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Dal az új kenyér ünnepére

Mi van ma? Uj kenyér napja,

dolgos kezünk 'összerakta

föld termését, jó gyümölcsét 

nőj, növekedj, magyar bőség!

Mezők érett, dús kalásza,

kicsépelve, maggá válva,

hamvas szőlők édes fürtje

mosolyog az ünnepünkre.

N em é:\ grófok mély zsebébe

érlel kincset a nap fénye 9

. teljen gy.rmekeink gyomra!

nem üzletre, nem haszonra -

Sokat arattunk él nyáron,

kezünk nyomány béke szálljon,

vil6g felett szárnya lengjen,

teljen, nőjön; fényesedjen!
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Nemrég ünnepelte or s zágu...nl':, népünk annak a történelmi eseményeknek 30. év
fordulóját, ameiy ~orán az orBzá'2gyülés törvénybe iktatta a Magyar Népköztá~

saság Alko trr.Él"y? .• Lirténelmi esemény volt ez, mert népUnk ezeréves történel
mében ez az első irott alkotmányunk és történelmi azért is, mert ez az alkot
mány a szocializmust emelte a nemzeti cél, a nemzeti program rangjára.

Alkotmányunkban a fo:cradalmi marxista-len5.nista párt által vezetett munkásság
osztályakarata érvényesül és kifejezi célját a szocializmus utjára lépett e
gész népUnknek. Alkotmányunk paragrafusai sok mindent mágukba foglalnak. Olvas
hatunk benne a hatalomról, a népről, a jogokról és kötelezettségekről, sza
badságról, egyenlőeégről. Benne foglaltatik mindaz, ami felszabadllt népUnk
v.:vmánya és benne foglalta.tnak nagyszerii céljaink, amit röviden ugy fogal
mazunk: a fe.j let t szocializmus, a kommunizmus megalapozása.

A fejlett szocializmus felépitése hosszabb folyamat, amelynek során erősöd

nek hazánk társade.lmi, gazda;:: ági alapj aÍo Erősödnek és uralkodóvá válnak a
szocialista vonások az emberi kapcsolatokban, erkölcsi normákban, a munkához,
aközösséghez va__ó viszonyokban. E folyamatok szorosan kapcsolódnak a munká
hoz, a mindennapi felad.a.t lelkiismere te<: ·telj es i t és éhez o

Ma már közismert igazság, hogy önbec;:: iilésiink és a világban kivivo t t tekint é-
yünk legfőbb forrása népUnk alkotó munkája. Az alkotó munka, amely egyben
~zocialista fejlődésiink: a kollektivizmus, a személyiség kibontakozásának
eszköze erkölcsi értékrendUnk mértéke. Ez az uj értékitélet bontakozik ki
társadalunkban és igy községiinkben is, a párt által mutatott célok megvalóei
tásában, a közért végzett önzetlen társadalmi, közéleci munkáb2.Il. Szép példá
ja volt ennek a Nagy Októberi Szocialista Forradalo:n 60. évfordulójára indi
tott és nemzetközivé vál t munkaverseny és ugyanezt pélaázza a Központi Bizott
ság juniu2 29-i iil(.séről kiadott közlemény hatasára országosan kibontakozó
'kongresezusi és felszabadu.lási 2zocia.lis ta m~mkaverseny".

Kö,~s égUnk termelő iizemeinek dolgozói is megértett ék, hogy j elen idős zakban
e1őrehaladásill1k legfőbb követelménye a jobb} pontosabb és hatékonyabb munka.
Az országos felhivá2hoz csatlakozva minden üzemünk megtette a vállalását.
Fő mottója a vJ.llalásoknak a hatékonyság, a minőség, a takarékosság.

- A cipész szövetkeze .
fő feladatának tekinti a t6kés placon való stabil helytállást. Ennek érdek~

ben a szocialista brigádok vállalták a félkész és lcéeztermékek minőségellen

őrzését. Arra számitanak, hogy az igy dért minőségjavitással 1 inLgy fél
millió Ft-tal xJ.;velhetik a gazda~ági eredményt o Vállalták, hogy a magas mi-.
nőségii extra termékek mellett az elfebrő készletekből,a hasznos mintaközi
hulladékből 20 ezer pár belfö1d.i· árLJ.t ké Bzi tenek, amely 4 millió Ft többlet
bevételt jelent. Az iizem jellegénél fogva nagy mennyi~égü import- és import
alapu anyagot használ fel. KlHpiaci gondjaink enyhi tésére "13.11al ták 9 hogy ha
zai piackuta.tással, a kollekciók átdolgozáeával 20 millió Ft-tal csökkentik
az importfelhasználást.

A szabó szövetke·zet
melynek fő tevékenysége él. tőkés bérm'J.nl\a, le ~főbb cé kitiizé S8 a gyorsabb és
rendszerint előnyteleni..i.l változó kiilpiaci feltételek mellett is teljesíteni
az Vo ötéves terv célkitiizéseit. Ennek záloga a minőség, a pontos szállitás,
a költségek legszijkségesebb mértékre való csökkentése .. A dolgozók, a szoci
alista br:Lgád.ok által tett vereenyfelaj2....Yllá8 mindezeket tükrözi.



