
Csengelei tsz-történet 

 

Kordás István - Molnár Mihály 
 

A II. világháború Magyarország területén történt befejeződése után 

(1945. április 4.) rendkívül kemény politikai küzdelmek zajlottak a jobb-

oldali és baloldali pártok között a hatalom megszerzése érdekében. 

A jobboldalt döntően a Független Kisgazdapárt, a baloldalt a Magyar 

Kommunista Párt képviselte. 

Az 1945. november 4-én megtartott parlamenti választáson a Függet-

len Kisgazdapárt 57 %-os, míg a Magyar Kommunista Párt 17 %-os ered-

ményt ért el. Ez a végeredmény mindennél jobban bizonyította, hogy a ma-

gyar lakosság magántulajdonon alapuló polgári demokráciát akart. 

Amennyiben a Független Kisgazdapárt a választáson megszerzett ha-

talmat történelmileg is hosszabb időn át meg tudta volna tartani, akkor 

minden bizonnyal sohasem került volna sor a termelőszövetkezeti rendszer 

szovjet mintájának megvalósítására Magyarországon. 

A Magyar Kommunista Párt nem nyugodott bele a választáson kiala-

kult helyzetbe. Több éven keresztül folytatott politikájának eredményeként  

- amiben törvénytelenségek és választási csalások is voltak - 1948-ban tény-

legesen megszerezte a hatalom kizárólagos gyakorlását, amikor egyesült a 

Szociáldemokrata Párttal. Az egyesüléssel létrejött új párt, a Magyar Dol-

gozók Pártja első számú vezetője Rákosi Mátyás lett, aki az egyesülés előtt 

a kommunisták első számú vezetője volt, és a háború alatt, sőt azt megelőző 

években a Szovejtunióban készült fel erre a feladatra. 

A Szovejtunió sztálinista politikájának Magyarországon történő érvé-

nyesítése Rákosi Mátyás személyén keresztül szinte maradéktalanul bizto-

sítva lett. Ez megvalósult az ellenzék felszámolásában, a magántulajdon ki-

sajátításában (állomosítás), a mezőgazdaság kollektivizálásában (tsz. Rend-

szer), a teljes egypártrendszer kialakításában, végezetül a pártállam 

létrehozásában. 

1948-49-es évek alatt már szórványosan alakultak termelőszövetke-

zetek és termelőszövetkezeti csoportok, szinte az egész országban. Az 1950- 
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53-as évek alatt már erőszakosan alakítottak termelőszövetkezeteket oly 

módon, hogy a nagyobb földterülettel rendelkező gazdákat egyszerűen 

eltávolították a tanyáikból és oda tsz-tagokat költöztettek be.  

Csengele területén két helyen működött ilyen termelőszövetkezeti 

csoport, az egyik Alsócsengelén, a másik pedig Szabó D. Lajos tanyájában 

és a hozzá tartozó földeken. 

A pártállam 1958-ban elérkezettnek látta az időt a mezőgazdaság tel-

jes átszervezésére (téeszesítésre), amit 1961-ben meg is valósított. A teljes 

átszervezés eredményeként 1961. év elejétől kezdődően az ország termő-

földjének 93 %-án termelőszövetkezetek – ideértve az állami gazdaságokat 

is – működtek. 

Csengele községben az átszervezés 1960-ban a karácsonyi ünnepeket 

követő első napon, december 27-én kezdődött és december 31-re néhány 

földtulajdonos kivételével mindenki aláírta a belépési nyilatkozatot. 1961. 

január első felében pedig megtörtént öt termelőszövetkezet alakuló köz-

gyűlése.   

Lenin Termelőszövetkezet 
 

1951 őszén alakult. Központja a D. Szabó Lajos-féle tanyában volt 

(később az Aranyhomok MGTSZ központi majorja). Első elnökük Sinka 

István volt. Őt 1952-ben Nagy Antal követte. 1955-től 1956 októberéig Ti-

sóczki Sándor volt az elnök. Az első főkönyvelő Papp György volt, akit kb. 

másfél év után Ferenczi Ilona követett. 

Mintegy 400 holdon rozsot és burgonyát termesztettek. Kísérleteztek a 

csumiz nevű növénnyel is, de ez nem vált be. Állatállományuk 5 pár lóból 

és kb. 10 szarvasmarhából állt. A tsz-t patronálta a bőripar és a kisteleki 

gépállomás. A gépállomásról Almási Sándor járt ki Hoffer traktorral szánta-

ni, vetni, csépelni, szecskázni. 

