak.
Mindig az a ház volt köteles ebédet főzni, ahol 
éppen a gép dolgozott. A cséplés kezdete általá
ban hajnal kettő-három órakor volt és késő estig, 
e**s 21-22 óráig dolgoztak.
A gépet és a "bandát" külön részesedés illette 
meg.
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A lecsépelt szenestermény után 10 q - ként 1 q a 
részesedés# Ebből* . ..

1/4 rész a gépet illeti meg*
1/6 rész a n bandáé '*•

Az emberek részét hetenként vasárnap reggel mér
ték széjjel# ,
A két traktor és " bandája” között verseny ala - 
kult ki minden évben# A gép tulajdonosa döntötte 
el azt# ki jöhet az esetleges megüresedett hely — 
re#
Lényeges változások következték be a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével# A cigányság nagyobb 
része termelőszövetkezeti tag lett, de voltak akik 
az iparban helyezkedtek el Szegeden
és Eakón* A meglevő ferde nézetek még mindig a hibás 
velük szemben alkalmazott előítéletékből származnak*

Esetenként még mais adódik a cigányokkal kapcsolat
ban egy - egy probléma, amelyek megoldása nagy kö * 
rültekintést igényel, mert igen érzékenyek és tuda
tában vannak, hogy társadalminknak megkülönbözte - 
tett tagjai#
A cigányság helyzetének javítása érdekében több 
községi intézkedés történt# A cigány-telep felszá
molása érdekében a tanács lokásvásárlási hitele - 
két nyújtott és lakásépítésre díjtalanul telkeket 
bocsátott a rendelkezésükre# Ennek eredménye, hogy 
több cigánycsalád megfelelő segítséggel és támoga— 
tásoal házat épített#
A faluszéli putrik felszámolása az 1960-as évek 
végén teljesen befejeződött#
Az általános iskolában az 1960/61-tanévben 45 ci
gány tanuló végezte tanulmányait, döbben felsőfo
kú iskolában folytatják tovább a tanulást#
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Koszta Srzsébet a Szegedi Védőnőkópzőt elvégezve 
Cakőn kapott állást és lakást, férje Graur István 
a 10«Sz«Volán gépkocsivezetője lett.
Graur Dinka Apátfalva községben lett óvónő.
A Ikikói Járási Tanács szinte minden tanácsülésén 
foglalkozott a járás területén élő cigányság hely
zetével. Hagyarcsanád községben nem egyszer a 
helyszínen tanulmányozták a megoldandó feladató - 
kát, problémákat. A Járási -Tanács képviseleté — 
ben Szőnyi Ferenc, Katona Sándor ellenőrizték a 
rendelkezések végrehajtását.
Hustiák Uros a helyi Községi Tanács tagja volt é
vekig, majd Járási Tanácstag lett, képviselve a 
cigányság, érdekeit.

A gyerekeknél a nemzetiségi hovatartozást mindig 
az apa nemzetisége szabta meg. Ha egy szerb fér
fi román nőt vett el feleségül, gyermekeik szerb 
anyanyelvűek lettek, szerb iskolába jártak. Sőt 
ezentúl a feleség is a szerb szokásoknak, hagyo
mányoknak megfelelően élt. Sz a szokásmód, rend 
volt abban az esetben is érvényben, ha szerb le
ány ment feleségül román nemzetiségühöz, vagyis 
akkor a gyerekek román anyanyelvűek lettek.

A nemzetiségiek / románok, szerbek, szlovákok, 
cigányok / fontos szerepet töltenek be a község 
társadalmi, gazdasági és politikai életében.
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VIII.-Jlz. egyházak szer epe ég helye a községben»©

A községben négy felekezet van:
- rónai katolikus
- református
- görögkeleti szerb
- görögkeleti román

A magyarországi katolikus egyház az államalapí
tástól szerves részét képezi történelmünknek.
Társadalmunkban ma is hívők és nem hivők élnek 
és dolgoznak együtt, és a hivők többség® a kato
likus egyházhoz tartozik.
A Ifegyar Népköztársaság Alkotmánya kimondja:
"A ilagyar Népköztársaság biztosítja az állampol
gárok lelkiismereti szabadságát és a vallás sza
bad gyakorlásának a jogát. A lelkiismereti sza — 
badság biztosítása érdekében a llagyar Népköztár
saság az egyházat különválasztja az államtól."

A községben a katolikus vallást gyakorolják a 
legtöbben. A római katolikus templom 1938-1940 
között épült. A plébánia 1941-ben készült el.
Katolikus plébánosok voltak a községben:

Kendrella József / 1941 - 1959 /, 
Kapossy Gyula / 1959 - 1960 /,
Borsos Ferenc / 1960 - 1961 /,
Vas József / 1961 - /.

A községi plébániához tartozott még a közeli 
Bökény település is, Ghol kápolna épült és a 
magyarésanádi plébános járt ki meghatározott 
időközönként misét celebrálni.
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A görögkeleti szerb és görögkeleti romám hivők 
sokáig egy templomba jártak*
A görög-keleti román templom 1808 - bán épült* 
1880-baa a görgg keleti szerb templom is felé
pült* Az első lelkész: Popovics Szvetozár volt*
Sorrendben lelkészek voltak:

- Popovics Szvetozár,
- P&ndrovics Miljusin 
** Kocsován Miron
- Gedos Velimir

A református templom az 1900-as évek elején é
pült* Lelkészei Soős Béla volt*

A szerbek, románok, magyarok kapcsolatait vizs
gálva úgy tűnik, hogy a községben élő magyarok 
mindig bizalmasabbak voltak a szerbekhez,mint a 
románokhoz* A református vallásu magyarok, amíg 
nem volt iskolájuk, gyermekeiket a szerb iskolá
ba járatták*
A lelkészek közül Soős Béla református lelkész 
tevékenyen részt vett a közéletben* A felszaba
dulást követően a Nemzeti Bizottságban tevékeny
kedett mint jegyző, majd a Hazafias Népfrontban_ 
f-olffifolht ki aktivitást.
Az egyház is része tehát a szocialista társada
lomnak, annyiban, amennyire és amennyiben az el
múlt évek történelmi jelentőségű forradalmi vál- 
tézásait elfogadja a magyar nemzet életében.
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lX._A_kösgég_fGálődégei

l./ £â &gá̂ ĝ;lig.á&s»
a./ Ipari

A község gazdasági életében az ipar, a kereskedelem 
ős a mezőgazdaság egyaránt fontos szerepet játszik, 
de nem egyforma súllyal*
A lakosság fő jövedelmi forrása a mezőgazdaság. Az 
életszínvonal emelkedésével nagyot nőtt a kereske - 
delem szerepe is* Az ipar mint kiegészítő gazdálko
dási ág, egészen kis réteget foglalkoztatott* Ipari 
létesítmény a községben a felszabadulás előtt nem 
volt*
1945 - ben a különböző szakmákban összesen mintegy 
30 kisiparos tevékenykedett! kovács, bognár, lakatos 
szűcs, szabó, asztalos, egészen 1951-ig magánkisipa
rosok voltak.
1951 “ ben központi intézkedésre megalakult a Kis
ipari Termelőszövetkezet a két község! Apátfalva és 
Magyarcsanád összevonásával.
Az iparosok közül kilenc személy lett tagja a Sző - 
vetkezetnek. Ezek között voltak! cipészek,bognárok, 
kovácsok, lakatosok »bádogosok,fodrászok.
1954 • ben az iparosokat - akik eddig mint Szövetke
zeti tagők saját műhelyükben dolgoztak - Apátfalva 
községbe összpontosították. Az ismételt helytelen 
intézkedés következtében sok kifogás merült fel az 
iparosok és a lakosság köréből is.
Jellemző, hogy csak egy iparos / Volka István ci - 
pész / ment át dolgozni, a többiek kiléptek a Szö
vetkezetből és máshol kerestek munkát. Hamarosan 
azonban az apátfalvi részleg is feloszlott.®
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W  itereateflelfiPü-

1945 * ben a községben egy Hangya Szövetkezet mű
ködött, amelynek egy vegyes és egy italboltja volt.
A kiskereskedői hálózat eléggé kiterjedt volt*

- 3 hentes
- 5 vegyes - kereskedő
- 4 kocsmáros
- 2 buzakereskedő
- 1 baromfikereskedő működött.