A "Béke" termelőszövetkezet

kollektivája - a versenyfelhiváshoz csatlakozva "~\vállalásait elsősorban an
nak érdekében tette ~ hogy az ez évi kLi.lönösen mostoha időjárás okozta mint
egy 14 millió Ft-os veszteeéget mérsékeljék, valamint az eddigieknél is gon
dosabb munkával, nagyoll megfon"Golt gazdá kodással előkészitsék a jövő gazd 
sági esztendőt. A vállalások vonatkoznak a kint levő ősziek veszteségmentes
bttakar~tás~r?-, xportképességének fokozására; az állattenyésztési terv tul
teljesitésére, a f2jlagos költségek csökkentésére. Jobb szeryezésss1 9 meSfZ8
menő takarékos ággal kivánják ellensu_yozni a termelői áremelkedésbNl eredő

. :---.-
kö_ tségnövekedést. Eoes zabb távra szól-5 vállalásuk a talaj termőképec ségének
:L~okozása, a termelési szerkezet további tökéletesitése, a meglévő adottságok
maximális kihasználása~

A "Lenin" termelőszövetkezetben
lényegében az előzőekhez hasonló gondok leküzdésére és célok elérésére vonat
}: znak a versenyválla_ásoko Külön erénye - és minden bizonnyal a teljesítés
biztosítéka - a kol_ektivavállalásának, hogy egy-egy ágazat a növénytermesz
tés, az állattenyésztés, a gépüzemelés területén dolgozó szocialista brigádok
vállalták fele1őse-~get, védnökséget az ágazati célki tüzések telj esi téséért o -

Az ÁFÉ Z
dolgozói a lakos2ági ellátás tökéleteeitéee érdekében kiemelt figyelmet. for
ditanak az alapel átás biztositására, a fogya~ztói áremelkedések során meg
változó fogY2csztói igények mes8zemenő k" elégl tésére o Ezzel párhuzamosa.i1. tö
reks'zenek a hálózati kultura~ higiénés követelmények fokozására, a figyelmes,
udvarias kiszolgálásra.
A brigádok kezdeményezése a "Munkád mellé add a neved" mozgalom. A gazdálko
dás hatékonyságának növel ése érdekében megszer-v-ezik a hasznos hulladékok ér
tékesit ée ét, a fütés , világitás, az ene rgiafelhasználáa ése zerü takarékossá
gáto A jövőben is nagy sulyt kivánnak helyezni a dolgozók 8zalanai-, politikai,
képzésére, a közmüvelődési és sporttevékenységben kialakult szép hagyományaik
továbbfejlesztésére.
Hálózatfejle2ztési és -fenntartási munkákban a dolgozók évente 5 ezer társa
dalmi munkaórával járulnak hozzá a költségek csökkentéséhez o

Valamennyi termelő egYE égnél a vállalások középpontjába kerül t a munkafeg.ye-
lern javitása, a munkaidő, a termelőeszközök kihasználásának, hatékonyságának
fokozása, a termelési tecr-illológiai fegyelem ElzilárdHása.

A vereenyvállalások vázlatos leirásából is ki t Qliik, hogy az üzemi kollekti
vák, a szocialista brigádok jól ér'tik és érzik~ hogy a harminc év alatt el
ért eredményeket - ame lyekre méltán leheti.ink büszkék - a j elenlegi világgaz
dasági helyzetben ó,mi, megtartani kell és hogy nemzeti progrmnunk megvaló
sitása maga:::abb minőségi követel:rllényeket álli t az országépi tő mu..nka minden
területén.

Az értelem és akarat tehát megvano Most már a tettek következnek. Bizunk ae
ban, hogy a kezdeti lelkeeedés nem áll meg féluton és a nagyszerü célkitüzé
sek valóra válnak, mu..nkánk egyre eredményesebb, életilill~ egyre tartalmasabbá
válik. Igy teR~~~_ igazán hitet népünk alkotmánya, szocialista jövőnk mellett

Kenyeres letván
MSZMP Községi Biz.

titkára



Sza~a~sá u~ sületése
t.

(1944. október 6.)
Igazi vénasszonyok nyara volt. Az
őszi nap szokatlan meleggel emléke5
tetett a nyárra, kissé megtört fénye
bearanyozta. a letakarodó földeket.
Szél sem :rezdült. Olyan viharelőtti
csendesség ült az endrődi tájon, csak
kelet felől hangzott tompa morajlás
ugy déltől kezdődően egyre közelebb
rola
Valamit sejtetett a csend mélységé
ből egyre erőteljesebben feltörő dü
börgés. Éreztük valami történni fog,
valaminek tjrténnie kell.
A háboru - mindsn eddigi kor leg
szl:irnyübb háboruja - már öt éve folyL
A frontról ~llentmondó hirek érkez
tek. A magyar rádió rikácsoló propa
gandája arról be:::zéH, hogya Kárpá
tokban vis:::zaverték a német haderők

az előrenyomult orosz csapatokato
Pedig akkor már a lakosság körében
hallani lehetett, hogy szeptember
végén átlépték a szovjet csapatok
Battonyánál a magyar határt. Erre u
talt az is~ hogya Békéscsaba-Szar
vasi ut betonburkolása, amely igen
erőltetett ~ütemben folyt - a néme
tek által finanszirozva - hirtelen_
és minden előzmény nélkül egy s~ep

temberi nap késő délutál1.ján le lett
állitva o Az itt dolgozó endrődi 
főleg öregszőlősi kubikosok lakik
gyalog jártak hét végeken haza az
örménykuti Ganyákon keresztüli ugy
döntöttek, hogy megvárják a reggelt.
Éjjel azonb~n kiadós meleg őszi eső

hullott a földekre: igy reg~el össze
pakolva a motyót, a szerszámot ta
licskába rakva Kondoros felé ind.ul
tak ha.za a már elkészül t betonutoD..
Kondoros község meglepetéssel szol
gált, hiszen minden utcája dugig voll
tömve német harckocsikka1 5 ágyukkal,
harci eszközökkelo Csak német szót
lehetett hallani és kapkodó mozgás,
készülődés volt tapasztalható. Alig
gurult ki a talicskák kereke a köz
~ég szélső házai közül Endrőd felé,
amikor na~y zugással egy nyHott
ti~zti kocsi kergette le az ut szé
lére a kubikos csapatoto Visszatér-
ni már nem lehetett az utra egész
Endrődig, hiszen a harckocsik, tan-

kok szorosan követve egymást szinte
vég~élkül, eszeveszett sebességgel
vonultak Mezőtur irányába nyugatnak.

