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SZ BÓ LŐRINC:

1m2

Fák, csillagok, 6.llatok és kövele,

szeressétek a gyermekeimet.

H messze vol ak tölem, Clzalatt

eddig is rátok biztam sorsuko',

Énhozzám mindig csa jól voltatok,

szeresséte . öket, ha meghalok.

Tél, t vasz, nyár, ősz, folyók, ligete k,

sz ressétek a gyermekeimet.

Te, llomokos, köves, aszfaltos út,

vezesd okosan a lányt, él fiút.

C~ókald helyettem, szél, az arcukat,

~Ü, kő, légy párna a fejük alatt

gyermekért

Kin6.lel öl<et gyümölcc:=el, almafa,

tanitsel öket, csillagos éjszLlka.

Tanitsd, melengc?scl l8 is, drága nap,

cSG:mp6s?:cl zsebükbe litkos anlnyad.

S ti mind, <·liS ős )),Jloll anyagok,

tanits 'tok ökf"'t, fc,ll1ök, sasok,

VCld vi1l6mQk, jó hangYl'k, kis csigák,

vigyázz l-e6.juk, h 3taln-ns világ.

A~" ember c,onosz, bo-'nne nem bizom.

D0 tüz, viz, ég ~. föl el igaz rokonaID.

19a7- rokon, hozz6.tok fordulok,

tüz, vi7., ég s föld leszek, ha meghalok;

tüz, viz, .r'g s föld s m.'ndell istenek:

szeress02tek, akiket szeretek!



1979.
A GYERMEKEK-----_._--- . ----------------_. ------_. -

NEMZEIK~ZIÉVE
1 gyermekek jogainak fokozatos meGvalósulását a
történelemben mindig a táTsadalmi haladás jelen
tette. A történelem folyam~~ sokan felismerték,
hogy a gyermekek jogainak kérd~sében egyre sürge
tőbb garanciákra van szüksée. Ezt az igényt az
J.924-ben Genfben elfogadott nép szövetségi nyilat
kozat ia elfogadta. 30 év mulva, 1948-ban az EUSZ
KözgyUlésének III. ülésszaka kimondjal

"Minden emberi lény szabadon születik,
gyenlő méltósága és jo,:;:a van."

1959-ben 78 ENSZ tagállam fogadta el a. Gyermekek
jogairól szóló deklaráció t - amely nem tekinthető

kötelező érvénya nemzetközi okmánynak - csupán
a felsorolt jogokat elismeri. A J~I. Közgyülée
1979-et - az előbbi Okmán:1 .-, L~C)G,:::l ..i!:::,·.·n.k 20.
évfordulóját - a Gyermekek Nemzetközi 1vének
nyilvánitotta.

Uttö:rocsapatunk az 1978/79-e8 évi programja
"A mi v~lágunkért!" orszúc;os ll1o~galorn kereteire
épült. célunk az volt, hogy a gy~rekek mesismerjék
a mai társadalma~, amelyben élnek, tanulnak, amely
ben s;~;ileik dolgoznalc. 10 napoa 58zi mezőgazdasá

gi munkában vettek részta Lenin termelőszövetkezet

ben. A rajok kapcsolatot alakitottak ki ezoci~

lista br~~ádokkal, KISz-alapEzervezetekkel, ami
nemcsak p~pirformában, hrolem munkában és szóra
kozásban ie megmutatkozik. Igy "Bórdiszmü" 5zak
kör müköclik a Cipész KSz-ben és "Szabás-varrás"
ezakkör a Szabó KSz-ben, melyek vezetését ifju
korn:nunü:t6.k végZik.
Fel~,dat vol t az is, hogy a gyerekek ismerjék meg
a multat is és cselekedeteikkel bizonyítsák be azt
is, hOGY nemcsak befo,'jadói annak amit a felnőttek

5zámukra meq,teremte:tek, h=em alakitóiéletUknek,
k :rnycz,et':!mek', rés~t vállalnak a szocial~ata épi
tés fel~da(aiból. ~zek a feladatok Ezorosan kötőd

nek az uU:.-;rőév e:::ecr.énye.1.hez, évfordulóihoz.
A gyermelcek jogát saját közöEEégUk, életük irányi
tásához mce merjük fogalmazni uttörócaapatunknál,
mert tudjulc, hOGya ketelességek rregiemerésére és
megtartá~jra is képesek. Egyre több azoknak a raj
vezetőlcnek, rajvez~t "~ceknek a száma, akik önkor
mányz~ti szinten képesek osztályközöeségUk életét
ir':invitani, javu,"le,t1al élni. egyes akcióprogra
mok b~inditásiban 2S vez~,ésébenc Év végén a gyer
meköru,ormányzatok mindig nagy feladat előtt áll
nak. Ujjá kell választani a ti~ztségvieelőket, u~-,

törőta.~áceot. Ez az idén bővült azzal, hogy meg
lcellett vizsgálni a két é'lvel ezelőtt megtartott
uttör5parlament határozatait, hol tartunk a vég
rehaj,ásban, mit tehettlink volna jotban, mi lesz
az elkövetkezendő c~apatparlamentig /1981-ig/
elvée;zend5 feladate.ink. Ebben a munkában igen nagy
szerepe volt az 1978/79-e6 évben müködő uttörő

tanácsnalc, ahol a t L~lcári szerepet :?ap Sándor
8. oeztályos pajtás töltötte be.

Ebből az alkalomból hazán}{ban ia megalakult a
Nemzetközi Gyermekév Bizottság. amely gazdag ke
retprogramot dolgozott ki. Ez év első fclében
Budapeet en rendezik meg a Gyermekek J' ogainak: Nem
zetk;zi Fórumát, Zánka pedig házigazdája lesz egy
nemzetközi gyermek találkózónak. Itt, julius 20.
és augusztus 16-a közjtt különböző nemzet~6égü
gyerek találkozik,· akik augusztus ll. és 12-én
leutaznak az ország különböző helyeire. Községlmk
uttör'ic8apata ie vendégül lát egy pajtást, a.1{inek
a gardirozását Pintér Klára és Szabó Antal 7. osz
tályo8 utt'irók vállal ták.

Az idei gyarmeknapra a község KISz alapezervezete
ivel karöltve gazdag pro~ramot dolgoztunk ki.
Jól esó érzés az, hogy önként vállal ták a gyer
mek-majális játékainak szervezését, levezetését.
Köszönetet kell mondani Endrőd gazdasági szervei
nek, akik anyagiakkal járultak ahhoz, hogy kiedo
bosaink, utt0róink sokáig meg fogják 6rizni emlé
kükben, hogy 1979. május 27-én a Nemzetközi Gyer
mekév alkalmából uttörőmajálist rendeztek EndródöD
"A mi Világunkértl" jelmondat szellemében.