1946 — bán a fejlődés eredményeképpen megalakult 
a Földmüvesszövetkeáset. Ezzel a kiskereskedői há
lózat nagy részben megszűnt, csak egy vegyeskeres
kedés maradt meg és működött tovább.
A község dolgozói függetlenül hovatartozásuktól, 
egységesen támogatták a FÖldmÜvesszÖvetkezetet*
Látták, hogy nem csak a község kereskedelmi gond
jait, feladatait oldja meg sikeresen, hanem fon - 
tos társadalmi tényező is* Tevékenyen bekapcsoló
dott a község politikai, kulturális és sport éle
tébe.

1961 - ben a magyarCsanádi Pöldmüvesszövetketet 
és &z apátfalvi Pöldmüvesszövetkezet fuzionált.
Az egy főre jutó részvény összege állandóan emel
kedő tendenciát mutatott.
A boltok korszerűsítésére nagy gondot fordítot
tak. Korszerű pénztárgépeket szereztek be, és 
hűtőpultokat valamint egyéb berendezéseket vá - 
sároltakí^
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A gazdasági ágazatok közül a községben egyértel
műen a mezőgazdaság, abban is a földművelés do — 
minált• Uagyaresanád környékén változatos termő
talaj állt a gazdák rendelkezésére,
A Karos mellett .és az árterületen a humuszos 
vályogtalajtól kezdve a szikesig szinte minden 
talajfajta megtalálható.
Az időjárás is szeszélyes, fő jellemzője a nagy 
hőmérsékletingadozás a tél és a nyár, Valamint a 
nappalok és éjjelek között.

A talajnegmunkáláshoz szükséges eszközök döntő 
többsége a felszabadulás előtt a nagybirtokosok 
tulajdonában voltak, A szegényparaoztok birto - 
kában esetleg csak vaseke, borona volt, majd ké
sőbb honosodtak meg a vetőgépek is,
A törpebirtokon gazdálkodók csak a nagygazdáktól 
a ledolgozás fejében kölcsönkapott eszközöket 
használták,
A terméseredmények alakulását az elemi csapások 
is befolyásolták, A jó termő, humuszos "árte
rületen" gyakran kiöntött a Ilaros-folyó és az 
azévi termést tönkretette, A legnagyobb árvíz 
1938-ban volt, amikor is a községet csak a cso
da mentette meg a katasztrófától, A belvízkár 
is csökkentette a termést. Főleg a laposabb és 
a szikesebb talajon okozott kárt, a vasúttól 
Csanádnalota illetve Kövegy felé esé területen,

A I'h.ros - folyó partján , ahol a televényes 
földön öntözésre is volt alkalom: káposztát, 
dinnyét, uborkát,tököt vetettek. Ugyanakkor 
több gazda telepitett szőlőt, és a termés vé
delmére később szőlőcsőszt szerződtettek*
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Állattenyésztéssel is foglalkoztak a községben. 
Főleg az önellátásra szorítkozva sertést, barom
fit tenyésztettek, de sok háznál volt szarvas
marha is.

A mezőgazdaságban döntő változást a Magyar Dől - 
gőzök Pártjának a szocialista mezőgazdaság meg
teremtéséért kezdett akcióba hozott«
1950 - ben az első termelőszövetkezet megalaku
lásával / Üttörő Tsz / indult meg a kollektív 
gazdálkodás« A termelőszövetkezetben összefort 
kollektíva alakult ki, magyarok és szerbekére- 
mánok és szlovákok vállvetve dolgoztak*
Nem egyszer volt megpróbáltatásnak kitéve a ter
melőszövetkezeti 1953 - bán a párt leple alatt 
revizionista elemek a közös gazdálkodás ellen 
szegültek és a termelőszövetkezet szétzüllesz— 
tésén fáradoztak. Többen ki;is léptek a terme
lőszövetkezetből.
Az 1956 - ős. ellenforradalom nem okozott emli- 
tésre méltő anyagi kárt, mért a tagok határo - 
zottaia kiálltak a közös gazdaság mellett és 
megakadályozták azt, hogy néhány felelőtlen 
elem széthordja a termelőszövetkezet vagyonát«
Ez a közös gazdaság — amely rövid idő alatt ki
heverte a különböző megpróbáltatásokat - egyre 
több tagot vonzott, a létszám újra gyarapodni 
kezdett*
Az Úttörő Tsz fejlődésében voltak kiugrások és 
voltak visszaesések is« A terméseredményeket 
nem egyszer az aszály befolyásolta nagymérték
ben*©



Az "Úttörő Tsz " fejlődése 1950 és 1965 között:
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Év Tagok
szama

Földter.
nagysága

Munkaegys.
értéke

A term.szöv 
vagyona

1950 12 8 0 kh 14,40 Ft 2 869 132 Ft

1900 401 2109 kh 35,50 Ft 4 930 686 Ft

1965 534 3449 kh 37,23 Ft 8 420 000 Ft

A növénytermesztés mellett komoly jövedelme volt a 
termelőszövetkezetnek az állattenyésztés is* Ez 
adta az összbevételek 30 % - át#
Az állattenyésztés fejlesztésével az állam iránti 
kötelezettségüknek igyekeztek eleget tenni* Ilyen 
szempont vezérelte a vezetőséget akkor is, amikor 
foglalkozni kezdtek a baromfi tenyésztéssel is*
Megfelelő takaraápyeliátás fejében házakhoz helyez
ték ki a kacsákat és á libákat, Így a nevelő tag 
is jól járt*
A száj és körömfájás mint járványos megbetegedés 
érzékeny kárt nem okozott a termelőszövetkezet ál
latállományában* Igen jó munkát végzett Dr.Felber 
Ferenc állatorvos* a£i nem-csak a termelőszövetke
zetben, hanem a községben és a tanyavilágban is 
őrködött az állatok egészsége felett*
Hasonlóan, igaz rövid ideig működött és gazdálko
dott a M Haladás Tsz *' és a ” Kossuth Tsz " is*
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d*/ JféfoaflftHtójBL*,

Az n úttörő ° iGmeloszövetkezet 1957 - is non ren
delkezett saját gépparkjével* A szükségős gépi mun
kákat / öcsi mélyszántás, boronáién, talajjavítás / 
a királyhegyes! gépállomás végezte el, est szerző - 
désukötéosel biztosította g termelőszövetkezet•

1957 őszen került sor az ealő gépek megvásárlására:
2 db traktort vásároltak. A gépek szám azután év- 
rőlé évre gyarapodott megfelelő állami támogatás 
mellett*
1964 * ben a termelőszövetkezet a következő gépok- 
kol rendelkezett:

- 20 db traktor teljes felszereléssel,

- 2 db lánctalpas traktor,

- 1 db 2,5 tonnás tehergépkocsi,

- 1 db 4 tonnás tehergépkocsi,
- 2 db gabona-kombájn,

. - 4 db cséplőgép

- 3 db öntöző-szivattyús motor*

A gépesítéssel párhuzamoson folyt a szakember
képzés is*

Az egyéni gazdák gépi m&akáit a termelőszövet
kezet segítette* A ncséplésokét a községben 2E£ 
S S magánkézben levő MSE traktorok és cséplőgé
pek biztosították a teljes kollektivizásáig*

1361 - 1965 terjedő időben állami eszközökből 
országos viszonylatban a mezőgazdaság fejlesz
tésére mintegy 39 millió Ft-ot f o r d í t o t t a k -

Bbből az összegből jelentősen részesedett köz
ségünk két termelőszövetkezete is*
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Az " Úttörő Tsz " megalakulásától 1960-ig terjedő®» 
beruházás» Ft-ban 1 221 000 Ft volt* Ezt az összeget 
felújításra és uj gépek vásárlására használták fel. 
Építési jellegű beruházásuk nem veit.
Saját erőből a kövekező létesítményekét építették:

- 3 000 férőhelyes csibenevelő,
- 250 férőhelyes süldőszállás,
- 24 férőhelyes sertés fiaztató,
- daráló magtárral együtt*
- két gondozói lakás.

A " Haladás Tsz ” - ben a beruházási összeget a kö
vetkező célokra használták fel:

- 1960ában
- 196l-*ben
- 1961-ben
- 1963-ban
- 1963-ban

50 férőhelyes tehéaistálló, 
250 férőhelyes süldőnevelő, 
300 férőhelyes hizlalda,

50 férőhelyes tehéaistálló, 
30 férőhelyes fiaztató.