Az ásóva1 9 lapáttal, csákánnyal fel
szerelt munká~c:::apat9 az ut sáros
padká~fu1 tolva harci eszközét
halad-c párhuzamosan a vonUL) németek
mellett Endrődig, illetve jelentős

ré~ze Öregszőlőnél már lekapcsolódott.
A "vil.lámháboru"-győztes sereg tehát
il.yen fékevesztett gyorsasággal hagy
ta el szükebb pátriánkat, megyénket.
Csupán egy légvédelmi tüzérosztály
fészkelte be magát Endrőd-Gyoma tér
ségébe, amelynek fel~data a Körös
hidjainak védelme és a Szovjet Had
sereg előnyomulásának akadályoz1ea
volt .RepiüőterUknek a fattyasi lege
lőt használták, figyelőállásaikat

Endrőd, v~lamint Öregszőlő déli, dél
keleti peremrészére épitették ki.

Az október 6-i délutáni csendet te
hát nefu szakithatta meg náci csapat
mozdulat, ágyuszó sem hangzott ke
letrőlo Nem sok idő kellett azonb-n,
h08Y megtudjuk az egyre erősödő fo
lyamatos düb6rg~st a Szovjet Hadse
reg tankjai$ páncélozott jármUvei
okozták, amelyek nagy gyorsasággal
közeledtek községünk feléo

--;------

Ugy három-négy óra közöt~ Géppuska
ropogással, ágyudörgéssel kezdődött,

Runya felől sötét fekete füst gomoly
gott az ég felé, ahol német repülő

gép körözött, ingázva Gyoma és a kon
dorosi ut vonalában o Endrőd határát
átlépve itt történt az e -~ ~zovjet

tank kil:_vése, az első fel
szaba.dulásunkért.
Ezt k,jvetően már 8'1.váelJa a csendet a
tankok düb~jrg~"e, .cepülők zugása, á_
gyuk dörgése, a fegyverek ropogásao
A,/tüzijátél(', amely vii:zonylag nem so
káig tartott, örökké em18kezetes ma
radt azok számára, akik látták és át
élték.



A n~metek fanatikus elszántsággal vet
ték fel a teljesen kilátástalan har
cot a hatalmas, elsöprő tulerővel

szemben. Az e_drődi templom tornyá-
ól is tüzeltek a szovjet csapatokra,

ennek eredménye, hogy annak teteje és
tornya is több lövést kapott. Néhány
náci, akit éppen délutáni fürdőzése

közben lepett meg az eEet rlli~átlanul

menekült egyik faluszéli háztól Gyoma
felé.
A szovjet csapatok - tapasztalva az
€lJ.enállás·~ - egyik ré sze levált az
öregszőlős csordagyepnél és irányt
vett a vasutállomásnak a székháton"
keresztül. Első tank keresztül buj a
hosszu községi szalmakazlon a bátran
leselkedő kertészi gyerekek nagy ámu
latára. Az irtózatos robajt, melyet
a harci eszközök zugásal lövedékek
robbanása okozott, még fokozta az át
lőtt gyomai gyárkémény földrezuhanása.
A két község köz~tti betonuton, vala
mint Öregszőlő és Endrőd közt tankok
égtek, gödrök tátongtak a robbanó töl
tetek nyomán. Öregszőlő peremén halot
~ak, sebesültek hevertek vegyesen né
metek, szovjetek. Négy orosz katona
sirját a "Szent Imre" iskola mellett
ásták meg, akiknek holttestét később

Dévaványára szállitották. Itt rója le
kegyeletét minden éven Endrőd község
lakossága nevében a tanács és társa
dalmi szervek vezetése á szabadságunk
ért életüket áldozó hősök iránt.
Egy szovjet katona az öregszőlősi csor
dagyep legelőjének szélén nyugszik,
sírját az ifjusággondozza, ápoljao

Községünk felszabaditásáért a Vörös
hadeereg katonái közül sokan ontották
vérüket, többen életüket áldozták.
Szemtanuk visszaemlékezései alapján
17-18 szovjet ember vesztette ~letét

itt ebben a harcbill1. Ezen hősök több
sége a bombáktól felgyujtott tankokban
lelte halálát, igy nevüket sem sikerült
akkor, de azóta sem megállapitani.
Névtelen hősök voltak ők is, m~nt sok
százezren mások, akik a hódit6 hitleri
erők elleni harcokban életüket adták
saját és más népek szabadságáért, füg
getlenségéért.

Most, a községünk felszabadulásának
k:zelgő 35. évfordulóján kell, hogy egy
gondolatunk azoké legyen, akik életü
ket adták érettünk és kegyelettel, há
lával emlékezzünk azokra, kiknek magyaI'
földet juttatott örök nyugvóhelyül a
szabadságunkért vivott harc. '

De hogyan törtélli~etett mindez ilyen
hirtelenül és váratlanul?

A történelem igy rögziti az eSeménye
ket:
"A szovjet csapatok támadása megelőzv

a németek Észak-erdélyi terveit októ
ber 6-án indult meg. A tüzérségi előké

szités tán az 53. hadsereg csapatai
gyors~L áttörték a védelm~ vonalat s
az itt~~ésbe benyomultak a Pliev tá
bornok vezetése alatt álló gépesitett
gyorscsapatok • A gyorsceoport alakula
·tiai naponta 70 km-t törtek előre é
szakra, s az első napon birtokba v~t

ték a Sebes-Körös vonaláto Valamelyest
jelentősebb harcra az áttöréet ~öV_

tően ceak Endrőd és Gyoma térségében
került sor, de a második napon f_l
szabadult a régi megye egész terüle
te."
A Vör0shadssreg utiránya tehát Gyomán
keres zt" l észak felé vo l t megha tároz
va, ezert törtél1hetett az meg, hogy
az endrődi Körös hidat - mely épség
ben maradt - utána a németek fel tu.d
tá,k robbantani.