Fagyas Mátyás
csapatvezető
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GYO?".:;-F: .. ci'-::~ I-.lepüléspár történelmi fejlődéaé

nek egy igm jelentős fordulópontjához ét'kez
tünk. Fejlődésünk "hogyan tovább"-ja a lakos
ság döntésétől függ.: ",L\közeljövőben arról kell
majd tanácskoznunk s abb,..n kell felelősséggel

döntenLink, hogy az eddigi két évtizedes rész
leges együtlmüködésünk után kössük össze
véglegesen sorsunkat, fejlődésünket, jövőnket,

s I, undjuk ki I,atározott e yetértésünket a tele
püléspár egyesLilésében.·

•
Gyoma-E.l •.\;- ~;':l lakosság<::ll,ak élete évszázadokon át sok szállal kötődött össze." Régen a ve

zetés urai "oszd meg és urúlkodj" elv alapj~ln szitották az ellentétekel s igyekeztek me gosz
tani a kizsákm6.nyolt, jogosan elégedetlenkedő dolgozó nép erejét. A munkás-paraszt megmoz
dulásokat, szervezkeclésekct vasszigon31, véráldozd.tot is követelő kegyetlenséggel folytatták
el.

A felszi:lb".dul,is uj pel-spektivát nyitott az értelme s emberi élet, a dolgozó nép érdekeinek
hL.sznos szolgG.l",to, jövőjL'l1ek tervezése éőtl. Évről-évre erősödtek a két községben ci. tudatos
együttmükö-:lés vonásai.

1966-ban me gszunt a gyomai járás.' A lakosság legszélesebb rétegeib n is nem minden aggo
dalom nélkül vetődött fel cl "hogyan tová.bb" kérdése. Egyértelmüvé "bH minden közérdeklődésLi

Eomber elött, hogy jövőnket eredményesen, gyorsabb ütemben csak egyutt épithetjük. Ezt köve
tően felgyorsultak az együttmL,ködés különböző fo,-mbi.·

GYJma -Endrőd amegye településhálózatában sajátos helyet foglal el.: A hajózható Hármas-
"Öl-ÖS lJ,'" lett e-szik. A 120-as vasuti (őv onal és a 46-os főközlekedési ut közveLlenill bekap

csolja az ország gazd':lsági _vérkeringésébe. A nagy lélekszám és a földraj zi adottságok figye
lembe vétel ével az 1007/1971.' sz. Kormány- rendelettel szabályozott Ol-SZ,igos településhálózat
fejlesztési tervben,. "Részleges középfoku központ" besorolást k-:>.pott.

A telepuléspár összes földterülete 30.390 ha., lakos:ö:ainak száma 18.500 fő.' Nyolc ip."'ri üzeme
van, melyekben közel 5000 fő dolgozik.: Létszámban is, közgondolkodásban és tudatos cselek-
vők2szség~ben is jelenlős tehát munkásosztálya, Mezőgazdasági üzemeinek száma haL. Az ilt
dolgozók száma közelitően 2500 C.:

Okt-tási-nv lési intézményhálózdunk, figyelemmel a folyama tban lévő beruhézásokra és ci. sa.-
játeI"ős fejlesztésekre, elfogadlll3.tó szinvonalu.

K özmüvelődési intézményhálózatunk tárgyi feltételeit illelően kocs ze rusitésre s zOl·ul. Alapfela
dataikon tul egyes területeken országosan is elismert szinvonalon látják el közmüvelődési teen
dőiket.' Egy korszerü kulturctlis központ .létesitése pozitivan hatna vissza tartalmi munkájuk v6.
rosi szinvonalu ellc\tús6.ra a kozmuvelődés min en területén.

Egé!_zségugyi ellátottságunk anagyközségi szinvonalat me ghaladja.· A két nagyközségben 15
orvosi. ellátás van, s ezen belul 7 szakorvosi rendelés biztositott. Egy erre a célra é.~itendő

rendelőintézetben mtu-ól-holnapl-a m~ goldhotó lenne a városi rendelőintézeti egészségügyi ellá
tás.

A közmueUátás két nagy ágó.zatá.ban - viz és szem ,yviz - él konkrét e~yuttmuködés eredmé
nyeként jelentős előrehaladás történt. Szinte minden utcétban kiépült övezetékes vizellál&.
/-\ szükséges vizbázis is biztositottnak tekinthető középtávon a folyamatban lévő 3 uj kut be
kötésével. 'l'áviatokban a szeghalmi regionális felszini vizkiviteli mü oldja me ~ l ljes ellátott.
ságunkat. A közos vizmutársulás idők0zben át.:üakult viz- és szennyviz-tdrsulussoí. Folyamat.
ban van és ütemszerüen halad a szennyviz-gerincvez0ték épitése. Be'ejezése 1980. végére
várható. lV'ind0zek jeJ.entősen elősegitik a löbbszintes lakásépitkezé.sek tervszeru folytat6.sdt
és urbanizációs mutatóink jo.rulását.·

Betonjárdávul szinte mil ,den utcánk ",lIátott. Nagyobb i ,temben kell viszont fejleszlenünk a szi
lá.rd burkolatu belteri.i.leti közuth6.1ózatunkat.

A településpár kereskedelmi és vendélátúip.':Iri ellál~,sát a Gyoma-Endrőd és Vidéke AFÉSZ
látja el'" A két .r FÉSZ egY'esülése egy igen jelentős politikai és gé,zcl;:,súcii előrelépés volt.
,/--.Z eredmények azt bizonyilják, hogy alakosság, az r,FÉSZ tagsága helyesen dönlött, amikor
az egyesülét kimondta, A koncentrált gazdé.lsági erő ilzóta jelentős halózalfcjlesdést és kor
szerüsitést Lett leh tővé.·

Kij, os takarékszövetkezetünk is szil ,VOI' l"'sun L,tjLl el rc-!'I0e!t, tL's<?lJek megfelelően ö. lakossá
gi ;zolgdltéltó tevékenységet.

A két nagyközség lakosságának haladó gOI,dolkodi..ls':;t, egységes cselekvőkés%ségét konkrét
eredmé..yek fémjelzik. I.z együtlrnüködés első lépése Ll közös nie nl'júllomL~s volt. Hosszabb
szünet után kO'vették ezt '-lZ ;-\ FÉSZ-ek eC',yesul(-·se, a Tc.k:lrékszövetkeL.et muködési területé
nek kibővitése, a közös viz- és szennyviz-l;,-,rsulás lélrc=ho/.1lsa, mo. jd a k0t költségvetési Lizem
egy·esülése.· /-\z eZ02 kből sz~'rnlazó el\yédclmu gazdc "'~'gi előnyök CI lakoss"g politikai érettségét,
tisztúnlcí.tást és tud.-.tos jövőt épitő nlunkuj<.:.t bizonyitj":,k.



Ugyanez tapasztalható a két nagyközség ipari és mezőgezdasági üzemeiben ddgozó em erek
szemléletében, cselekvő készségében. A különböző üzemek munki3.padjai mellett dolgoz" end
rődiek, gyomaiak között sem ellentét, sem n.e gkülönböztetés nincsen. Ki hogyan végzi el m 
káját, ugy boldogul. A két község lakossága ezer szállal kötődik össze. A házesságkötéE€k,
lakásvásárlások, építkezésektől a kult ráU szó,·a.kozásig a köziga.zg",tási határtól füg1etlenill
a zavartalan együttélés jellemzi életünket. Különösen igaz ez a fiatalság tekintetében, akik er
zékenyen reagálnak minden "ujra"~ lelkes hivei a dinamikusabb fejlődésnek és sürgetően 'retik
~l az egyesülés ésszerüségét.