Saját erőből történt épikezések:

- 1960-ban 30 férőhelyes fiaztató*
- 1961-ben 24 kalapácsos daráló.

A szocializmus építésének időszakában Magyarcsanád 
község nagyarányú gazdasági fejlődésen ment keresz
tül* arai megváltoztatta a község arculatát, a köz - 
ség lakosságának anyagi, társadalmi helyzetét,döntő
en átalakította életmódját®
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2«/ failtttrális-..t&flip.fléa

a./ A lakosság általános műveltsége?

A kulturális munka jelentőségét és fontosságát a 
felszabadulás után két körülmény határozta meg3

* a Horthy - korszak súlyos öröksége, a 
kulturális elmaradottság, a fasiszta 
ideolégia hatása, az analfabétizmus, 
sovinizmus, faji gyűlölet, a n$pbe — 
tegségek

- a még megmaradt osztályellenség igye- 
kezétt gátat vetni a demokratikus 
átalakulásnak«

A község kulturális, iskoláztatási helyzete na** 
gyón kedvezőtlen képet mutatott a felszabadulás 
után« Az iskoláztatási színvonalat legjobban az 
alábbi statisztika HMXt mutatja meg)

7 évnél 6 oszt. polg«isk éretts. egy. analfa
idősebb végzett végzett fősik. béta

2296 1703 23 9 5 208

Az analfabéták zöme az idősebb korosztálybél és a 
cigányság soraiból került ki«
I944,szeptemberében a következő elemi iskolák 
működtek a községben;

- állami iskola két tanteremmel
• református iskola egy tanteremmel
- román iskola egy tanteremmel
- szerb iskola egy tanteremmel
~ bökényi római katolikus iskola 

egy tanteremmel«



A községben két nemzetiségi iskola is működött# 
Mindkét iskolát a görögkeleti szerb és román egy
ház tartotta fenn az államosításig, de állami tá
mogatást is kaptak#
.(Donitői az első világháborúig szerb tanít¿képző
ben végeztek# A Horthy- korszakban magyar nyelvű 
tanítóképzőben tanultak, majd az egyházkerület ve
zetőjénél tettek különbözeti vizsgát a szerb, é - 
szláv nyelvből illetve román nyelvből#
Ha®rarcsanádolt.bizonyos nyelvi, rokoni, népi ha
gyományok kötötték össze a közeli nemzetiségi köz
ségekhez i Szöreghez, Ujszentivánhoz, Sattonyához, 
Kétegyházához,Deszkhez# Összekötő kapocs volt a 
görögkeleti egyház, amelynek különösen a történe
lem folyamán volt fontos szereped
A községben és a környező nemzetiségi községek 
iskoláiban a szerb illetve román nyelv irodalmi 
változatát tanították, bár bizonyos regionális 
nyelvhasználattól sem voltak mentesek#
Az 1868 - as m m i . t ö r v é n y c i k k  előírja a 6-12 
éves gyermekek mindennapos iskolai és a 12 - 15 
évesek ismétlőiskolai tankötelezettségét# A tör
vény kimondta, hogy az olyan községekben, ahol 
az egyházak nem tartanak fenn népiskolát, maga 
a község köteles közös népiskolát felállítani#
Az állami iskola abban az időben 21 kát.holddal 
rendelkezett, amelyet bérbeadtak és ez fedezte 
az iskola működésével kapcsolatos kiadásokat*
A XKXVlll*-as törvénycikk előírta, hogy egy.ta
nító 80 tanulónál többet nem taníthat# Betartá
sára azonban nem mód# .
Az iskolákban a tanítási színvonal igen alacsony 
volt#"Nagymértékű volt a szemléltető eszközök 
hiánya és az egyházak befolyása#
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Az állami általános iskola működését az 1945/1946 
tanévben kezdte meg* A község a makói tanfelügye
lőséghez tartozott, a pedagógusok a makói Pedagó - 
gus Szabad Szakszervezetbe léptek be*/ Feladatai
ról és elnevezéséről viták folytak*/
Makón Szabó József, Farkas Imre és id.Komócsin 
Mihály segítették a szakszervezeti munka kibonts- 
kozÉátását.
A helybeli pedagógusok többsége elvetette a wszak- 
szervezet” elnevezést* Makói, majd Csongrád Megyei 
Nevelők Egyesületét vették fel névnek* Ennek az 
egyesületnek 1945 januárjában közel 200 tagja volt*

Ezeknek az első pedagógus-szakszervezeti csopor - 
toknak tevékenysége az oktatási feladatok ellátá
sára, a pedagógusok életfeltételeinek biztosításá
ra irányult*
1945 márciusában a tanfelügyelők vezetésével tör
téneti, irodalmi, pedagógiai tárgyú világnézeti 
tanfolyamot szerveztek valamennyi nevelő számára* 
Ezek a tanfolyamok Makó központtal 3-4 község 
összevonásával történtek.
A rt Köznevelés” 1945.novemberi száma közzé teszi 
a VKM 68 800 / 1945*sz.rendeletét a nemzetiséghez 
tartozó tanulók nemzetiségi oktatásáról* A rende
let felhívta a figyelmet,arra ,hogy” mindazokban 
a helységekben, ahol a jelenlegi oktatási nyelv 
megváltoztatására kívánság merül fel, a nemzeti - 
ségi anyanyelvű tanulók szülei titkos szavazással 
döntetek az oktatás nyelvéről.”
Erre Magyarésanádon és a többi környező községek
ben nem volt szükség* A tanítás minden problémá
tól mentesen folyt.
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1946 - bán Uagyarcsanádon és a többi* szerbek 
által lakott községekben megtartották a dlszláv- 
nemzetiségű magyar állampolgárok összeírását*
Az összeírást a kijelölt községekben / láagyar - 
csanád, Battonya, Szőreg, Deszk,Ujszentiván / 
a magyar és szerb pedagógusok végezték*

A Vallás és Közoktatásügyi Kinisztérium célja 
az volt* hogy minden délszláv nemzetiségű la
kos saját anyanyelvén részesüljön oktatásban* 
Különös gonggal kiséri figyelemmel a nemzeti
ségi Iskolák működését* Igyekeznek a hiányos 
tárgyi feltételeket megszüntetni*
A szerbek szinte teljes létszámban tagjai a 
magyarországi Szlávok Antifasiszta Szövetsé
gének és egyben a Kommunista vagy a Paraszt 
Pártnak*
Pályi Béla az első állami általánés iskola 
igazgatója jelentésében a következőt Írja*
"Kultúrpolitikai szempontból figyelemre mél* 
tó Heducza István görögkeleti szerb tanító 
működése* mint a Hagyarországi Antifasiszta 
Blokk elnöke. 2öbb újságcikkben foglalkozott 
már a szerb — magyar együttműködés kérdésével* 
Elint alelnök az Antifasiszta Blokk országos 
értekezletén többször tartott előadást*"
Az állami általános iskolában öt tanulócso
port* a református iskolában két tanulócso
port működött*
365 tanulóra mindössze hat nevelő jutott*
Az állam mintegy 420 000 Pt — ot fordított 
a tantermek ós különféle egyéb épületek tata
rozására*®
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Az illand, általános Iskola, Rónán és Szerb tan
nyelvű Iskola adatai 1950 / 1951 tanévben:

___________
Iskolla
adatai'

Iskola
száma '

Santersa*
száma

lanulők
száma

Nevelői
száma

állami ált.
iskola < 3 5 . 244 9

Bökény 1 1 21 1

Román
iskola 1 ' í 31 1

Szerb
iskola 1 1 9 1

A rendelkezésre álló adatok alapján a szerb- 
iskola tanulóinak megoszlása: / 1950 / 1951* /

I* osztály 1 fiú.
II.osztály 1  fiú,
IV* osztály 1 leány
V* osztály 1 leány

VI. osztály 1 leány
VJI «osztály 2 leány

A báron iskolában közösen szervezték meg a szülői 
munkaközösséget* A nemzetiségi szülök saját nyel
vükön is előadhatták kérésüket, hiszen a padagé - 
guook között többen beszélték vagy a román vagy a 
szerb nyelvet*
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Kezdetben nagy volt a lemorzsolódás:

1945/1946-ban beiratkozott 365 tanuló, 
évközben lemorzsolódott 154 tanuló#

1961/1962—ben beiratkozott 302 tanuló, 
évközben lemorzsolódott 3 tanuló*
A görögkeleti román tanítói Húsz János volt# 
aki nagy tapasztalattal és tudással rendelkezőL búéegyén yvelt# Munkáját nagy körült okin-*'
téssel végezte, kitünően beszélte a, magyar nyel
vet is#
1949-ben a tanfelügyelő a következő nemzetiségi 
tanítókat javasolja jutalmazásra!