Azan az októberi estén lassan elcsi~~

ult a csatazaj, csak az égő _arc 0

csik Bürü fe~ete füstje gom lygott az
ég felé, maj az is belemosódott a le
szálló alkonyat szürkületébe. Szorong
va, de bizakodással vártuk a reggelt,
legtöbben a magunk készitette földa
latti bunkerben, amelyet részben fé
lelemből, részben parancsra, felhivás
ra készitettünk el már hetekkel eze
lőtt.

Akik akkor este,vagy éjjel nem talál
koztunk a szovjet katonákkal, azok
másnap, a szabadság első napján ismer
kedhett~nk meg elüko
A'L addig "szörnyetegeknek" ti tulál t
szovjet katoná: hozzánk hasonló embe
rek voltak, kiknek szőke hajjal" kere
tezett arcát a lőporfüst, a szél, a
nap fogta barnára, de világ s, szigo
ru tekintetük a találkozás első percei
után barátságos fényt tükröztek. Ha
mar meg tu~tukszeretni és tisztelni
őket. Különösen a gyermekek csodálata
és ragaszkodása volt nagy irántuk, de
hiszen többségük közel is állt hozzá-
j ,ks mert alig volt tul a serdü.lő ko
ron. A gyerekek tanuHák meg az első

orosz szavakat is "szoldát" "tovaris"
"penyemáj ", amelyek a kemény, para..n
csoló hangzásu német ezavakhoz szokott
fülUnknek különösen dallamosnak tüntek.
Botladozó nyelvvel izlelgettük és jó~

magyarsággal hamaYosan énekeltük az



első orosz dalt "vihagyéla nábere ICt
tyusa" ••• majd a "Gyévuskát", mely
dalok több évig vo ltak a "slágerlü: ',,"
vezetői.

Ma is ha visszacseng a fülünkbe, vag:.
nagy ritkán halljuk, tudatunkban uj rn
visszatükröződnek annak a hősi idősZé,\(

nak kissé megfakult, de megszépült e~

lél<:eí. Ugyan"gy a barátságok Ü, ame':"
lyek szövődtek. SO~Bn nem fe
lejtjük el Vaszilt, a több évig köz
tünk élő helyi komandó parancsnokát,
aki a 6 éves gyermektől kezdve a 80
éves öreg néniig mindenki számára Va-
s til vo It •

A községi Párt és Tanácsi vezetés több
ször próbált az elmult három és fél
évtized során nyomára bukkanni, de hi
ába. Nyoma veszett, csak szimpatikus
arca, igaz 1aráti egyéniségének emlé
ke maradt meg számunkra.
Vaszil és a többiek tanitottak meg
bennünket a nehezebb orosz szavakra iso
1945. májusában megtanultuk, hogy mit
jelent a "po bjeda" .", győzelem, majd
azt is, hogy "S zvabóda" - szabadság,
melynek igazi jelentését csak később,

az elmult 35 év alatt értettük meg i
gazán.

Pintér Sándor

.. L
,

VI zu NK1
Gyoma-Endrőd települéapár iakos8ágát
mintegy két évt"zede fog alkoztatja
már az ivóviznyerés problémája. ré-

i ártézi kutak egymás után merültek
0Q Az iparfejleEztéa, az urbanizáció

.s

- - l

a v~zigény növekedését eredményezte.
Ugyanakkor ujabb gond ie jelentkezett.
A nagyobb vizfogyasztáa, a lakótöm
bök épitése felvetette és egyre fe
fzitőbbé tette a 8zenyviz-elhelyezés
problémáját.

A települéEpár közös összefogásával
létrehozott Gyoma-Endrődi Viz- és Caa
tornamü Társulat vezetőjét kértük meg,
hogya "Hiradó" haaábjain keresztUl
adjon tájékoztatást a vizmli és csator-
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namli táreulat tevékenységéről és a
folyamatban lévő munkákról.

Szabó Ferencné társulati elnökhelyet
tes az alábbiak, szerint adott választ
ké clésl1nkre s



A vizJIllitársula", ala.)Ezabályszerü mük:jdéoll' 1973. szeptemberében kezdte mec

Pro ramjában a ké", nagyközeég közkifolyó, vizellátá a, közmUve~ités terén a
vezetékhálóza", mel!épi tése és a lakoS'ság :L.v6v zzel va16 ellátáeához EzUk.eéges
vizbázis megteremtéee szerepelt.

A vizmüépités Eorán az eddig eltelt i dő~.zakban elkéEzlilt több mint 76 km.
hoe zuságu vezetékhálózai, amelyről a lakosság 1500 uj léteeitéeli házi ekö
tési eezközölt. U~yanakk r a két nagyköz3ég belterUl tén 176 db. közkifoly6
készült el.

egépült a 600 kob éteres vizi rony és annak kezelóépüle ei. Jelenleg lya
matban van az építése az 500 köbmét r s ivóviztáro16nak vasiezapezikkaezt6nak
kezelőépQl tnek val~nint épül a vizmlitelepek öeszeköt' vezetéke, utak, elek
tromo~hálózat, s b.

A v' zbázis bizto.:i tása i táreulati uton lét lil. Ami a köz ,égekben korábban
tanácsi beru..házá_ ':lS kiépi -I; e to vi.zmü vlznyeré i kapaci tása nepi 1123 k'bmét r
olt, a társu ati fejlesztés _orán 3500 kjbméter napí vizbiz 1 06 tás lett cé

lul kitüzve, ezzel'eGyütt a két lel~pülésre telj _ 5áJ'~ékben ltiterjedó veze
liékhálózat megépHé;~.