Ilyen közhangulatban szükség és törvényszerüen vált idöszerüvé a két község uj, átfvgó ren-
dl?7.ési tervéne k me grendelése, kidolgozl''llás B. E 2: az 6HulClnös rendezési terv, me lyet k 't
n. 'Jyközség tanácsa .együttes ülésen nJe C,vitc:lolt és elfc.>8udolt, e\lI~aln)(ls arra, hogy a r..egvál
lozolt körülmények ismerdében a k0t település v':,ros~t\ fejlffizt..:·s":·hez szükséges további ten
nivulókat, fek.d atokat szabályozza.

,
A két nagyközség egyesl.l1éaéro mostm6.r anni" is inl<iibb r"l'1übb 5zdks(,g VL<n, me rt a még
me glévő közigö%gatési htltC,r fele. leges pI51"huz',mos fej!l:szl€'src kényszedtene bennünket, gát."
jává v,SJlk a mindannyiunk érdekétszolgáJó városi f0jlödé~·.nel(.

K';rUltekil'1tően tervezte me g a tervf"zö váU .lat az 1.Jjk'-rt-sori leendő városközpo~tot. Előnye

ennek területnek, hogy el. településp6r földrajzi c ·nlrum6ban fekszik és hogy sze.nálásmen-
tesen ale>.kithatók ki Et leendő ccntn.:m közigClZg._.l -si, müvcl(:jd6si, kereskedelmi, szolgáltetó egy
ségei, a különböző gyermekint0:zm";nyek El legclsösorbún természetesen a kor::zerü többózin
tes lakóépi.Uetek.

Nagyszeruen egésziti kl ezt a részt ü. nzemben lévő Fl.izfils-7.\I·\i holtó.g, c.hol kellemes zöld
övezetet, szabéJ.didÖ kozpontot, sport és kirándulási lehetőség0k<2l lehet m..r:gteremteni.,

A konkrét épitőmunkához megfelelő épitőipóri kapacitás is szükséges.' Eredményes erőfeszíté

sek folynak - s Ohhez me gyei támogatást is kaptunk - hegy a helyi épitőipari KTSz legyen
alkalm BS m gnovekedett feladatai e.Láldsára.

A céltudatos városépitö munkára felfig~eltek és azt segitették a felettes párt és 6!lami szer
veink;: Esetenként részt vettek közös tanácskozásainkon, pád.- és tanács VB üléseken, s bá
torították kezdeményezéseinket.

Legutóbb a Megyei Tünács Végrehajtó Bizottsága tál'gyalta me g a Járási Hivatal elnökén<2'
előterjesztése alapján a két nagyközség együttmLiködésének eredményeit, lovi.bbi tennival€>it.
Ennek alapján a következőket állapitotta me g: "oo. az együttmi..iköctés további le tőségeinek

jobb kibontakoztatása és a várossá nyilvánittis fe1tételeinek gyorsabbme gteremtése érdekében
indokolt lehet a telepeiléspár nagyközségi szinten v<::.ló egyesitése. Felhivja a végr-ehajtó Bi
zottság a járási és nC\gyközségi tanéccsi szerveket, hogy alakosság körében végzett felvilá
gositó, szervező munkával segítsék elő az egyesülés feltételeinek további javitását. Ehhez a
megyei szervek is minden tám~gotást me gadnak. A nagyközségek sikeres egyesülése után
- az érintett szervek egyetértésével és a városi feltételek me gtel'emtésével - e. VI. ötéves
terv idős zakában a várossá nyilvánitásra is sor kerülhet."

Ez az- állásfoglalás 9z0rvLsen illeszkedik az egész országra kiterjEDŐ és foly:un alosar. végre
I.ajtott "államigazgi.,t6s ;.orszerüsitése" programba, melynek eredményeként a régi 160 járásból
ma már alig van 80.

A me gyei állásfoglalást követően a két nagyközség pár végrehajtó bjzotlsi.\ga is e yüttes ülé
sen tekintette d.t a soron következő fontos tennivalókat és az álábbi határozutot· hozta:
"A két végrehajtó bizottság - a g:,ol.a- endrődi Operatív Bizottság javasl",tára - megtárgyalta
a két település nagyközségi szinten való egyesitésének két'dését, melyben (\.~ybehangzóa.n ugy
foglalt álló.st, hogy a két település nagyközségi szinten v_ló egyesítése indoj(olt és célszerUe
Az egyi..ittes vb. egyetért abbc.n, hogy az 1980-8s tandcsi válosztások során cl két település
"egy tarlQCsot" válasszon, és abban, hogy az e._.yesült nagyközség uj nevében őrizze meg
mindkét község korábbi neveit.," - A VégrlohCAjtó J::jizottságok me ggyőzödése. hogy ez a lépés
m."ggyorsitja a korábbi kítüzött célt - a váro>3sú villás elér-ését.

Bizton reméljük, ho;'y a két nagyközség lakosságd, idősebbek és fiatalok, nők- férfiak, párt
tagok és pártonkivüliek egyaránt helyeslik az együtlmükodés további erősítését, az urbaniz/i
ciós építőmunka felgyor.sitc:..sát. Javc.solja ezért a két nélgyközség P "-rt végrehajtó bizottságtl,
IJOgy a 10.1<0' ság, a különböző üzemi kollektivák, nagyközségi tanócsok vitassdk meg
Gyon' "_Endrőd egyesülésének tervét és mondják ki egyetértésüket.'

Jövőnk formálúsa a kezünkben van. Vitassuk me g elért eredményeinket, mondjú.k el jave.sl6la
inkat további közos tennival6inkr6l. A felelősség nagy, a döntés mégsem nehéz:. me rt amit ~d

dig tettünk azt bizonyitja, heg y jó uton járunk, hogy városépitö eredményeink júl szolgálták ti

lakosság érdekeit, céljait.

"A ma embere a hoinapot ~piti" Ennek a holnapne:.k szebbnek kell lennie, mint El mának, Ebber.
a holnapban még megelégedettebb, még boldogabb embereknek kell élniük. Ez fl holnap a
miénk is, de különösképpen gyermekeinké, unokáinké, akikért minden 3zülö és egész szocl
alista társtldalmunk féLtó szeretettel, bölcs felelüssé0 gel L-S köt"lességtudattal tervez és cse
lekszik.



N em elél;'. tehat eldönleni, hogy e yesUlünk, ho y viiros AI:Clrunk knni, de azért tenni és ten
ni kell. IV, il1denni.Jpo= köt, lt,ss,:·!~tudól bec,·i..i),·lcs mUllk"vi:ll k('l1 Illee,lc:.· remlC'ni a gLlzddSu.g,i alu
pot igényeink vC'l'osi szinvorlálu kiekgitf1('~;' .... ~éhcz. Szellemi, erkcilcsi és 3nyugi erőink on
centr,ilásávD..l m6~ en~d"l,"nyeseblJé, még !1;,II"\'OI'yubbá ~lIdjul, t~~nni I<o/.os rnunk<'Jr1kat. Ez az
akal'':l\ <"fÜ-üs:Jcljék tehe,t bde minden kimondnll "igen"-be, ez legyen a tov6.bbi hajtóereje
Gyon1a-Endrődegrész lukossiJ~,inLl·.