1./ Rusz János Magyarcsanád,görögkeleti román 
tanító,

2?/ Balogh Gyula Battonya,megbízott igazító,
3*/ Vajda Ferenc Deszk, körzeti felügyelő,
4#/ likolasev Zsiván Szőreg,görögkeleti lelkész 

tanító* ’

Közel négy évtizedes oktató-nevelő munka után 
1962-ben ment nyugdíjba#
Követelmény volt á megfelelő számú és képzett
ségű nevelők álljanak rendelkezésre# M község 
nem tudott biztosítani elegendő szolgálati la
kást» igy legtöbben közülük rövid ittartézko - 
dás után más helyre kérték áthelyezésüket#
Átlagban egy - két évig tanítottak a községben, 
Utániba távoztak#
A szövetkezeti mozgalom kialakulása, Makó és 
Szeged iparosítása változást hoz a lakosság fog
lakozásában, életkörülményeiben*®
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*>«/ Az iskolai napközi létrehozásai

A mezőgazdaság szocialista átszervezése szüksé
gessé tette 1960.augusztust 1 - én a napközi - 
otthon beindítását, síivel sok tanuló szülője 
dolgozott a termelőszövetkezetekben és egyéb 
munkaterületeken.

Az iskolai napközi ebédlőjét és konyháját a 
Felszabadulás utján & 2. sz. iskola épületé
ben helyezték el. Kezdetben nem veit népszerű 
a napközi, idegenkedtek tőle. Egy csoport ta - 
nuló volt, 40 fővel.
Az ebédlőt a legkorszerűbb berendezésekkel sze
relték fel: Így hűtőszekrényekkel, mosógépek - 
kel, szellőzőberendezéssel. .
A konyhai fdolgozókat megfelelően kiképezték, 
többet közülük tanfolyamra küldtek, hogy megfe
lelő képzettséget szerezzenek.
A naközi-otthon a kényelmes tanulás, jó ellátás 
mellett szakszerű felügyeletet is nyújtott a 
tanulóknak. A szülők nyugodtan végezhették 
munkájukat a földeken, a gyárakban a gépek 
mellett, hiszen gyerekeik jó kezekben voltak.
Az iskolai-napközi konyhája étkezési lehető - 
séegt myujt&tt a pedagógusoknak és a tanácsi 
dolgozóknak is.

Q./ Az általános iskola felszereltsege:

A felszabadulás után az iskolák elavult fel- 
szerlésael, bútorzattal rendelkeztek és csak 
az államosítás után indult meg ezek fel számé-
lésa.
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A tantermek száma is kevésnek bizonyult, hiszen 
csak hat állt rendelkezésre, amelyet sikerült 
kilencre bővíteni a kapott támogatásbél.

Hiányosság volt a különbőzé szakköri felszerelések 
elhelyezése terén is. Jellemző veit az akkori 
állapotokra, hogy nem volt megfelelő tanári és 
igazgatói iroda sem*
A Községi Tanács / mint sokszor / időben az ál
talános iskola segítségére sietett. Az iskola 
mellett levő mintegy 200 négyszögöl területet 
megvásárolta és igy mód nyilt a bővítésre.
A korszerű oktatáshoz kettő darab televíziót, 
rádiókat és lemezjátszókat, magnókat vásároltak.
Jelentős társadalmi munkával 1966-ban műhely
termet is építettek. Ebben a^tanulók és szülei 
vettek részt. •

#»7 jLMgaéii.9V,Q.Aft.r®

Az ovodai idénynapközi 1947-ben indult be.
Napi egyszeri étkezést biztosítottak a dolgo
zók gyerekeinek. Eleinte csak minimális lét
szám volt, hiszen Idegenkedtek ettől a módszer
től a szülők, a létszám csak 1949-től kezdve 
emelkedett számottevően.
Az ovodai bútorok a felszabadulás előtt elég- 
ge korszerűtlenek voltak.vHosszú asztalok, pa
dok voltak-oío-into és“egészségtelen olajos pad
ló. **

A Járási Tanács kezdeményezésére korszerű,Íz
léses bútorokkal látták el az ovodát.
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1963-tól kezdve az ovoda korszerű mosógépet,pad— 
lókefélő gépet, porszívót, centrifugát és torna
felszereléseket kapott.

Az ovodai férőhelyek alakulása:

Felszabadulás Felszabadulás
előtt után

1944-1959 ig 55 fő 1959-1960 ig 88 fő
1960-1970 ig 58 fő

A gyerekek foglalkozásával szakképzett óvónők 
vannak megbízva# Iliután a községben soknemzeti
ségű gyrekek vannak, igen sokrétűen kell velük 
foglalkozni# A községből hárman is sikeresen el
végezték az Óvónőképző Iskolát, ráadásul nemze - 
tiségl nyelven is beszélnek#
Az 1960-as évektől egyébként a nemzetiségi oktat 
tás Aj lendületet kap* A Csongrád Kegyei (Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 1979.január: 5-i állásfog
lalása elősegítette megyénkben, igy a községben 
is a nemzetiségek nevelő-oktató munkájának a fej
lesztését. ■
Több magyar gyerek szülője kérte, hogy ha egy 
mód van rá valamelyik nemzetiségi nyelven/ ro
mán, szerb / beszéljenek a gyerekekkel és tanít
sák őket.
A községi ovoda fejlődése dinamikus, egyenes vo
nalú volt és jelenleg is az.



a./ Továbbtanulás, beiskolázás.felnottoktatáfl: 

Az általános iskolát végző tanulók száma és
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a továbbtanulók 1945-1964 igs

Iskolai év 8 osztályt végzők Tovább
tanulók

1945-1964 379 170

A továbbtanulók mindegyike középfokú tanintéze
tekben / gimnáziumban, technikumban / folytatta 
a tanulást* Közülük mintegy 95-en érettségiztek 
sikeresen le* Ezek közül 49-@n végeztek egyete
men, főiskolán és helyezkedtek el az ország kü
lönböző helyein*
A nemzetiségiek közül is sokan szereztek képe- 
sitést felsőfokú iskolákban!

Tanár Tanító Mérnök Jogász Vasúti tiszt Orvos

4 3 1 7 3 2

A felszabadulás után lehetővé vált, hogy azok a 
felnőtt dolgozók, akik a múlt rendszer hibájából 
vagy családi ©kok miatt nem tanulhattak, vagy 
nem fejezhették he tanulmányaikat, most esti ok
tatás keretében ezt megtehessék*
A helyi pedagógusok kezdeményezésére 208 felnőtt 
dolgozó kapott bizonyítványt*
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Az általános Iskola tanulói közül, akik gyengébb 
tanulmányi xmfce eredményt értok el és emiatt nem 
vették fel a gimnáziumba, ipari tanulónak jelent
keztek«
Számuk évről-évre nőtt, hiszen az iskola elvégzé
se után sokan a helyi termelőszövetkezetben helyez1 
kedett el« / Egy pár nevet említsünk: Kardos Ist
ván kovács. Forintos István kovács, Wirth József 
bognár, Árgyelán Aurél kovács^ /•
Sokan Makón illetve Szegeden helyezkedett el, az 
építőiparban, gépiparban«

$)
e«/ Az uttörő-osanat fejlődése a községben:

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1947« ja
nuár: 8 - á n  Simon László aláírásával napvilágot 
látott a 17 491 / 1947* III* ü* o. számú rendelet 
amely kimondta az úttörőmozgalom Iskolai szerve — 
zésének az engedélyezését«
Ezzel elvileg az egész ország területén megnyílt 
a csapatalakitások lehetősége«
A Gyermekbarjíátok Országos Egyesülete " Úttörő — 
mozgalom " elmen gyermek és if juságnevelő szerve
zetet hozott létre, melynek működése az iskolás 
korban levő gyermekekre is kiterjed, ily módon 
elsősorban az iskolák keretein belül kívánja 
csoportjait megszervezni«
1947 márciusában 3?ildy Zoltán köztársasági elnök 
Ortutay Gyula nemzetgyűlési képviselőt vallás és 
közoktatásügyi miniszterré nevezte ki«
Az uj miniszter támogatója és segítője lett az 
úttörőmozgalomnak •
Caanád vármegyében 1947*május :20-án alakult meg 
egy öttagú elnökség a mozgalom szervezésére, ve
zetésére. Megyei uttörőtitkár hiányában azonban 
nehezebben haladt előre a szervezőmunka, mint a 
szomszédos Csongrád vármegyében*
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Eakó városba látogató szegedi úttörők nagy szere* 
pet játszottak a szervezésben.
Csaaád vármegye első úttörő titkára Balázs József 
sombor! tanító lett* ő kapott megbízást 1948«ápri
lisi lé * án.