A tsz tagjai voltak: Buknicz Istvánné, Huszka János, Lippai József, 

Lippai Mihály, Magony Lajos, Magony Sándor, Merschdorf Márkné, 

Molnár János, Nagy Antal, Papp György, Sinka István, Szűcs János, Tamási 

Pál, Tisóczki Sándor, Tóth János és Vastag Lajosné.  

1955-ben az egyéni termelők 5 mázsás gabonaátlagával szemben 12 

mázsás eredményt értek el. Csak állami támogatással tudták fenntartani ma-

gukat. Az 1956. októberi forradalomkor bomlott fel. 
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Források: 

Almási Sándor visszaemlékezése 1994-ben  

Balla Sándor: A tanácsok és állandó bizottságai a termelőszövetkezeti mozgalomért (Dél- 

    magyarország 1956. márc. 23., p. 2.) 

 

 

Március 15. Termelőszövetkezet 
 

1959. február 29-én alakult meg 18 taggal D. Szabó Lajos, Balogh Ist-

ván és Molnár Péter tanyájához tartozó földterülettel. Később a további 

belépésekkel és állami földjuttatásokkal a megművelt földterület kb. 190 

holdra emelkedett. Az alakuláskor 1 pár lóval és 10 db tehénnel kezdtek. Fő 

profiljuk a kukorica és a rozs termesztése, illetőleg a sertéshízlalás volt. 

Első elnökük Süli János volt, őt kb. 3 hónap múlva Szűcs János kö-

vette. 1959 őszétől az 1961. januári átalakulásig Tisóczki Sándor volt az el-

nök. A főkönyvelők időrendi sorrendben a következők voltak: Halász Lajos, 

Pigniczki Mária, Sándor Józsefné. 

Tagok voltak (dőlt betűvel szedve az alapító tagok): Almási Sándor, 

Almási Sándorné, Buknicz István, Buknicz Istvánné, id. Gurdics Ferenc, 

Gurdics Sándor, Halász Lajos, Kovács Ádám, Kovács Ádámné, Kovács Éva, 

Kun-Szabó István, Sándor József, Süli János, Süli Jánosné, Szűcs János, 

Tisóczki Sándor, ifj. Tisóczki Sándor, Tisóczki Sándorné. A tsz 1961 janu-

árjában beolvadt az újonnan létrejövő Aranykalász Tsz-be, mely átvállalta 

az addig felhalmozódott 220 ezer forint adósságot. 

 
Forrás: 

 Almási Sándor visszaemlékezése (1994) 

 

 

 

Vadgerlés Termelőszövetkezet 
 

Az 1961-es év elején alakult meg. 1400 holdon gazdálkodtak. Az első 

elnök Balog Zoltán volt, akit lemondás miatt Vörös Rudolf követett 1962-

ben. Első agronómusuk Hódi Imre volt, majd 1966-tól Farkas Lajos. 
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1963-ig lóval szántottak, kb. 30 pár lóval rendelkeztek. 60-70 szarvas-

marhát és 80-100 sertést neveltek. A kézi aratást 1965-ben váltották fel a 

gépivel. Ekkor vásároltak egy feljavított SZK-4 kombájnt. 

1970 elején egyesült a Honfoglalás TSz-szel, így létrejött az Egyesült 

TSz. 

 
Forrás:  

Id. Vörös Rudolf visszaemlékezése (1994)   
 

 

Honfoglalás Termelőszövetkezet 

 
Az 1961-es év elején jött létre. Az első elnöke Nagy István volt, akit 

Rabi Illés követett ebben a tisztségben. A hozzá nem értő gazdálkodás miatt 

jelentős hiányt halmoztak fel: 1968-ra 2,3 millió forintot, 1969-re 10 milliót. 

1967-ben a kalászosok 60 %-át még kézzel aratták. 

1970. január 1-jén egyesült a Vadgerlés TSz-szel és létrejött az Egye-

sült Termelőszövetkezet. 
 

 
 

Cséplés a Honfoglalás TSz-ben  
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Kelőpatak Termelőszövetkezet 

 
1961-ben jött létre. Első elnöke Terecskei Sándor volt, akit Bencsik 

Sándor követett. Évekig a szegedi járás leggyengébb közössége volt. 1963-

ban 467 ezer forintos veszteséggel zártak. 1964-ben közös vezetése volt az 

Aranykalász TSz-szel. Ez évben a vagyonuk már 2.522.000 Ft értékűre nőtt, 

duplájára, mint az előző évi. Ugyanebben az évben csatlakoztak az Arany-

kalász TSz-hez.  