V'crgü Zsi,~n,ond

O,S7:úggyul.lcépvi c dé)

Nr ANY GONDOLAT

ISfGÜNK KÖIOKIATÁSÁR~
Oktató.sügyunk az E·lmult három évtizedben je
lentős eredménveket ért el. A kultur~,lis fOl'

dalorn szerves ~észr~ként nagymértékben hozzi>..
járult hazánk, szocialista. társadalmunk fejlődésé

hez, népünk alkotóerejének kibontakoztutásiJ.hoz.
A z isko~a a volt uralkodó os ztályok müvelödé
si on püJumának "s:'~közéböl a kulturális fele
melkcde~, cl munk;; n,:lras7t hatalom kullur6.1is
nevelő {un 'ciójánélk egyik legfontosabb 1100-dozó
jává váll, él. l6.:-~,: ciaimi fejlődés egyik F·[apvető

eszköze közüg'Y lelt,

Az egységes nyolcoszlályos álto.lános iskola
létrehc7-ás', z iskolák államositá'," ".l ,,z egyre
bővi.lÖ oklatási hálózat kiE'pit":-50 okl.:J.t"'=,ij 'yunk
'",jlődésének alapvet" t6rY0ziji." /\z oldutcis 65
nevelés ~C' gVdltozoa lm·tG.lma C.·l;'/·3z':,llen él udo
mányos, ma rxi=ta vild.gn~z<)l iránti dki"l.el0 zclt
séget tukrözi..·

A különböző refOl'm k sor..J.n D.zcoknak alope:lv,,,i
_gyenlöllcnu f 'jludtt?k o y.ágoSel\, dC' hr~'lyi vo
natkoz<.\sbun i,. MJndC'n(:kl;!L;lt .:lZ old •.,V s tort.::,J
mábnn értünk ·1 l{n G_~f!S clörchc ll.d . ;'öt.' Az ok
tatás-nevelés túrgy' fdtL'lE:·lúi községünkban fC'j
lődtek, ele nerr, mindenben ("rtülc el a kivL,nl
szintet.' M.indcf,ki ol~;ll i:"m"r0les Endl"őd község
óvodai és iskoldi J·\c115>-;"láno.k ht!lyzutl:. Szét
s<órtsáe jelJemezt0 1'1il Ide'no) (.L"llutm. , Az épule
tr'i, ,jlJag':I ma g6n hordja [Z orokségE:t. Óvodai
hálózatunkbön jelentős fejlijd·~ t értünk el a
Munkás-uti óvoda fejlESztésével, amely a társa
d.um1 os!: z,':fogéu jelen tőségének éke s bizonyi
téka.' A többi óvoda korszel-üsitése me gtörtént.
A kedvező körulmények kÖvetkeztébt!n néh6ny
lév ót- minden óvodás koru gyerme kc·t el tudunk
!'lc-l) ezni, s igy,konnyitunk az álklános iskolá
b" lépésükön. Ovodáink szakemberekkel vató
.:llátása me gfelelő, jó. Az 'vodák felszereltsé
ge, eszközökkel való ellátása kielégitő: Je entős
segits éget nyujté.,nak az üzeme kl cl szociali=l:a
brigádok önzetlen segitségükkel, Óvodai szak
emoereink is jelentős segitséget nyujtanak saját
naguk k~s7.itette esz!<özelkkel.· Óvonöink ezir6.
nyu törekvése elismerésre méltó.

A szakrendszerü okl~.tá5 az általános iskolá
ban l Ijeb mértékben me gvalósult, A körzetesi
tés gy 1\·.rJt'ldili.g befejeződCítt kö:óségünkben,' En
nek jC.<:'llli.;s .' 'lomása volt 1975 ':'':Jen él 100 férő

helye,,; di.íkoll!lon beindítása. A hosszu és küz
delme s, pro l ,j6md_'tól nem me ntes körzetesités
eredménye' "/ll "'Cl m6.r minden felsőtagoz.:.tos

(,nuló 100 9{,-Oé;bZü.krendszeru képzésben rés2e
sül.- Ennek kC["lCZŐ pedagógiai hatását ma m'-r
nem. vitutja senl<isem. Csak emlékeztetőül, hogy
fe1<.:d,", bCJ ne mf.·njenck: Csejtpuszta, Varjas

NDp,ylapos, KOCD rhE'.'y, DL'C il-' '<·.kum, UQ r ...
Poly6,kha.lom é= Orc'et;zül"'; hC:"U'om L l~oICi.1':l _,ya
kol"1ütilaQ, m6.r t m',ll~. Lzon l.,kolák "F·1t ,-,/.cU~

leg nem :5 ré,;i<. h: rJ'Udé,zlinl ~k Oz oU.-.t.:i . ",6
mál'Q. r'\ l:özsóp 'Jl.ll<.:rlilL tén It 'ti nt m m ,_f('le·lö
iskol,'k, till1terml.k z=.u(oH_·',sa LQvd)o ni.ilL c_ .,tir
':etesil';·s kövctkL ;:l,"b",n.· cr ükOl'L.tHo" I or...::'
ri.i 1skola, t.:lJltc,rc:m nem 6~Jt r ndcll e.J Ullkl"c.
l\/lindezek ell. né·cc n"~a.J ·llllol1dll:..IIJul (. ..., az
c.r<"dm - nyel'l.: cc zt i! ';nlj,: k, t,ol.\y Köz' (, \llnl,ben
úZ ol-t<.ltás-I' '..·val<.'>" rlatt.konye,)~a to 'o: 03Cln
emelkedő tŰlldcnci6.t mutat.

A köznev~'lés clöntü tényn7.0je a p~ciClf <) ;\.'5,
Novelői ellél.olt5,Áf'Ul1k elZ utób I::l l i rd,b. 11 1.~0n

kc·dvező. EI12~.0ndü 9<>:cJ.mu óv6nü, L.:mitc5 éG laF"i~'

rc'ndGlkezésrE' áll. lV,it dN, 7-11k t::!l/,e"" fO :~Clkp':r

1"<>1 rendellwzi"nl· ... A7, ut 'l'pótCjldG 1 I <..dvezö,·
Ures álláshely Ini ct pl' ly<1: nl! ut n pótoljuk,'
CVlindeddig problvrr,flmCnll.!bLn,·

Az állami okl t's i1C!lY7.et6~(,;1 v_ f ,JI 7.t~Elének

feladatairól pál'lunk Kozponll 131:>-, tle.:,·, 1972,
junius 15- '.1'1 h táro zotl. A htJl ...roz tok tnvlettokbún
is me gszr<bjáJ, cl l nnivCll6kol, /\ h. t..... t'o:<:1: tok
10. ,Jontjú.bor\ n kovclkoz'k 0Iv,..",:hut6 :

"Iskolarer"lds:%orunk óll'lyegi.-tli!°Q.yl teJtLtoJ ·it jelen
lős mértékben tejlcs7.tuni h· ll, Az ol tatcisUgy
társac;almi-politiko,j jol nti5s(,. él'i<.:k növd edésére
és jaenlegi h01y:::,ult,O vo16 l kinlultel tüjlt ;.<:tését
Ei következ0 1d(ís .. cd<bün kic,. u II etrs - c.te-Irni fela

datként kell kezelni, oz '·d EI nt'm:~ct.i .Iovedolem
ből a jelenlt.!gincil noqyobb h ~ny" dol kelll ráfor
d ita.l1 i • . Az V. és VI.' ött'J"'" turvok ('lé5készitése
kor en'c figYf..:lc'n,n,ul kc.ll lonni. P. kdznevelés
intézm~'nyh~lóz l~n ok fejle 7.t63t} legyen össz
hangban .z orsz'::lg tcl<..-pLilés-slrukturcijának ala
kulásával.