Hagyar csonádon az úttörőcsapat 1947 őszén alakult 
meg« A főszervező Pályi Béla iskolaigazgaté volt* 
¡kialakulásának időpontjában os. iskola nevelői 
nagyon sok nehézséggel küzdöttek meg*
Ebben az időben az egyháznak nagy befolyása volt 
még a szülőkre és a gyerekekre*
A megalakuláskor 25 fő jelentkezett csak úttörő
nek* A szervezeti élet fejlődésével* az ünnepélye
ken valé szerepléssel* táborozások* üdültetések 
megszervezésével nemcsak a gyerekek szerették 
meg ezt a szervezetet* hanem mind több szülő be
látta, hogy milyen nagy sgitséget nyújt az uttö- 
rőszervezet az iskolának a nevelés terén*
AZ úttörő-csapat első vezetője a községben: Erde*é 
£  Zsófia pedagógus volt*
A 6O a s  évek közepén az úttörők száma elérte a 
230 főt is* Tevékenységük igen sokirányú volt*
Lünden évben —  központi felhívásra - gyűjtőmunkát 
szerveztek: rongy, papír, vasgyüjtési akció*
"Ismerd meg hazádat5'- mozgalom keretében az úttö
rő-szervezet minden nyáron szervezett táborozást 
az ország különböző vidékein* igy; Csillebércen, 
a Balaton környékén* a Mátrában* Sok gayaz gyerek 
nyaralt igy* és ismerte meg hazánk eddeig általa 
nem ismert vidékeit* A táborozások megszervezésé
ben részt vette Erdei Zsófia, Török Miklós, Gyen
ge Valéria és UucsA Ilona*



- 100

A helyi tömegszervezetekj? termelőszövetkezetek 
anyagilag is segítették a táborozások megszerve
zését*
A Járási üttörő-Elnökaég által szervezett külön
böző versenyeken# vetélkedőkön részt vettek#
/ A sakk-csapatversenyen a magyarcsanádi csapat 
első helyen végzett*/
Az úttörők munkájukkal nagy megbecsülést szerez
tek csapatuknak# a községnek. A Községi Tanács 
az úttörőkről utcát nevezett el: M Üttörők-utja” 
névvel* Ezt az utcát minden évben parkosítják és 
virágokat ültetnek# azokat gondozzák*
A községben az úttörők megszervezték az idősek 
segítését is* A beteg# Önmagával tehetetlen idős 
egyéneknél fát vágnak# tüzelőt készítenek el a 
fűtésre és házhoz viszik az elkészített ebédet 
az M Öregek Napközi Otthonaiból*^

«*/ A művelődési otthon, művészeti munka«

A helyi művelődési Otthon helyén már évtizedek
kel ezelőtt is volt egy épület# amely részben 
kulturális célokat szolgált.
1930-ban építették a jelenlegi művelődési ett- 
hon egyik épületét# amelyet ” Hősők-háza”-nak 
neveztek el. Az épület homlokzatán találhatók 
azok nevei / szárajizerint 246 /# akik az első 
világháborúban életüket vesztették*
Az épületet csak táncmulatságok# Ünnepélyek 
rendezésére használták rendszeresen.
A másik épület kocsma volt# amely mellett egy 
kaszinó is működött. Itt az akkori község ve - 
setői és tekintélyes jómódú gazdák szórakoztak 
#kártyáztak és dorbázoltak#
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A felszabadulás megteremtett© a feltételeket a 
művelődési otthon fejlődéséhez ás* Az első idő
szakban a párt harcét indított azért, hegy az 
épület a felnőtt lakosság kulturális központja 
legyen.
Az első intézkedések között: megszüntették az 
épületben levő kocsmát és a kaszinót és helyet 
biztosítottak a községi könyvtár részére*
A község felszabadulásakor a könyvtári kötetek 
száma kb* 1500 körül mozgott. A könyvek selej
tezése után / amelyet hezzá nem értő személyek 
végeztek / a megmaradt könyveket elszállították 
a községből* Évekig csak letéti könyvek veltak*
Az olvasottság növekedésével a könyvállomány is 
növekedett* Bakai József könyvtáros hozzáértés
sel kezelt© és rendelte a könyveket*
A könyvtár életében nagy változást és fejlődést 
hozott az az intézkedési’ amikor is a könyvtári 
községi kezelésbe került*
Ettől kezdve a községi költségvetésből biztosi*? 
tették a megfelelő pénzt a könyvek vásárlására?
A könyvtár és az olvasók számának alakulása:

Év Könyv
állomány

Belratk*
olvasók

Kölcsönz*
kötetek

Beszerze-tr
könyvek

1962 1497 345 4000 850
1963 1960 429 4952 463
1964 2800 458 5468 840

A kötetek témakör szerinti megoszlása igen jó
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A legtöbb* amit szívesem olvasnak: a szépirodalmi 
könyvek, de mellette sok politikai, mezőgazdasági 
és egyéb tárgyú könyveket is kölcsönöznek*
A  nemzetiségi lakosokra is gondoltak, hiszen r© - 
más és szerb nyelvű könyveket is beszereztek a 
felsőbb szervek közreműködésével*
A könyvtár esetenként a könyvek kiállításával és 
árusításával is foglalkozik* A könyvtár vezetője 
mellett a helyi pedagógusok is kivették a részű — 
két a gyermek — olvasók beszervezése terén*
A művelődési ©tth©n első igazgatója; Balogi Jő ■ 
zsef volt* Megalakultak az első művészeti cs© - 
portok s a színjátszó-csoport és a tánccsoport* 
Mindkét csoportban a nemzetiséghez tartozó fia
talok tevékenyen résztvettek*
A Magyar Szocialista Mu&kásjpárt 1957* júniusi 
Országos Pártértekezletének határozata értelmé
ben - amely rámutatott a kulturális munka fon - 
tosságára, fejlesztésére - a községben is meg
alakult a Kulturális Bizottság* Elnöke; Szeges 
Mihály községi tanácselnök lett*
A megnövekedett feladatok ellátása érdekében 
szükséges volt*, hogy a művelődési otthon élére 
pedagógus kerüljön* így 1959-től kezdve Jesity 
Lázár látta el a teendőket*
A tánccsoportban magyarok, szerbek és románok 
egyaránt képviselve voltak, A betanítandó táncokat 
úgy állították össze, hogy azok hűen tükrözzék 
a község arculatát* Mindhárom nemzetiség táncait 
betanulták, eltáncolták és ápolták a hagyományo
kat, szokásokat*
A táncokat betanította és a tánccsoportot ve
zette: Váa Lázár* Segítője volt: Uhk Szvetozár*
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Eégy izkon vettek részt országjáró körúton a 
Művelődésügyi Minisztérium által a rendelkezé
sükre bocsátott autóbusszal*
A művelődési otthonban más nemzetiségi községek 
kulturcsoportjai is szerepeltek többször is,igy 
Pomaz, Elek, Battonya, Deszk és Gyula nemzeti
ségi együttesei* . '
Jelentős esemény volt a községben, az énekkar 
megszervezése is* Szép eredményeket értek el 
a különböző kulturális rendezvényeken* Sajnos 
három évi eredményen működés után a csoport fel
oszlott*