 

Egyetértés Mg. Termelőszövetkezet 
 

1961. január hónap elején alakult meg alsócsengelei területen. A 

taglétszám több mint 200 volt. 33 év után már nehéz a pontos taglétszámot 

meghatározni, de arra jól emlékszem, hogy volt néhány egyéni gazdálkodó, 

aki nem lépett be a termelőszövetkezetbe. A tsz a gazdálkodást kb. 1700 kat. 

holdon (978 hektár) végezte 1974. december 31-ig, amikor az akkori Arany-

kalász és Egyesült TSz-ekkel egyesült, és létrejött az Aranyhomok MGTSZ. 

Az Egyetértés TSz központja az Erdélyi János alsócsengelei lakostól 

megvásárolt tanyában, illetve a tanya körül lett kialakítva. Ezen a helyen 

később vágóhidat működtettek. 

A szövetkezet a gazdálkodását az 1962., 1963. és 1964. évek kivéte-

lével mindig eredménnyel zárta. Az első két esztendőben az állami támo-

gatás igen szerény volt és kizárólag az értékesített hízósertések után kap-

hatták. Komolyabb állami támogatási rendszer 1963-tól került bevezetésre a 

gyenge termőhelyi tsz-ek részére. Ez a támogatási rendszer, ösztönző volt a 

termelésre és az állami felvásárló szervek felé történő értékesítésre. 

Az alakuláskor tsz-elnöknek Kiss Lászlót választotta meg a közgyű-

lés. Az 1966-1968 közötti években közös irányítás volt a kisteleki Magyar-

Szovjet Barátság TSz-szel.  

A hatvanas évek első felében náluk is munkaegység rendszer volt a 

végzett munka mértékegysége és a részesedés elosztás alapja. 1965-től 

kezdődően a fix fizetésre volt alapozva a munka utáni részesedés, növény-

termesztésben pedig a családi művelés keretében elért terméseredmény, 

vagy annak értékének 40-50 %-át kapta  a  tag.  A  tagság  jó  szorgalommal 
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vett részt a munkákban (kivéve néhány tagot). 

Az első traktort 1961-ben vásárolták a tagok önként összeadott pénzé-

ből. 1964-ben szintén önkéntes befizetésekből vettek egy cséplőgépet. 1963-

ban vásárolták az első tehergépkocsit, amiből 1974-re már 4 db lett. 

A tagság szívesen termelte a konzervparadicsomot, amiből 1972-ben 

már 130 vagon mennyiséget szállítottak a kecskeméti konzervgyárnak. 

Eredményes volt a szőlő, a fűszerpaprika, a dohány és az őszibarack ter-

mesztése, az állattenyésztésben a sertés és a vágóbika hízlalása. 

A tsz megalakulásakor egyetlen tagnak sem volt személygépkocsija, 

de néhány év eltelte után általánossá vált a megszerzése. 

1963 januárjában került villamosításra a tsz központja, és ezzel kezde-

tét vette a tanyák villamosítása. 

A tsz gazdálkodása és a tagság jövedelme főleg 1966-tól kezdődően 

fejlődött.  

1974-ben az akkori felső politikai vezetésnek sikerült elérnie, hogy a 

három csengelei tsz egyesüljön. 

Az alsócsengelei lakosság ellátása abban az időben a jelenleginél 

kedvezőbb volt. Példa erre, hogy két helyen üzemelt a tsz terménydarálója, 

műtrágyát, növényvédő szert és táp-takarmányt a tsz-központban lehetett 

beszerezni. Ezek az ellátási formák az egyesülés után fokozatosan meg-

szűntek és ismételt kialakítására napjainkban csak magánvállalkozás kere-

tében volna lehetőség. 

Végezetül álljon itt a tsz vezetőinek névsora. 

 

Tsz-elnökök voltak: 

1961-1965 Kiss László 

1966-1968 Busa Vilmos 

1969-1974 Kordás István   

 

Termelésirányító mezőgazdászok voltak: 

1961-1968 Kordás István 

     1969  Nagy Ernő 

1970-1973 Széll Tibor 

     1974  Kristó Sándor 
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Főkönyvelők voltak: 

     1961   Balázs János 

     1962  Fehér Sándorné 

1963-1965 Tas István 

1966-1968 Lovai Kálmán 

1969-1970 Balasi Pál 

1971-1972 Korom Márton 

1973-1974 Erhardt Mihály 

 

Egyesült Termelőszövetkezet 
 

Az 1970 elején jött létre a Vadgerlés és Honfoglalás TSz-ek egyesü-

léséből. Elnöke a Vadgerlés TSz korábbi vezetője, Vörös Rudolf lett. A fő-

agronómus Bella László, a főkönyvelő Angermayer Károly lett. Kb. 3500 

holdon gazdálkodtak. Az alakulási évben 230 szarvasmarhát neveltek. 1971 

nyarán még 2.972.000 Ft veszteségük volt, de 1972-re már nyereségessé 

váltak. 1972-ben Vörös Rudolf lemondott, az új elnök Bella László lett. 