A vizny ré érd .ébeil €d ':"g kivitelezésre k riilt a víztorony ~Ó délre eilhe
lyezkedő területen hár ro c~oportban tizemeiő vizmlikut, welyból két kt.tcsoport
7 b. k ttal üzem l, e kapaci táEa 2451 k~'bn éter n3.ponta A hann :d.. k kutc ... oport
két kutjának a hálózatba Faló bE:k"";éE :folyamatban van.

A három kutcsoport liz melése e ... etén a tervezett 3500 köbm'ter napi vizigeny
vá.rhatóan teljedtve lesz. - tndez -n tu ca már é..zt i ... látjuk, hogy ez a viz
msnnyicég - figye embe veve a lakoEsáji ee kőzüle.i oldalról mutatkoz6 viz-

g3nyt - kevé~nek bizonyul. Ezért volt szükség a nyári ceucEfogya~z+áGi idő

szakban a vizfogya~ztá8 k rlá~ozáEára. Jelenl g ie kéré a lakossáetó1, hogy
a vizhálózatról C <>;;...• a áztartá. an Ezük.::éges v-izmen."l~·íeéget ha...ználJa fel.
A vizkorlát z:ieeal egyébkén·t is tiltva van a házi !c ~-; k vizmüről való önJ·ö
zé_e, még a kerti cEapok~'l iE.

A vízze teh~t taka~ék' skodni kell.

A vizm- j épit ésén le pénzr';yi ala~_ulá.2.a jelen időEza:<ban 2. kjvetk 2:Ő képE> t DU

tatja. A teljes köl~cég€lőirállyzat 51 milliő Ft. v lu, melyból a mult év vé
géig 39 mil ió .!It l tt felhasz!lálva.. Ez évi pénzi.gyi terv 6,7 m:l.llió !c't. fel
használását ~rja elő. A me_jelölt öszzeg _zin e teljes egéE~ében a viz ora y
környékén lévő központi vizmü elep előj.rás szerinti munkáina b fej ezé Eéra
lett előirán;yozva, melyr,ek felha~ználá2a folyamatban van.

Az előzőekben ~lit~::: ~crt'n+ arra, hogya vizmü telje eg8~zében történő ma 
létesitése cem fogja már a növekvő viz~zükeégletet -i lé iieni, ismerv a t9~

ség mélységi vizlcé:::z etének rendkivül kedvezőtlen adatai t. -':zért a távlati
ivővizigény kielé i t.~se éclekéb"n társulatunk a Békés m gyei Vizmű Vállalat
tal közöwen már 1977-ben megtet e a zükeé eB int~zkedéeeket.

Erre vonatkozóan pro6Yamter~ ké8zUlt, amely Körö:::menii Regionális Vizmükén·
ismeretes. A jövő vizbáz':".a, amely Gyomá é6 ludrődöt i ivóvizzel látja majd

l a Berettyó- .' et- F-c at rnára van tervazve és Szeghalom térBé~ében fel
Ezini vizmü megépitésével lesz megold tt.

E felezini Tizmüne a n i viz biztositása, mintegy 50 ezer köbméter leez.
Elkészlil~eére várhatóan a VI. ötéves terv első felében azám lhatunk~ amely
majd távlatokban ie biz~ it ja a városi igényekne megfelelő lakoesá~i viz
ellátáet.

A két nagyközség utóbbi évtizedben végbement erőt lj fejlődése. a jelentős

ipartelepi éE éE többszintes lakáeé~i és kitermelte a szennyviz elhelyezés



problémáj á t, nem beEz élve annak lcözeg~l2zeé",lig).i. kihat:-ieiról. Mi.ndez s zli.k.:.::i •
gessé tette ~ ~zm~tár~ulat,felad~tának kibov,t2Sét. Erre azért ie I2zQkeég volt
m~rt a telepuleepar varoeea egyes üLe é t a ezenl1yvize lhe L ezéE ,";0nJ. j a nem aka
dalyozhatja"

A táreulat tevéken:vségének kibőv~ll(Le Viz- 8:: Ceator-n2.illU Táreulattá 1977. év
ben került sorra"

.A, C~,:l Lorná~ási ".1..n~ igen k moly be rLlhá Z3. s t .i elEnt és nem k.evés anyagi ráfo!\
d~ta~t a ke ~v~~é~ la~osEág'!ó~: A Eze~n~vizmU lciteeitményeinek meg~plté 3

et utemben tortem.k. 06EzeeEe.'~.eoen megepul 5017 méter gyijjtőcsatorn 370.1 m.
II I, ~ ... ék • 4 db 't" . ' ryomov<ó~e~ ~ ea ... 3. eJlelo i val':U1Unt 8. Eze:111yvizt.LEztitó telep Endrűd"n.

A tiSZ~l to~e1E;p a kozség belterületi ha.táritól nyuratra - az ugynevezett
~d~gvaros~ r~:ze~ : .. a :a~o~t telepüiéstól :'Ltegy 300 méterre épU1. A Hárma~

Koros bal part.l vedcoltesenek mentett ol alan kerUl majd sor a szelli1yviztisz
t táara és átvezetésre a folyóba.