Elismerési* méltó munkát végzett a kézimunka
szakkör is* Ságjai főleg a Hőtanácsból kerül
tek ki* Hunkájuk eredményeként minden évben 
kiállítást rendeztek*
A Járási Sanács Művelődési Osztálya aktivan 
támogatta a község kulturcsoportját és a Mű
velődési Házat* 1963**ban 85 000 Pt-ot utaltak 
ki az Ifjúsági Klub létrehozására és uj buto —  
rok vásárlására*
Jelentős segítséget nyújtott a felszerelések 
pótlására a Románok Magyarországi Demokratikus 
Szövetsége is*
A községben 1945 - ben egy filmszínház volt, 
amely 1948 - ig magántulajdonban volt* / Sisák 
féle mozi /• Az államosítás után a MOKÉP válla
lat igen sokat áldozott erre a létesítményre* 
Satarozták a helységet, a bútorzatot kicserél
ték, uj modern a követelményeknek megfelelő ve
títőgépeket szereztek be*
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A televízió megjelenésével azonban a látogatott— 
ság erősen megcsappant, .
A felszabaduláskor a faluban csak 5 - 6  r á d i ó d  
veit. Szinte vagyonnak számított, akinek rádió 
volt a tulajdonában. Az emberek összegyűltek egy 
egy háznál, ahol készülék volt és ott hallgatták

' ' . j  ■

a híreket.

Az életszínvonal emelkedése és a villanyhálózat 
bővítése lehetővé tette, hogy igen sokan vásárol
janak készülékeket. El lehet mondani, hogy napja
inkban szinte minden házban van már rádió, nem is 
beszélve a fiatalok birtokában levő táskarádiókat’

A televízió — készülékek terén lassabb volt a fej
lődés. Az első időszakban, 1958-ban, az"Uttörő M 
leivelőőzövetkezet, majd a művelődési ház és a 
többi tömegszervezetek vásároltak,
A lakosság is hamarosan vásárolt televízió-készü
lékeket.

Q| iiíü  ̂

Súlyos Örökséget hagyott a múlt rendszer egész- 
séügyi téren is. Az egészségtelen lakásviszonyok 
a maradi gondolkodásmód, a rossz és elégtelen táp
lálkozás következtében a legelterjedtebb népbeteg
ség a tuberkolózis volt.
Az általános szűrővizsgálat szinte ismeretlen volt 
a községben. Hév szerint a következő orvosok mű
ködtek a községben:

Pallagi Imre 
Práter Géza 
Ungureán Aurél
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Rövid ideig kb* egy évig Dr. Gidai rühály is itt 
t evékenykede 11•
Br*üngureán Aurél, román nemzetiségit 1948*.j emu - 
ár 1-e éta dolgozik a községben, jelenleg o mákéi 
járás legidősebb körzeti orvosa* Szinte mindenkit 
név szerint ismer* Akár nappal, akár éjjel hivják 
azonnal négy és ha kell intézkedik a beteg mielőb
bi kérházba szállításérél*
Szakmai tudása, emberi magatartása, hivatástudata 
humanitása bármelyik orvos számára példaként szol
gálhat*
Az orvosi rendelésre délelőtt és délután is sor 
került, ami nagyon jél alkalmazkodott a dolgozd 
emberek igényeihez* lh?#!Jngureán Aurél körzoti or
vos arról volt nevezetes, hogy csak a szakmai ér- 
tokeslotek idejére hagyta el a községet, szinte 
mindig elérhető volt a betegek számára*
Az évi rendes szabadságát is legtöbbször itthon 
töltötte* Ennek alapján a lakosság körzeti orvo
si ollátása folyamatosnak tekinthető*és a lehető
ségekhez viszonyítva igen gyors fejlődésről beszél
hetünk*
A köztiszteletben állé orvos a gyógyítás mellett 
közéleti tevékenységet is betöltött? tanácstag 
és a Községi tanács Végrehajtó Bizottságának a 
tagja*
A paraoztásg, amiéta termelőszövetkezetbe tömörült 
az ipari munkásokéhoz hasonlóan élvezi a társeda- 
lombiztositás jóvoltából az ingyenes orvosi ellá
tást.
Az ifjúság egészségvédelmével is sokat törődnek 
a helyi szervek* Ellenőrző vizsgálatokat szervez
nek, a kötelező védőoltásokat megejtik és évente 
egyszeri kötelező szűrővizsgálatot végesnek, 
amelyen a megjelenés mindönki számára kötelező.
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Az orvos segítségére van a védőnő és a házi 
betegápolónő* A megszervezett körzeti ápolónői 
rendszer nagy segítséget jelentett a fekvőbete
gek ellátásában és gondozásában egyaránt*
A meglátogatott betegek száma egy év alatt 
458 volt* táppénzes ellenőrzés 189 esetben tör
tént meg*
Az egészségház a múlt rendszerben épült, a 
30-as évek közepén, ezt ” Zöld kereszt” néven 
ismerte a lakosság* A vizsgálatok és a rendelé
sek is jelenleg itt történnek* Itt nyert elhe
lyezést a községi fürdő is: 3 kád^s 2 zuhanyo
zóval*
A cigányság lélekszáma a legutolsó felmérő ada
tok szerint mintegy 246 fő a községben* Helyze
tükkel, életkörülményeik alakulásával a helyi 
szeriek , a körzeti orvos is sokat foglalkoznak 
törődnek* Sokan a helyi termelőszövetkezetben 
és a környező gyárakban: Mezőhegyes! Cukorgyár, 
Nagylaki Kendergyár, Makói Konzervgyár dolgoz
nak*
Az első bölcsödé az egészségház szomszédságában 
1952 — ben alakult meg idény jelleggel* Eleinte 
a szülők idegenkedtek tőle - hasonlóan az ovodai 
elhelyezéshez -később el sem tudták volna képzel
ni, mi lenne ha nem volna ?! A 25 férőhelyes 
bölcsödét a Községi Tanács tartja fenn, dolgozó
inak szám 11 fő, vezetője Dobi Imrénó szakkép
zett egyén*
Az egészségügy javítása érdekében a helyi Vörös
kereszt szervezet élén Bacsisc Józsefnéval szer* 
vező, felvilágosító és megelőző munkájával min - 
dent megtesz*
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Évenként tiosiáságl mozgalmakat szerveztek a köz
ségben és a mozgalomban kiemelkedőket t! tiszta ud
var, rendes ház w táblával jutalmazták meg*
Ennek köszönhető az is, hogy a községbe érkező 
illetve áthaladó idegennek is feltűnik a község 
tisztasága, rendezettsége, kulturált jellege.
A Vöröskereszt jé munkáját dicséri még az a tény 
is, hogy minegy 70 önkéntes állandó véradó . van 
a községben és hivő szóra önzetlenül térítésmen
tesen, adnak vért,.igy segítve embertársakat.

,  .  ©

Az elmúlt húsz évben különböző szakosztályok rás 
ködtek a község területén. nagyobb eredményt a 
labdarúgás területén értek el. Lelkes sportba - 
rátok? igy Volka István, Kühn János, id.IIanyhárt 
Lajos társadalmi munkában vezették a helyi sport
kör munkáját.
Fiatal^ képzett szakember nem volt, aki összefog
ta, irányította volna ténykedésüket. A helyi Ha
tárőrség Parancsnoksága sokszor a segítségére sie
tett a csapatnak, amikor is a sportot szerető és 
aktivan űző kiskatonákat — esetleg a szolgálat át
szervezésével is — elengedték a különböző sport
rendezvényekre, mérkőzésekre.
festnevelő szakos tanár sem volt az általános is
kolában* aki az ifjú tehetségeket felkutatta vol
na és a további fejlődésében segítségére lehetett

Ennek ellenére a sportkör működött és ez elsősor
ban a lelkes sportbarátoknak, sportköri tagoknak 
volt köszönhető. Jellemző, hogy Volka István mint 
cipész, társadalmi munkában ellenszolgáltatás nél
kül javította, kezelte a sport-cipőket.
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Hosszabb — rövidebb ideig működött még a sakk» az 
asztalitenisz, a birkózó a kézilabda és a röplab
da szakosztály is.
Az ©gyes szakosztályok vezetői voltak:

— sakk .  ? Kühn János
- asztalitenisz ? Postás Lázár
— birkózó > Dinnyés József
- kézilabda : Kühn András
- röplabda t Erdei Zsófia