Az uj hlézmények L-pilL-se során toko;'.otl figyel
me t -ell arra fordítan l, hogy ez<",l-; a jó,'olJ 'n
vál'hatóan érvényosülő oktatás türtdlmi é= okta
tásszerkcozeti fejlődésnek is me gfeleljenek,''-'

E hat6rozat szellomét és községünk elmaradott
kÖl'Ulm,"nyeil figyelembe véve dbntott a roegyei
tanács ugy, hogy Endrődön uj, korszerü, a táv
latot is jól szolgáló kcizponti iskol<..,t és torne
termet épittet. lV.indenki örömmel fogadta ezt fl

döntést, A bcruházásra 16,1 millió Ft-ot bizto
silott.
Az iskola és tornaterem ügyében Időben nleg
teltük a szukséges lntézkedéscket,' A t~rve:ú8t

a BL'kés megyei Tanács Tervező V611D..1álára
bíztuk,' 1977-ben a tl:tnL:lmányterv, 1978-ban a
kiviteli terv is ~·lkól'lzi..ilt,. A boruloázás kivitele-
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zOJe a Gyomai Fa- és Épitő Szövetkezel. A ki
viLelező 1978.' ápr'ilisáhan hozz "fogott i: munk~

latokhoz és jC'1o'nl( ~ is folyamfl tbun ,'~,', I\z
átad";'s vLll'ható idüpontja 1980.' ju i1l5 ho

A lanulmánytel'V elkészitése sor."1n fclv",t:i,,:-,tt.
hogy él tel'vezeLl lorno.Lerem nern fdel m~' ':1 ez
iskolai es k,;zsógi igényeknek. Szód ~, I, ,~c.::ie.s

1 ';'pfronttd él ,~é\.~das0.gi és társ ....c1nlr;,i s:: :,',v<:k
kel egyetértésben I. e ghiroeLlLik a "F', n9.p e.z
iskoláért" moz ma t. A mozgal l"'1 c.rmékeny ta
lajra talált kózségünk dolgozéi kozö.t. A gazda
só.gi szervek anyagi erejükhóz képest támo dl
ják az épitési programot.

A z uj iskolc;,'ól néhL.ny f\C'ndol/:'llot érdemes az
olvo.sók elé ti'i-ni. Az \lj i. kola három zintes
lesz. Az első szinlon né y li..ltlterem, ull' 'rő zo
'unyvtö , előcsarnok, lI'o(!,ík, ko.zónh6~:, szertá

rak, c, észségi.ig,yl l(·lc_iln1t',nyt>· és a tOl'net~r m
lesz, ,l1e:y 18 x 18- s ""f'y ii_u.
A m.:J,=-odik szinlen 4, t ntorC'Jn .. egy na y cl'
Qdói l(~rem, tovéÍbb:, ~z('>I'l";'r(lk, ~ j ,-"zob,.•
ólLözők, II osdók és '.:gye·b I.:,te_ilménvck. r h~ r
madik szinten 3 t(lI'1t(~l' ,m .. IcrmészeLtudomi,ny1
előadt) és egyéb JL·tc, iLMlt'nyck.

Az iskola és lOl'n"ter'em ÓPlti" 'vel egyldübcn
fel jitb.':l'él kerül" ic,"lbl'n I~ .ö néf'yant<.:r.Tl b
kola L.' Ennek lunkc1,-,j<l 108Z első orb n z uJ
iskola n 0 ....n6 illU:i'. ~ 7.i_ik:~úqcs ogyéb l{lc': ,tm('nyt k
megvalésltása, llk-lvC' ozoknf: k ki...lo.kiL' - o.' N p\(' '- '

zisL,-"rmek, él toel n!kallonlúrgyhoz , zük.6gEJS
:.%o:lkte,nterme ~ l<Ioll.\!<1lúsa, é esy~b ircínyu fel,-,
(le'lol eliáLásLl,', lAz uj és r<2_1 6pUlet kor %eril
fdi,jssel és vil":' il al vc:Uúsul mt:! g./
,,\ két épület .':'.•')rvo ogyo6gf'!t k pez, /köy.k "e
dő-folyósóval ',pitlk osszo.1

k é szerü fcl1as~n61~, "val
b rendcz12sckkel ('6 - 1E1Z 

['elésekkel ell/íln! IZ intézményt,' Ennek érd Jl< '!-

ben felvettük l_apc601e.tQt az ORS~',/' GO<=:

Tr NSZERGYÁI~'1'Ó ÉS É.w.cf:r ESITÖ VÁLLA
·LAT'rAL. 'l',irgyolúsQlnk bOlndult k fg v:rh~tó n
eredménye ck l I, znek, '
A jelenlegi. el) 7- :lben nyagi problémáink n1n
csenek. NÉ'llIÍ I< '. «: von a kivitcle7.é en, de ez
további koopcr0ci6vlti LJehozh t6, melyr minden
kheléiség biztoslLotlnl:tk ldszik.

A holnap felé bJ? lr;od:5.s5c:U. tekintunk,. hisz n az
épulet mál- a M'C Avt:l.1óellá<J felé- h~loci. E nogyér
tékü bcruhcízássa1 l~.'h(·téjség nyilik arrö, hoc;y
felsötago ;-atos gy 'rmc-jr;(' in I é z itt (~nító ""vo-
lök sol,I<,', h •. Lé-konyabhun clolgozht-tl'lok a jövő

emberének lormái. Sél (·,-clekL'bc.,n, onle ynek t:rtékQ
nagysZGI'Üen kamatozhul !.lZ ,"let bdrmúly terUlet n,

Giricz Vcmd",l
i!:lkol('liga:::g•

Gyermeknap a "Béké"-ben
1979. junius 2-án délután 15 órt\knr az End
rődi B ékc Mg, Tcrme1őszövetk':<',,L Októb'r f'.
S zocialist- urigádja gyermeknapol r,'ndez II
él lermelőszóv01kezeti tagok gY('rmc-kcl részére.

A rendez rény rrtcglartás6ru él 'z gyUmölcso
s6bcn kcri.ill sor, ahol 95 kisgyermek v tt
részt L'S <.:irult '-t megejándt'kozáson túl 6 kIrán-
dulásnak, sz bc1clban eló mozgósnak é' Ll

C sónélkázásn(\k.



Márton Gáb r:

srORlrlfl~NK Al4KUl~SA
A labdarugás kapott legelőbb lábra a spodágak
közül községünkben, s az 1920-as cs.:o>patalaki
tás óta mindmáig a legnépszerübb.· A község
iparos fiatalsága hozta létre a labdarLlgiist, mely
nek az első években a Hármas-Körös hullám
tere, majd a vásártér adott otthont. mig nem
1931-ben jelenlegi helyére került. A ligetben '5yö
nyörü kÖI"nyezetben kergetik a. büvös bőrlabdátfá
racihateltIanul azóta is községünk fiatct1jai. Az
alakitó ll-ből Hegedüs l'v,iklós bácsi, jKcnadásj
Timár Józse( és 1V.atuska Béla báty6.nk az "élő

sportkrón.il· "nk" ma is lenyügöző sportszeretettel
és szenved<':-lyesen be·szél oz indLIlásról. Annak
a kornak nagy egyénisége volt BarUla Guszti.
Legendákat me séltek róla nek unk, mil<ol' a nyom
dokukba kerültünk· 20 év multán.'