....-- - __o __ •__• - - - --

--'" -:,~::, ...
--;- .'" ~ ._--

l rr. njV_z '. iez j' ó telepe épülő léteEi tmény k, s'. "ezelőépíHet, két db. 600
oxidációs árok, . ét utánülepi. tő~akna és az "~e;;leltetéshez E,zükséges gépek,

e.zere •.. é. yek.

lz elmul két évben megvalóEu_t tiT b mint 2- (; ·.olyóro'i<;r nyomócső, ,:"-lJlely az
endrődi szakaszt érinti. Elkészült 400 fol~~ ét r bckötou~ ~ Fa~eka8l.~t~~,
alamint o o folyóm'ter'~ Selytu utat erintveQ Ezen _vul foldfel ol.es

4o.coo i nagYBágrendben, en~ g~ ,ika' ~s gépéEze;i munkák~

Megval 'suU Elég Endrődön 956 r:l .. gravitáció'" csa'~orne, 4 db. áteme- :1ielep és
a ti.li!ztitótelep beleé uthálózata.

A .zennyvizti.sztitó telep é~ c2atornarendszerének telj~s költeégelőirinyzata
76 millió Ft. bből az 1978~ év végé g felha~zná á2ra kerU t 25,6 millió Ft,
amely az emlitett elvégzett munkák értéke.

A termek megfe el ő n az 1979. évi munkék megvaló _'o t áeára 20 •.
let t előil'áuyozva~ J elenl.!. a munkála'~ k "erv8z,,~ rin1; fo lynak,

_'o Ft. lett

A. két nagyközség J.ak B8' ának köztu.da·tában
hOlY a települéapár egyesiiléeéve váro l:á f

gyre ir~ább erósödi~ az az óhaj,
ódjön En'ród és Gyoma.

ozatválla át vár tól~nk A
ennek egy ige fontos _épé-

A nagyobb rang nyilván több erófeEzitést és á
ezennyvizhá16zat kiépitésének egkezdé~éve i_,
sét teBUk ID kozös vágyunk teljeelilé~'hez.



Ebben az időszakban v'lt ezlikségeaeé
országosan az abrakfelhaeznilás c ök
kentéee, a takarmánygazdá1kodáe BZék
Bzerübbé tétel • Ennek eze lemébe
párt- és gaz .asá i Yez téelink már ed
dig is több területen in'tézke ett,
takarmány azdálkodáe1i javitotta.• Tel'-'
me16ezövetkezetünk törek zik, 'nél ma
&a abb beltartalmu takarmány betaka.ri
tás ra, j6 minó'eé~ü 13116 alóá1 iiiáeá...
ra. Ezzel jelentősen ceökkentheto a
tehenészetben és a juhásm:ban az ab
rakfogyasztás. Amennyib n ezUksé&eesé
válik, valamint az időjárás engedi,
célunk répaszeletes kukorioa-ezár io
16 készitése.

ható nagy t (més miatt - a learatást61
számitva l h:napon belűl a termett m ny
nyiség , 60-', ~át tudják fo dni •.
fennmaradó l..:innyen rom ó naprafor óm
tárolásár61 a tez-nek kell ~OndQEk dni
a tsz-en be~ül vagy partnergazd ságnál
elhiyezni. IUn a két esetben pénz ,yi
ve6ztee~g~al ke l uí.molni.

A k rán lekerüló növÉnyek után az ő ~i

vetések alá előkésziiettük a talajt, a
megfe eló mennyi~égli mütrágy t iS7.6r
tuk. Jó munka zervezéet kiván a kb.
l 00 hektárt kitevő naprafor~ó- k e
ric~ t~rli~e, elókéEzitéee 687.i ~uza alá'
Az 08Z~ kap9Bzt repcét j6 mi os 'ü v 1:ó
maggal már elvetettük 226 h' ".tár t rti
latre. Az 16 helctár őez_~ buzát alore
láthatóan szeptembe-, 26 - ok' ób6r 31

0ZÖt ve jük • Ebben az évb n 5 o h
a nagy p tenciális termóképe ég~, de

agyérzékenyebb N. Ran~t 950 hektár D
hagyományos Szávát, Lib lullát, Jubi
lejnaja 50-t, 150 hektá on p di k"s
leti jelleggel ujabb fa' ák8;t V. t'1 k.

A lege1ő- és luc rnat l0p::-t' ,81:..0' 1
végeztUk 73 és 47 hektáron. e enle a
kelesztő öntözée folyik z ke' a iierl1
let6lc:en.

~eta~arítás utá
M~ ~

. "
n n

NYári
a

"!ermelőszövetkeze Unk 1978. 6szé
1649 hektár 6ezi bázát~ valamint
28 ha 6szi kápasztarepcét vetett el.
BajaoB a hosszu csapadékmentes időjá

rás m1at~ a repce nem kelt ki, ezért
kénytelenek voltunk feltárceázni. Az
dőjárás azonban az őszi buzának sem

kedvezett. A télbe menő !yen~e kultu
rát a hide~ még jobban me~tizsdelte.

Tavasszal 368 hektárt felUl kellett
vetni és 135 hek·tárt más növé-nnyel
haszDositaní o VezetőeégUnk már ekkor
látta, hogy az ágazat terv csak rész
be. va16sul meg. Végül 1979. julius
17-re a megmaradt 1150 hektár tiszta
ke:nyér~abona-területról33,21 q/ha
átlagtermést, a tavaszi árpával fe
lülvetett 368 hektárr6l 25,04 q/ha
át agtermést takaritottQnk be. Az öaz
Bzes őszi buza miatti kieaésünk a,65
millió Ft. l tt, ebból a biztositó
5,5 milli6 Ft-ot megtéritett A fenn
IIl&r d6 108 'vagon kalászos gabona. kie-
ését a napraforgó és k korica várha

tó többlethozamával pótoljuk. z 505
hektár olajosnövény és a 905 hektár
kukorica ágazat várha ó termé~átlaga

a naturális és pénzügyi tervét megha~

ladja. Mind a két kulturánk beállott
sága jónak mondható, azonban betaka.ri_
tási idejük az aszályos időszak hatá
sára előbbre jött két héttel. A műeza

ki felkészülést ennek megfe elően yor
sitott ütemben kell végeznünk Sajnos
trá&yamarkolóink müszaki állap ta mia 1
alkatréezhiány, hi~ae1háritás vonta
tottsága g az őszi veté2ek alá a ter
vezettől kevesebb Bzervestrá!yát tud
tunk kiszórni, ezért előre áthatóan a
tavaszi növények alá még 300-350 hek
tárra kell kihordani éaelterit n •