A község labdarugó-csapata a járási II•osztály
ban ért el kiemelkedő eredményeket.
A Községi Tanács és a helyi Úttörő Tsz tevékenyen 
támogatta anyagilag és jármüvek rendelkezésre bo
csátásával» a csapat utazásának biztosításával«
A labdarugó - csapat sportpályáján uj, korszerű 
öltözőt létesítettek és bekerítették az egész 
pálya területét. Ennek megvalósításában a p sport
barátok társadalmi munkával vettek részt, de az 
általános Iskolások is segítettek: Török Miklós 
Jesity Lázár vezetésével.
A Magyar Honvédelmi Szövetség / MHSZ / szervezé
sébem sportnapokat rendeztek többször is a köz - 
ségben. Ilyenkor a szomszéd községeket: Apátfal
va, Nagylak, Csanádpalota, Kövegy hívták meg 
a különböző csapatokkal^ ezzel is erősíteni a 
régi, hagyományos barátságot és együttműködést.
A község sportéletét nagymértékben segítették a 
különböző városi iskolákban tamilé, de bejáró 
tanulók is.
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1944 - 1)3X1 a község felszabadulásának az évében a 
község területén egyetlen helyen sem veit betonjár
da*
A község kommunális ellátottságának kérdése a taná
csok megalakulása óta először 1958-ban került önál
ló napirendi pontként a tanácsülés elé*
A szegényebb lakónegyedek környékén járdának még a 
nyoma sem volt, például: Oncsa, Újtelep* Cigányte — 
lep*
A községi tanácsülés határozatának megfelelően a 
költségvetés felhasználásának első pontjaként a jár
dák megépítését vették fel* Rövid idő alatt a kö-
vetkező eredmények születtek: 

összes járda l 8504 »2

Beton járda : 2346 B2

Meleg aszfalt : 6022 B 2

Hideg aszfalt : 136 B2

Az útkereszteződéseknél az átjárás biztosítására 
ebben az időben 25 db uj átjáró épült meg* Ezek 
állandó karbantartása is komoly feladatot jelent*
A kHözségi Tanács határozatot hozott arranézve, 
hogy mindenütt* igy a külterületen is korszerű 
a követelményeknek megfelelő gyalogjárda épüljön*
A község vízellátását kezdetben ártézi kutak biz
tosították.
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Szárajszerlnt összesen 11 kút szolgáltatott jó vi
zet a lakosságnak* Nehéz és sok időt igénylő fela
datot ¡Jelentett egy - egy család vízszükségletének 
a biztosítása, nem is beszélve a tartott állatok - 
rél* Sokszor sorba kellett állni a kutaknál, hogy 
vízhez jussanak*

A Járási Tanács hosszas felvilágosító munkájának 
az eredményeként 1961-ben megalakult a Törpevizmíl 
Társulás* A Társulás tagjai Írásban vállalták,hogy 
ha kell még társadalmi munkában is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a községben felépüljön a törpevizmü*
A lakosság anyagi hozzájárulása, társadalmi mun
kájának eredményeként 371 méter mélyre fúrtak és 
50 m^ űrtartalommal 15 méter magas hidroglóbusz 
épült* A községben mintegy 10 km hosszú csőháló
zat biztosítja a jó ivóvíz eljutását minden hely
re*
A község területén 16 helyen létesítettek közki
folyót, abból a célból, hogy azok is részesülje
nek a jó ivővizbőlakik nem vezették be a házuk
ba.

Az életszínvonal emelkedését mutatja az a tény is, 
hogy az emberek igyekeznek kényelmesebben és kul
turáltabban élni* A felszabadulás után több ela
vult házat lebontottak* Mintegy 128 uj házat is 
építettek« részben önerőből, részben állami és 
helyi támogatással.
A megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokat 
tükrözi, hogy a lakosság egy része népesebb te
lepülésekre« községekbe,városokba költözik*
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A felszabadulás előtt 75 tanya volt a község ha
tárában* addig az 1360-as adatok szerint már csak 
25 tanya létezik* Hagy részét lebontották vagy a 
tagosítások során a termelőszövetkezetek vették át*

A fejlődés megkívánta a község külső képének a 
megváltoztatását is, hogy az utcákon is látható 
legyen az emberek megváltozott élete*
Elsősorban a beépített házhelyekf a házak számá
nak növekedése zavarta a községben az eligazodást» 
tájékozódást a régi számozás alapján*
1960 márciusában a tanácsülés javaslatot tett az 
utcák elnevezésére* minden utca nevet kapott még 
a településeken is* mivel a községben nemzetisé
giek is élnek, az utcanevek kiosztásánál gondol
tak a szerb és román nép nagy fiaira is*
/ I'Jicolae Baloescu, Petru Gróza, Pero Joan Sege- 
dinác stb*/
Utcát neveztek el a magyar nép hü fiairól is, igya 
Petőfiről, Adyrő.l, Kossuthról, Budai Hagy Antalról, 
Dózsa Györgyről stb*/
A felszabadítók emlékére egy utcát, a fő utcát 
Felszabadulás útja nevezték el*
Sokat szépített a községen az évről - évre meg
szervezett fásítási akció. Ilyenkor a község ap
raja gagy ja részt vesz ebben a munkában*

t
A község felemelkedésének, átalakulásának folya
mata ma sem fejeződött be, ma is sok ellentmondás 
, megoldásra váré probléma jelentkezik, régiek 
és újonnan keletkezettek egyaránt*
Magyarcsanád nagy múltú, jeles település* Orszá
gos jelentőségű események szintere is volt ez a , 
hely*
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Magyar* szerb és román lakói mindig is osztoz
tak népünk egyetemes sorsában# Együtt szenved
ték meg történelmünk zivataros és gyászos kor
szakait csakúgy, mint ahogyan jelenkori fel *+ 
emelkedésük és anyagi-szellemi gyarapodásuk is 
a felszabadulás közös történelmi sorsforduló «*- 
jához kötődik#
Dolgos, szorgalmas nép lakja Magyarésanádot.
Á társadalmi, gazdasági fejlődéssel a község 
is megújult, még akkor is Így van ez, ha né
hány tény - amelynek kétségkívül megmásitha- 
t&tlanok csorbítani látszik ezt az érdemet#
Köszönet az adatközlőknek a sok - sok segít
ségért# Többségüket az emlékezésben tettem pró
bára, úgy gondolom a türelemben is#
Készséggel álltak a rendelkezésemre az anyag
gyűjtéskor és a kiegészítések, adategyezteté
sek alkalmával#
Szívből sajnálom, hogy közülük már néhányon 
eltávoztak az élők sorából* nem érhették meg 
Írásom megjelenését#
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tfegvarosanád földrajzi neveli

Bakai dohányost Bökény településhez tartozó föld«
terület^ a felszabadulás előtt 
dohányt termeltek*

Békái erdő t Bökény település és a Maros folyó
közötti terület* amelyben akácfa* 
töölgyfa és gyümölcsös tartozott*

Bekal halom 3 Bökény település mellett a Békái«
legelőn lévő területen két halom 
/domb / áll* a népi monda szerint 
át Dézsa-féle parasztháborúban a 
Nagylak és Csanád között lefolyt 
ütközetben elesetteket halomba 
rakták* leöntötték oltott mész « 
szel majd földet hordtak rá*

Békái legelő 9 a védelmi töltés és a Maros fo
lyó közötti mintegy H O  kát »hold 
a II»világháborúban ideiglenes 
német repülőtér volt.

3 A uBorotvásw-csalad birtoka volt 
a mintegy 200 kát.hold, katona
tiszti család és Fábiánsebestyén-)
ben is voltak birtokaik#

$ Nagylak éa Magyarcsanád közölt 
a Maros-parton fekvő mai B<eka- 
puszta helyén fekszik# Reógi ma
gyar személynél lévén oölső bi»r 
tokosának vagy alapítójának ne
vét viseli#

g &te.
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BÜgacfl : a Uagyarcsanád - Hagylak községet össze
kötő országút és a Haros—töltés közötti 
eléggé vizes terület*

Ciaánvka s két düllő, a Palotai-Agar és a Grapa - 
medre közötti terület.