Az igazi "Nagycsapat" az 1930-as évek táj6,ra
aakult ki.jBi..ingösdi vagy Timácj Muzsa búcsi,

Hunya András, Kertes Imre, Tvth, SinIon,
M L,tuska, Pelyva M., Kovács P., Kovétcs I....
jStü:-zij KW'illa, j.8agDriaj Kertes L.

Közi..üük rendkivüli játékinteligenció'val kilünt
Simon Pista, ki a félelmetes hi,"ü GANZ kiemel
kedő játékosegyéni.-.- ':',e lelt. KubL\lD, S "hubert,
IV,ike, Nyeres lÚl"S;J.s.:,g6ban szerzett dicsőséget

nekünk is. Mindm/;\ig ma gunkénak, endrődinek

érezzük, hisz'?n O öltötte elsőnek n,agára a ci
me res mezt az L'ndrődiek közül. A BLASZ
válogdott állcmdó tagja volt.' Öket a Levente SK.

követte. Nélgyvcirud, Nagyszalonta sikerek és
kudarcok szinhelye volt. A NAC pályaavatóján
15:1-re m," radlunk alul a NAC ll." ellen, me lYGl
H alá ti, Juhász, S zegedi is erősitett, s erről él

rádió is hirt közölt sportmüsorában, melyet
p luhár Islvdn küzvetitett. Talán az idősebbek

emlékezne\; még az itlhoni sikertelen nagy
"skalpvadüszatra'" mikor 2:0·-ra vesztettünk és
a rendkivi.ili H ctl6.ti - Lacsny Zoltán párharcra.
Ebben az idéi,özakban jelentős sportrendezvények
voltak az i.ltlétikai versC?nyek, melyeknek az ap
róterr.1C? tu l,idasi JéÍnos és "Csejtpuszta villáma"
Be.,logh Bblint volt a hőse.' Az az anakdóta járta
a szorgos parasztlegényről, hogy egy alkalommal
aszénál végta hajnali órán és kaszája előtt fel
ugrot.t egy nYI l.' Ledobva szerszámát, lerugva
papucsdt mezitLb utána eredt a turlón futó nyul
nak, s miutcín utolérte ülepen billentette a tapsi
fülest, elégedetlen kijelentette: "IVi'::"skor ijesztgesd
az örega;)ádat!" jTrénere és tanitója: Lesnyiczky
Istvéln bizonys.-5.gol lehet róla.j

1943-bap Nér.,e th András buzgalma létrehozta él
női na-:;ypályás kézilabda. csap'alot, mely felsza
badulás után is mi..iködötl. Eddig edző nélkül
"autodiddkta" módj&a edzett, focizott él CSélp.:.lt.
Ugyan n,egcsodálhattuk a kiváló "v3ndoredző"

Molnár Náci Íabdazsonglőr bernutatój6.t Endrődön.

/folylatjukj

Ke~ves Olvasó!
Az Endrődi hiradó m6.sodik számának kiadcisa alkalmából köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik elismerésse.l szóltak az Agitác,;.ós és Propaganda Központ kezdemé
nyezéséről, amellyel alapvetően a helyi infol"máció irásos formáját sz6.ndékozunk biz
tositani.

A Magyar TanáCSköztársaság 60. évfordulója tiszteleté~e kiadott 1. szfununk inkább
dokumentativ jelleget mutatott, hiszen munk6.s- és agrármozgalmi anyagot adtunk erede
tiben' közzé, ame lyben igen gazdag népünk és benne községünk is. \:így gondoltuk
mozgalmi értékeink megőrzése, a fiatalabb nemzedékkel való megismertetése, s nem
utolsósorban az évforduló iránti tiszteletünk mindenképpen indokolttél lette ezt

Jelen számunk tartalma már inkább szolgálja él helyi információt. 'l'~\jékoztatóbb jellege
van, arra ir6.nyul, hogy jobban megismerjük tC?lepülésünk IDkóinak szorgDlméls munkája
eredményeit, fejlődésünk perspektiváit, él jövőt, amelynek érdekébC?n nap- mint nap te
szünk egy keveset ki-ki a saját munkaterületén. Kiadványunk is b. maga eszközével
LLzt a célt szolgálja, hogy terveink alaposabb megismerése sEörkentsen mindannyiunkat
aholnapok feladatainak sikeres megoldásdra. Természetesen nem mulasztjuk el a to
vó.bbi szám, kban sem nagy nemzeti vagy nemzetközi évfordulók mé ltatás6.t, azzal
összefüggésben a helyi jellegü eseményekről szólni.

Kiadványunk szerkesztősége nem rendelkezik irói képességekkel, a cikkek irói kü
lönböző munkaterületeken más-más munkakört betöltő emberek. Igy alap iránt ilyen
igényt tudjuk nem támDszt senki sem Olvasóink közül. Ezért mindenképpen számitunk
arra a segitségre, mC?llyel kiadványunkat szinvona1asabb6. tehetjük; a közvélemény jó
sz·~ndékú tanácsaira. Ilyen hasznos biráló segits éget m6.r az első szám megjelenésekor
is kaptunk Olvasóinktól, melyért őszinte köszönetet mondunk. Javaslataikat már figye
lembe vettük jelen kiDdvcinyunk összeállitásakor. Kérjük, hogy e jó szokásuktól a to
vábbiakban sem térjC?n' ,k el.

Ismételten fc Jhivjuk Olvasóink figyelm ét, hogy minden közérdeklődésre számot tartó
eseményről szóló irást, anyagot vagy dokumentumot szivesen fogadunk és közzétesz
szük. Igy lesz I-iiradónk valamennyiünk közös kiadványa és eszköze is közös célja.
ink megva1ósitásának.

( Szerk.)
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Endrődi Cipész
Szövetkezet

A cipész szövetkezetnél 21 brigád 232 fővel

vett részt a versenymozg lomban. Kimagasló ered

ményt az értékelés folyamán 9 brigád ért el. &

modellérián dolgozó "Export" brigád a "Válla

lat Kiváló Brigádja" cimet kapta, melyben fő...

meghatározó volt az ·~taluk végzett társadalmi

munkaórák száma, de emellett teljesitették a

közmüvelődés területén vállalt feladataikat is.

A szabászaton dolgozó "Angéla Davis" nevet

viselő, valamint a tmk területén dolgozó "Pol&'

nyi Máté" és "Egyetértés" szocialista brigádok

v611alásaik teljesitése alapján aranyplakett k:

tüntetésben részesültek.

Külső telepeiken müködő bl"ig6dok is sik<'?resen

h 'tották végre vállal6.saik tdjcsitCse:·t. Igy nz

Orosházán müködü "Lenj"" Szoc. Brigád ezüst-.

pl~ kett és a központi t....J.'<·pc·!"l muködő "Pcnzai

B arátság" Brigád lJrOn7,-pluk;:,tt kiti.intd' t ért cl.

A Kamuton dol§ozó ,,2 k M,i ~n, "V6.ci Mihály"

battonyai és a központi tpl<.:'pcn mükódö "ENei"

munkabrigádok pcdi_ tolJ(·:sitm~·nyük alapján a

megtiszt~lő szocialista ciJnet nyúrté'k űl.