A naprafcirg6-betakaritás, melyet szep
tember 4-én kezdünk mec, a silózáseal
eIYidőben történik. Termelőezövetkeze

tUnknek ebben az évbeB 20 vag n sil6t
kell elóá1litani az állattenyésztés
számára, melyből eddi& már körülbelül
150 vagODt biztoa1tettunk. A fennmara- ZöldséC- és gylimölcetermeeztéeünk ~
dó részt cirok- és si1ókukorica a ag._ lakoseág ellátásának érdekében kiván
lásával keverve készit jük el. El6relát juk fenntartani, arillak ellenére, hoC
hatóan a betakaritás terén IOndGt tOl jövedelmezóaé e résen ingadozik, fe_
okozni & napraforg6 tárolása, a DövénYt tartása Dem minden évben gazdaeá os.
elaj-ipari IYárak - az erezá&osBn vár- Az ebbe. az á&azetban mi.1ködó z o1a-



lista brigád ebben az évb··n terven fe
1tll kb. 200 ezer forinUal ne.gyobb ér
tékU dinnyét termelt me~ ee értékee~

tett közeégUnkben. A tavaezi fagy el
lenére - maly elsősorban az almát, c~c

reeznyét, megg et, körtét kárositotta
az ágazat árbevéte:'.i tervét teljes" i..

Az 1979. gazdasági év n hézségei elle
nére a tervezet"': "..o_.uházásokat elvég_z
tUk, vagy b_.:'eJ ezéeillc folyamatban van.
Ebben az évben vásároltunk 2 db. Class
Dominátor gabonakombájnt, l db. darin z·

markoló gépet, l db. I?A tehergép
kocsit és egyéb ki ebb gépeket. Fel
6pitet'ÜDk egy )00 vagonos vaevázaE
tárolót. A takarmány~ever~ áthelyez~6

és felujitáea folyana bon van.
Pénzügyileg szintén az 1979. évet ter
heli az 197:0 őezén meg\áeárolt 1 db.
180 LE-ős Rába traktor és IDlinkagépei.

Célunk tagjaink Ezociáli6 és ku turá1ia
helyzetének javitása. Ebben az évben
5-6 hónapon keresztül folyik az Uzemi
kjnyha üzemel te t~ee. KorBzerliei tet·,Uk
a központi ~ulturtermet, uj KISZ-hel.1
~~get a akltottunk ki.
A munkaruha haeználatát kiterje ztettUk
tc~b munkaterUle re. 'dUltetéseket, Lt~

ránduláeokat folyamatoBan ezervezlink,
melyeken 1979-ben kbe 200 f6 vett r~ v •
Várhatóan nyerecégesen tldjuk zárni ezt
a ezélsáeégee időjáráseal te1ettlzdeU
évet. Tagjainknak tudjuk biztositani
a lEhetőségek ~2erinti jövedelemnöve
kedé' é~ egyéb szewélyes juttaiásoka,.

Galambos mre
üzemgazdász

( II. FÉS?)
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A folszabadulás utáni bajnokság neD'
megye határai között folyt, hisz a
Mezőturi AF és MÁV vala~int Turkeve
i2 egy csoportban volt velünk.
S ezen mérkőz8sek során olyan kiválók
kal volt lehetőség összemérni erőnket

és tudá:::unkat, mint Magyar Zoli, Szi
lágyi, Iván é::: Mikes. A bajnok:::ág b~

indulásával uj szakasza nyilt a Gyoma
Endrőd sport-versengésnek. Felejthe- .
tetlen volt az osztályozók időszaka,

rrükor az öt c:::oport listavc:zetője kőr

mérkőzéssel állpitotta meg a sorren
det~ íRajtunk kivül: ~yoma, Orosházi
Barátság, a békéscsabai sü~, MADISZ,
és Mag;yarbinhegyes vett ré:::zt.í
IgéJ.zi fut'ball-csemegét· ':.is évekig
a helyi y.'angadó és a M.A.DI-·i-BARÁTSÁG
összecsapás jelentett. Minden össze~

csapás igen :::zoro::: eredményt hozott.
ts - ma talán hihetetlen - de az idő
sebbek jgaz~lhatnak, 2-J ezer fölé
emelkedett a uézők száma. Tmött volt
agitoldal.
Már hetekkel a mérkőzé. "iS. kö-
zelgő angadó volt a: "eGtéma. El-

'multa után is 20 1rc·:.g .l:~lyt az érté
kelés még a népes tömegezervezetekben
is. ~ömegq:::en jöttek a mérkőzésre 0-

l ya::1o1: , akik ':l,kkor ümerkedtek még és
kötöttek örök barátságot a labdarugás
sal o Még ma is emlékeznek sokan Lapi
csupa ötlet, Sárhegyi gÓlképes, Brő-

(o
Márton Gábor:

A háboru ~iatt az szezon
nem kerU t lebonyolitásra. A 45-öe
tava.sz bekö::: zöntével azonban már ver
buválódni kezdett a labc.arugá::: o Eddig
i:::meretlen játékoook és a kozségw1k-
. e . i:22zatérők lakónelyü..nk történeté
ben először egyszerre két jó csapat
ra i2 bőven elegendő sportolót adtak.
A l'J.iADISZ csapatát ::,öviCl. idő alatt
ütőképessé formálta a 3 Ném th /
András, Gyula, Dez:::ő/ és mé?r C2étk éi

nagyszerü focista Lapi kellett, hogy
kiozolgálja a gólerős Sárl1eg2";.t. Nagy
vonzóerőt jelehtett aMADlSZ czámá
ra, hogy :=oraiban focizott az ak~cor