Csanádi-kápoaztáa: közvetlenül a község mellett levő 
igen jő minőségű földterület* amelyet 
könnyen tudtak trágyázni és öntözni.

Görbepuszta : a Békái - legelőtől 1901-1902-ben fel
osztott földterület a református egy - 
ház birtoka volt. A kihasított földte
rület miatt a puszta " görbe " lett.

Grapa-medre :grapa /román s2ő/ jelentése « gödör,
a vasút mellett levő szikes,gödrös te
rület. A vasút építésekor a földet a 
vasúti töltés készítéséhez használták 
fel és emiatt keletkeztek a gödrök.

HetvenBtös i a Nyomás - bői 75 kát.holdat felosz
tottak a földrefom során.

Káposztás j közvetlenül a Maros-folyő partján le
vő terület 20 — 25 kát.hold, amely . 
először Hagysz ént mikló shoz tartozott1!

teál.vfoeCTfigi
ugar : Királyhegyes község közelében,határá

ban levő földterület, amelyet a föld
reform Idején magyarésanádi földigény
lők között osztottak fel.
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1 felyó* Erdélyben ©redő és két orszá
gén áir hömpölygő igen szeszélyes fe*> 
iyd| Szeged melett ömlik a íisza-tfelyér
• kai ....- ■ ̂

s a Mar©» ~ töltés és a Görbe - puszta 
között elterülő $® kát-keld rét*

Paletai-git 1 Csaaádpaeltára vezető földműt*- amely 
KSvegy ktstelepülésea át vez et *

toitáfm’--'" ' ■ t az Apátfalvi r szilvásig terjedő . 
rész* egy düllő vélt csak belőlle.

t a Párái tanyához* és a Mlis-ta- 
ayához vezető föld-ut*

üttBrő-düllg 1 a helyi üttörő ♦  8sx tanyaközpont«* 
3áh©z vezető llld*ut* Itt található 
a fez szarvasmarha-istállóba és a 
sertés^fiaztáto is*



116 -

==i=i=i=x=i=e=l=i=|==

1#/ Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek 
/Dr.Barna János: A magyar városok monográ
fiája, 1929.Budapest,/

2*/ Ugyanott .

3*/ Ugyanott

4. / Dr•Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi
és városai, Budapest. 1911*

5. / Karakasevich Károly: A Maros-Tisza szög föld
rajza, Szeged.

6. / Tóth Sándor: Szovjet Hadsereg felszabadító
harcai Magyarországon. /Zrínyi katonai kia
dó, Budapest 1965./

7*/ Heducza Lázár, a helyi Hazafias népfront 
volt titkárának visszaemlékezése.

8. / Id.Menyhárt Lajos nyugdijas visszaemlékezése.
10. / Ugyanott
9. / A magyarCsanádi katolikus plébánia iratai.

11. / Bakity Áron,nyugdíjas Tsz-elnök visszaemlé
kezése.

11/ Pántya Demeter nyugdíjas visszaemlékezése.
13./ Válogatott dokumentumok Csongrád negye mun

kásmozgalmának történetéből /1944-1945/
/ Szeged, 1970 /

14. /Ugyanott
15. /MagyarCsanádi Pöldigénylő Bizottság iratai. 

A945 - 1947 / Makói Levéltár./ XVII./521.



? 117 *>■

16*/ Délvidéki Független Hírlap,
/ 1946.november:30 / 'lakói számi 6 oldal /«

17*/ ¡legyél Földbirtokrendoző tanács iratai«
/ 1945 -  1947#/ Hókéi levéltár. XVII./521':

18«/ Donáth Ferenci Demokratikus földreform 
Magyarországon 1945 * 1947#
/ Akadémiai Könyvkiadó,Budapest« 1969«/

19*/ Bagi Mihály birtoklevele
/ Csongrád Hegyei Levéltár, Szeged#IMsolat/

20«/ A magyar és a h w m é b s nemzetközi nunkasaoz- 
galoa története / 1945- 1975 /
/ Kossuth Könyvkiadó 1975/1976 /«

21«/ Molnár Hona párttitkár visszaemlékezése«
22«/ A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom 

története / 1945 - 1975 /
/ Kossuth Könyvkiadó 1975/1976 /,

23«/ Hagyarcsanád község iratai,/Makói Levéltár/, 
Katolikus,református,görögkeleti szerb és 
román egyház iratai«/ XXIII./726.

24«/ A Magyaréoanádi Állami Általános Iskola 
iratai«/ Makói Levéltár /• XXVI. A10.

25«/ Halász Péter: A termelőszövetkezeti mozgat 
lom története Apátfalván*
/Agrártörténeti tanulmányok 3» Akadémiai 
Kiadd., Budapest 1975«/

26*/ id*Kenyhárt la jós nyugdíjas "Beadási Köny
ve 1953/1954/1955*"

27*/ Bakéi Járás Begyűjtési Hivatalának irattal. 
/Cakói Levéltár /* XXIV./6l4.



- 118 -

28*/ Raklty Áron,nyugdíjas Tsz-elnök visszaem
lékezése.

29«/ Magyarésanádi "Úttörő Tsz" iaratai.
/ 1950-1956/ Makói Levéltár. XXI./II5.

30. / Magyarésahádi községi tanácsülés! jegyző
könyv./ 1951.április -29./.m i I /726.

31. / Neducza Lázár, a helyi Hazafias Népfront
volt titkárának visszaemlékezése.

32. / Gedos Velirair görögkeleti szerb plébános
. visszaemlékezése* :

33. / Jesity Lázár Általános Iskolai igazgató
visszaemlékezése* .

34. / Ugyanott
35w/ Magyar és Nemzetközi munkásmozgalom tör

ténete 1945-1975.
/ Kossuth könyvkiadó 1975./

36./ Tóth Béla könyvelő,volt Végrehajtóbizott
sági titkár visszaemlékezése.

37*/ Neducza Lázár, a helyi Hazafias Népfront 
volt titkárának visszaemlékezése.

38. / Magyar és Nemzetközi munkásmozgalom tör
ténete 1945-1975.
/ Kossuth könyvkiadó 1975./

39. / Magyarcsanád község tanácsülésének jegy
zőkönyve. / 1962.junius 2./ XXIII./726.

40. / Magyarcsanádi " Haladás Tsz " iratai és
Rakity Áron nyugdijas Tsz-elnök viszza- 
emlékezése. XXII./ 113.



* 119 -

42*/ Kővágó László: ITemzetiségiek a mai
Magyarországon /Kossuth könyvkiadó 1931/#

43*/ A Magyar népköztársaság Alkotmánya# 
/Szikra,1949*Budapest*/

44#/ Ilrabovszky Mihályi Az MSZMP nemzetiségi 
politikája megvalósulásának tapasztalatai 
Csongrád megyében*/Tanulmány51979.XI,22/*

45*/ Jesity Lázár ÉX33Í Általános Iskolai Igaz
gató visszaemlékezése*

46»/ Hustiák Uros és Sztánca István magyarosa— 
nádi cigányok visszaemlékezése*

47*/ Egyházi iratok*
43*/ Volka István cipész kisiparos visszaemlé

kezése*
49*/ Korom Mihály nyugdíjas, a Magyarosánál! 

Föláigénylő Bizottság elnökének vissza
emlékezése*

50*/ Rakity Áron nyugdíjas Tsz-elnök vissza
emlékezése*

51*/ Ugyanott
52*/ Br* Hegyi Andrási Deszk története és nép

rajza#
53*/ Kagyarcsanádi Állami Általános Iskola 

iratai*/ Makói Levéltár*/ XXVI./110.
54*/ Ugyanott
55#/ Ugyanott
56#/ Jesity Lázámé óvónő visszaemlékezése#

57»/ Megyéresanádi Állami Általános Iskola 
iratai*/ Makói Levéltár*/ XXVI./110,



** 120

58*/ nagyarc oanádl Állami Általános Iskola 
iratai#/ rákéi Levéltár#/ XXYI./110.

59. / Ugyanott
60. / Dr*Ungureán Aurél körzeti orvos vissza’-'

emlékezés©.
61*/ id.ronyhárt Lajos nyugdíjas visszaemlé

kezése*

62*/ ragy«rcsanád község ftsssssteás. iratai. 
/ rákéi Levéltár#/ XXIII./726.



- 121

Irodalom. Xfliaglgqĝfl»,,,lon:áat
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