A brigádok által teljesitett össz~munkiJ,óra:

3.287 óra;' melynek termelési értéke közel

100.000 forintot. ,esz ki.

A szövetkezet szocialista brigádjai és egész tag

sága összefog6.ssal, közös akarással eredménye

sen oldotta meg azokat a feladatokat, amelyek a

múlt évben előttük álltak. Ennek eredményeként

a szövetkezet elérte a megtisztelő "Kiváló Szö

~etkezet" cimet.'

Lenin Mezőgazdasági

Termalőszövetkezet
A Lenin Termelőszövetkezetbenaz első szocia

lista brigád eim elnyerését célul tüző munkabrigád

1969'-: évben alakult. A mozgalom a 10 év alatt je

lentősen kiszélesedett:. S ez évben 8 brigád mü

ködik a szövetkezetben 93 brigádtaggal. A 8 bri

g6.dból 3 ifjus ági brigád, 5 a fiatalok száma

37 fő.

A 8 brigádból 3 a növénytermesztésben, 1 az

"íllDttenyésztésben, 2 a gépjavitó-mühelyben, 1

brigád az épitőr'észlegben es :1 brigád a szálll

tás terU.J.etén dolgo zik.

A tsz-vezetőség ez év márciusi gyülésén é té

kelte a szocialista bl'if~6.d·v.~I·_any-mozgalom ered

ményeit, a brigádok vállal.isnin~k teljesitését. Az

1978. évi munkájuk alapján 7 brigádnak hö.sY

ta jóvá a szocialista bdgi.Í.d eim odományoz6.s.:it.

A szocialista brigádok SO.OOO forint: pénzjutalmat

kaptak az 1978.' évi m, II k6juk ol15mc! éseként.

A 8 bt-ig.:idból 1 brig'í.cl .:u·anyko5zonI9~·1 brigád

bronz ·oszorús bria.''i.djdv(.nyt, ,., brigád lJrig6d

zászlót kapott. H61"Om bri ;6.d ,leü C.'C tb.n szo

cialista brigádcimot {':,I okkvclcl kapott. Egy brl-.

gád ez évben alakult.

Szocialista brig6.djf,tinl< 197 .• évi vóll lasui között

szerepel többok l{ö:;:ótt 1510 h ti. búzaturLueten

ha-onként a tervcn fdUJ. l,S q többlcttor'més elérÉ

se. 562 ha. napraforg6-tL'T'1.ilctcn ll, onként 1 q

többlettermés (]S 860 he. kukor1cD.t("rLiI.(~tl'n2 qJhe.•

többlettermés C'lúréü"'-: A v611ült többl<?L;;-m ~sE.'k

értéke több mint k :'tmiJll6 forintot te:óZ ki. véi..J.-

laJtak még ös""zcsc.lt) 1 500 óra ttirsadUlmi munka..

végzést, mely("t II gazda,;ág V~:l tC:;sC:; c által m g

jelölt célok megvalósulása . 'rdckébün tdjesitenek

abrigádok.

A tsz szocialisto. brigádjai nagym[rh~kben járul

nak hozzá a szövdkczd oroclmfnycs müködésé-

hez, a gazdasiigos tcrm'"lé húz, s~ö"7elkezet

tervei, célkitüzéseirlC'k megvaló~ulásához.

Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet müködé

si területe 7 községre terjed ki (Endrőd, Gyoma,

HtU'lya,-' Körösta.rcsa, Mezőberény, Csárdaszállás,

Murony) •

A taglétszám meghaladja a 10 ezer főt. Több

mint 150 millió forint értékben kezel a szövet

kezet lakossági betétet. Évente 30 millió forint

kölcsönt vesznek igénybe különböző célokra

tagjai.

A közel 400 millió forint forgalmat 31 dolgozó

bonyolítja le, akik szocialista brigádokban doJ.

goznak. Az Endrőd-Gyoma ,,'Tyereskov • Szo

cialista Brigád 4 alkalommal nyerte el a "Szö

vetkezet Kiváló Brigádja" cimet.



A szocialista munkaversenyben elért eredmények

alapján munkájuk elismeréseként az idén megkap

ta a szövetkezet a "Kiváló Takarékszövetkezet"

kitüntetést - immár negyedik alkalommal.

Endrődi Szabó Ipari
Szövetkezet

A Szabó Ipari Szövetkezetnél jelenleg hét szo

cialista brigád tevékenykedik és teszik meg váIla

lásaikat rendszere sen.

A hét brigád közül:

1 brigád a szövetkezet Kiváló Brigádja,

1 brigád négyszeres ara-Y"\yérmes,

1 brigád hóromszoros aranyérmes,

1 brigád kétszeres ezüstérmes,

1 brigád kétszeres bronzérmes,

1 brigád szocialasta brigádzászlót és

1 brigád a szocialista brig6.dcimet nyerte

el az 1978. évben végzett munkájukért. A hét

brigád ko:', il kettő ifjús6.gi brigád.

A brigádtagok száma összesen 81 fő, igya szer

vezettségi szint megközeliti a 30%-ot é' szövetke

zet átlagos állományi létszám6hoz viszonyilv0..

Versenyvállalásaik minden esetben k~-'pcsolód

nak a szövetkezet éves tervfeladataihoz. A g0z

daságvezetés a tervkészités és annak a közgyLi-

-lésen történő elfof'. ,tását köv téien kidolgozza az

ajánlásokat a brig~\dok számára. Az ajánlásban

első helyen szerepel a minőség további javitása.,

a termelékenység növelése, az anyag- és ener

gia.-takarékos ság, a tőkés export növelése, a

szocialista ex?ort szerződés szerinti teljesitése,

A7- ajánlásokat abrigádok brigádgyülés kereté

ben megtárgyalják és azt kibővitik egyéni válla.

lásaikkal :'s. A vállalások teljesitését félévenként

értékeli a versenybizottság:: Az éves értékelést

követően adományozza a vezetőség a kitüntető

cimeket. Az erkölcsi és anyagi elismerés minden

éy április 4-én ünnepélyes keretek között kerül

átadásra.

Az' 1978. - évi munkájukat elismerő kitüntetéseken

kivül a "Radnóti Miklós" Szocialista Brigád meg

kapta a Hazafias N épfron1z és a nagyközségi tanács

elismerő oklevelét a községfejlesztést segitő tár

s adalmi munkavégzés terén kifejtett kimagasló

telje sités éért..

Péke Mezőgazdasági

Termelőszövetkezet
A B éke Mezőgazdasági Termelőszövet,kezetha.

zánk felszabadulásának 34. évfordulóján tartott

ünnepségén 3 tsz-tag vette át 40 éves, 6 dolgo-

. zó a 25 éves jubileumi jutalmat.

20 éves törzsgárda-kitüntetést 11. fő, 15 éves ki

tüntetést és 10 éves törzsgárda-jutalmat 14 tug

kapoll.

A vezetőség 5 tagot tüntetettt ki "Kiváló Terme

lőszövetkezeti Dolgozó" eimmel és 18 dolgozót

részesitett pénzjutalomban jó munkájuk elismeré

seként.

A termelőszövetkezetek szocialista brigádjai ez

alkalommal vették át az 1978. évi munkájuk ered

ményeként a cin: különböző foközatait.