Bellát Bujdosó Albert követte a főagronómusi tisztségben. 
 

 
 

Az Egyesült TSz vezetősége 
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1975-re a termelőszövetkezet újra veszteséges lett. Ebben az évben 

egyesült az Egyetértés és Aranykalász TSz-ekkel, és létrehozták az 

Aranyhomok Termelőszövetkezetet. 
 

Forrás:  

Id. Vörös Rudolf visszaemlékezése 1994-ben 

 

Aranykalász Termelőszövetkezet 
 

1961-ben alakult. Elnöke Gazsovics József, főmezőgazdásza Varga 

Ferenc, főkönyvelője Kothencz Ede volt. Csengele legeredményesebben 

működő szövetkezete volt, ezért az előbbi vezetők munkáját 1964. április 4-

én kiváló mezőgazdasági dolgozó kitüntetéssel ismerték el. 

1963-ban és 1964-ben 235 hold gyümölcsöst (őszibarack, alma, cse-

resznye, kajszi) telepítettek.  
 

 
 

AranykalászMg. TSz berendelése 1969-ből 
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1964-ben egyesültek a gyengén gazdálkodó Kelőpatak Tsz-szel. Eb-

ben az évben a szövetkezet vagyona 600 ezer forinttal növekedett és 

1.300.000 Ft-ot ruháztak be gazdasági épületekre (ez óriási összeg volt ab-

ban az időben!). A szövetkezetet több mint 3,5 milliós forintos elemi kár éri, 

de végül is mérleghiány nélkül zártak. 1964. év végén a vagyon már 

11.923.000 Ft volt. 

1965-ben 1010 holdon arattak, ebből 957 hold volt rozs. Az aratást 

kézzel végzték, mert az aratógépüket kölcsön adták. A nagy munkákra ösz-

szesen 420 tagjuk volt. A múlt évihez képest közel 3 millió forinttal 

növekedett a va-gyon. Gyümölcstároló, műtrágyatároló és permetlétorony 

építésére 700 ezer forintot fordítottak. 

A munkaegységük értéke öt év alatt több mint háromszorosára nőtt. A 

növekedést az táblázat mutatja: 

1962 17 Ft     1965 40 Ft 

1963 23 Ft     1966 43 Ft 

1964 35 Ft 
 

 
 

Az Aranykalász Mtsz tagsági könyve 
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A kézi munkaerő sokáig megmaradt a betakarításban. Még 1967-ben 

is a kalászosok 60 %-át emberi erővel aratták. 

1975-ben egyesültek az Egyesült és Egyetértés szövetkezetekkel, és a 

nevüket Aranyhomok Termelőszövetkezetre változtatták. 

 

Aranyhomok Termelőszövetkezet 
 

1975-ben jön létre három szövetkezet, az Aranykalász, az Egyesült és 

az Egyetértés egyesüléséből.  

Első elnök Gazsovics József, helyettese Kordás István volt. A főagro-

nómus Bujdosó Albert, a főkönyvelő Balassi Pál volt.  

1983-ban 5240 hektár területen gazdálkodtak.  

1984-ben 12,7 millió forintot fordítottak beruházásra 

1985-ben 2400-as szarvasmarha állománnyal rendelkeztek, a dolgo-

zók létszáma 339 fő volt. A vagyonuk 110 milliót tett ki. 

A következő évben csirkeneveléssel kezdtek el foglalkozni. Összesen 

12 ezer négyzetméter alapterületű ólakat építettek fel 22 milliós költséggel. 

Az év vége felé a Honfoglalás major közelében 55 ezer köbméteres 

víztározót  alakítottak  ki  3,3  milliós  beruházás  keretében.  Ezzel   részben 
 

 
 

Az Aranyhomok TSz vezetői az 1970-es években 
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megoldódott a földek öntözéséhez szükséges víz biztosítása.  

1988-ban Gazsovics József elnök nyugállományba vonult, de elnök-

helyettesként még 2 évig tovább dolgozott. Az új elnök Auer Mihály lett.  

Az 1980-as évek vége felé az eredményei alapján évi 18-19 millió 

forint állami támogatásban részesült a szövetkezet. A támogatás a rendszer-

változás után megszűnt, a szövetkezet elkezdte felélni vagyonát. 1992 tava-

szán kb. 1100 embert érintett a vagyonnevesítés. Közülük kb. 300 fő jelezte 

a kiválási szándékát. 

1997-ben a maradék tagság a végelszámolás mellett döntött, ezzel a 

nagy múltú szövetkezet jogutód nélkül megszűnt.   
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