Ezüst brig6.dérmet kDpott a "DÓZSa" a ..Május 1."

és a ..Petőfi" brig6.d.

B r'onz bdgádérmet kapolt az "Április 4.", a

"November 7." és alz "Október 6." brigád.

A "Dózsa" Szociali:\st· Brigád ezen ünnepség ke

retében vette át a Hazafias Népfront és a nagy

kozségi tanács OKLEVELÉT a települést fejlesz

tő táL"sadalmi munkáért. A 7-tagú brigád közel

22 ezer forint értékü társadalmi munkát végzett,

legtöbbet a községben mükodő szocialista brigá

dok közül.

Gyoma Endrőd és Vidéke ÁFÉSZ dolgozói a

fogyasztók jol,b ellátásáért folyó szocialista mun

kaversenyben 1978-ban elért kiemelkedő teljesit

ményükért elnyerték a .. KNÁLÓ SZÖVETKEZET"

cimet.

A z április 27-én megtaJ.-tott ünnepségen a 33

brigád kozül 31 érte e l a ,megtisztelő "Szocia

lista brigád" cimet.

Az endrődi területi szervezethez 11 szocialista

brigád tartozik 81 fővel." Közülük a 1 7 , sz. Fehér

nemü-Divatárú Bolt "Április 4." Szoc. Brigád

elnyerte a szövetkezet "Kiv6.1ó Brigádja" cimet.,

Továbbá 4 arany és 2 bronz brigádérem ke-

rült kiad6.sra.

"Kiváló Bolt" kitüntetést kapott a 21. sz. Háztar

tási Bolt és az 53. sz. Zlelmiszerbolt kollektivája.

..Kiváló Dolgozó" kitüntetésben a területi szerve

zet 7 dolgozója, "S zakma Ifjú Mestere" kitünte

tésben 1 dolgozó részesült.

Az "Április 4," Szocialista Brigád alakulásának

időpontja egybeesik az ÁFÉSZ-nél kialak;',üó

szocialista brig6dmozgalommal. 1964-ben a 16. sz.

Cipőbolt és a 17. sz. Fehérnemü-Divatárú Bolt

dolgozói elhatározták, hogy beneveznek a nemes

versenybe. Az egység tervteljesitése évek óta

1000/0 felett van. Szövetkezetpolitikai válJ.alásaikat

rendszeresen túlteljesitik. Kiemelkedő az új

tagszervezés, a részjegykiegészités érdekében

végzett munkájuk. Az elmúlt öt évben három al

kalommal nyertek "Arany brigádérem" elismerést,



1978-han "KIVÁLÓ EGYSÉ T" cimet, J 97~)-ben p0

dig "Szövetk(~z€'t Kiváló BJ'i~',6'Ii'''''' kitünld<'?s1. kap

tál< meg. A J)I'ip.J'id aZ;7.al is !Ji. k('lkeclhct, ho!;',y

leHárelsznl'l1' ,l, ~~uk évek ólo. hi' nymentes és o.z

egység dolgozóira panasz n~'m érkezett. K""iv0S,

udval'ias kiszolg6Jásllkko.l elérték, hogy a kór

nyezö közsé,'4ekböl is szivesen jönn1?l~ l1ozz.5juk

váslirolni. Közülük hárm.-m "Kiv.:51ó Dol.~J.ozó" ki

tiint"lés tul..... jdonosai. 1Y79, évben is nlsők kózött

csaUakozl;:\k az .I5"PÉSZ vCl'senyfelhiv6.sé\l1oz, i),

szociaJ.istn munkaverseny foIylat6s6.llüz,

"Dériné" Művelődési Ház
nyári rendezvényei

A nyár D ringy rne zőgazdnsógi. nlunkt_lk, kOPi)l.:-",S,
,')rfll6~;, cséplés és - érdckes parürlClxCJn _ <:> f.'i
helu',s, szót'ak07:0S idejt0 is. A lrlüvc·I:.ídt.2sj hi\;';
pj'ogr'"mjainal< kialuldtusakor igyek('zf'll 'I<indk('l

S7. crn l"')lltol fj~.y.:l"'mbo VI Illli, ezért kizn.róla.g ~:~Ó•.
rul~();':l,.... tó jf'Jlegü r J)d~,..V,",'Yf.'l<et SZl.'rv ,. s c. "k
hétv,('gél'c,

Julius 8-cin Iv. s{q'né:lpj p~te 8 órakor ,:,.
GC'nerál e,.~ i ;lt~>s fl ,:1,1 19vel·ser,ye.

Auguszlus 5-én /v;:\sf.lrn.'p/ este II 6t·<:\I<<=.
budap''?sti mi ivés:'Oek lolrnúcsol;'\!3( b,u \ j"n \.- li:' u
kózónsé Náti Kell'oly; Szel'~!ssUk c'~yn,"sl. : .•
3 felvonó,..;o,", vi!2.j.::il~·k.:5.l.

Belépöje."n'(~k miJ,dké,l (Jüo.dtím· ... r"l,jvlilplI1I'?n ir.,
v'~llhulc)k,

Én.1C'mes szólni a nópl:nC ...,.·nf'OI'I nyi'\l"'i fJl'O,~

r·üJ11j ..'\rúl ho,,:,. h~·J.7.v 1l<.I,C.Y (·;,-·c·lt. Vl('~i~l(i )J1'b~JJ'L\n";Yl<

leszne'k, d" l1linclr:n hj,,·qllll)"N. ,'ol' ('\11 Iti""úl'1k ~t·~

df'klőrli·s::<'l c lelk,'s .;. \ l. 1l"1.';, ~r ... I,ib )«.;. ~il;s('g

rn"lll1c:"j,".l .:.~~ fr~jl[jd.~srL,· /\ ";~)~'r.,I'tt;':'1 lu l~\n -t)f"

V0.5Z ,"c.;;zl. ,.... Sze~eclc'n ll'" f l'l'("~h,, .... l'( '{\'rl,jj(j

n0pl':",cn.s sz ..... ktábol·bol', tli"·' ," 1I1".h,lll ,-:'I ... c.l'-p
jón It: 11('1. r-Jjulni.· /\ 1;'11 "H' j(ld l lU'1q:l: j:,lIu~ ;::;; ~

flJ..lgUS/".tUF :2.
II L~\·C1.J)I.·~'d( Il.e ghiv~~c:. ;d~\.pj'-\n n. ;í...;r1k.":d iUtI1(j'L;o#;,

bUl~ l,-l!{l','\ lr:-sznc?k. jilt 1"11'-11\ !c.'Jlt:--:-::, h··t~,-, ..:\rnlllftll
.,u!.;. --;·-.U-ird._
í\ c~nll{'l'l 1l1il"luk,,"l [llC" V,lli" il~~1 rt·\~Ltln(·flYL'~':' ll1lUl-

kój<',v ,l ('l'clernelle 1<i. .

ENDRŐDI HIRADÓ

Kiadja:

Az lV1SZIVlP Endrőd N gyközségi
P,'trtbizotlsógúnGk A g it":'ció s és
Propagal1da l:<»zpontja

FÜSZL·r!<l.'s:.<:tő:

Pintpr S.:S.ndor

S zerkeszli:

Az Irásos és Atúlóciós Csoport

Akiadésért fcl"l:

Kenyt'n:s István

KészLill:

Az ENCI hé..zinyomd':ijában
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