Endrődön tartózkodó Bére::: Bandi a
Kispest~ majd a Honvéd válogat tt csa
tára.
A barátsá~ főleg Sada köré cs~po~to

sult, aki a Debreceni Honvéd SE-ben
szerzett n.tint, fej lesztette ki ké
pe:::2égeit o S~iszive19 a Vasas nyakig
láb gólz2ákjávB.l egy c::::=tpatba.:.r1 ját
szoti;. Dicséretére legyen mondva,
mindvégig, vis2zi.'Jonulásig kj.tartott
Endrőd mellett, noha kedvező ajánla
tokat kapott maga~abb osztályban ját
szó együtteeektől. íKár, hogy tapasz
talatait ma nem forditja a csapat se
git:::égérel/.
A iVIAD.;-SZ és a Bar:-1t:::ág évek::m át meny~

nyüégj és minőségi változáet jelen
.tett községünk labdarugáeában.



t51 duzzadó, N~met Gyula f~nom tech
nikás ját~kára és Tatyó nagy alakUá
saira a kapuban. De messze átlag fe
lett volt Flilöp Janika sz~ls5 játéka,
~s Vinkovics Joca és Gubuznai Máté
teljesitménye. S no persze a kapu~ból

köz~phátvéddé lett Németh András fe
jeseire is jó visszagondolnl. Sokak
nak megmaradt a negyvenes évek emlé
ke Feuerverker energikus, kem~ny, le
hetetlent nem isrner6 focijáról. A
BARÁTSÁG nagy "ásza" a fáradhatatlan,
technikáe és góler6e csupasziv Sada
volt, mellette a fejcl~s nagy moptere
natyás /Duda Imre/. Nem ha'yhatjuk ki
a jó "öreg" Bull bácsi nevét sem a sor
ból, aki a régi ETK-ból maradt öröklil
és sokezor megakadályozta a MADISZ-ét,
Sárhegyit gólez8rz~sbEn, mikor gatya
korcnil fogva ráncigáita el labda mel
lől. Hasznos segitség volt az ugyan
csak ETK-s Kertes Imre, Alt Laci rend
kivlili labdaérzélckel, Timár Vince el
söpr6 atlétás lendUlettel, Szabó Ernő

prima helyezked~ssel és labdabizton
sá~gal~ Puskás Karcsi nyu~odt, szor
gos kul~zással járult hozzá a sike
rekhez, melynek igen biztos pontja
volt a Pestről hozzánk telepedett
"elegáns kapus" Csákiny Jancsi. Az
cnduló évben még a szintén pesti Vezér

sokminclenben volt anltó mesterünk.
Persze az akkori lehct6ségek /öltöz5,
felszerelés, utazás, elhelyezkedés/
messze elmaradt a mostanl igén:/ektől.

Viszont foc1zni rendkivlil szr; ret tUnk,
s tárgyilagosan megáll,?-pi tva néhányan
mag:1.s színben Uzték, j.gaz mesterei
voltak a labdának.
És még valami: mi csapat voltunk, kö
zösség, e~ymáera mindig, mindenben
számlthabtunk. Tudtunk fogvicsorgat
va hajtani. Persze volt közönség is,
mely orditva, lelkesedve hajszolt e
l6re bennUnket. Nem csak 2tráfkoce~n

u.ta.ztunk /KondoroE, Mezőtur/, de ke
r~kpárral is elmentUnk Turkev~re vagy
K ;rösladányta bajnoki m6rk;z~sre. S
micsoda álom volt, ha a T6th-batáron
utazhattunk Orosházára vagy Battonyá
ra e Aztán a "pléhmadár" sokszor reg
gelre ért haza velUn]c. De igazságta
lanok lennénk, ha az akkori v~zetők

ről: Ceuvár József, Puskás László,
Gyuricza Elek, Farkas Mihály és soka..'rl
másoky·ól neln emléJ(eznénk meg elisme'
réseeL
V", s 8Z3!. ~ rve a bajnoks ágo khoz : az osz
táYJozó után első osztályba jutva, va
lósá~gal elkáprázta~tuk szurkolóinkat.
de a magy e sportvezet6it is,

/ folyt a t ,j uk/

BEM UTA KOZIK

a,,8é~e" Va~ásztársasá~
A felszabadulás óta eltelt időszak

ban soha nem volt olyan m~retli igény
a szabadidő tudatos és hasznos eltöl
t~eére, mint az elmult években, de
klilönösen Y18pj ainkban. A ezabadid5
célszerli és hasznos kihasználásának
a sok közUI egyik ilyen lehetősége

a vadászat.

Ősidők óta lizi az ember o Régen táp
lá1~k, élelemEzerzés volt a célja,
k~sőbb uri passzió, majd a felsza
badulás ,;tán leh(';t,6séget kapott az
egyszerU dolgozó ember is, hogy hó
doljon a nemes sportnak.

Az endrődi Béke Vadásztársaság 1948.
évben alakult 16 taggal, zömében egy
szerU dolgozó embe~ekből, prasztok
bó1 9 munkásokból. Induló vagyonuk nem
volt, m~g egy helyiség sem, ahol ösz
szejöhettek volna - azt is kölcsön
kapták. VadászfegYJerUk régi, urak
tól levetett valami, kimustrált hadi
puskák, de a term~szet szeretete, a
vadászszenvedély öss3ehozta 6ket és
vadás z t ako
Előbb csak saját felhasználásra
"konyhára" majd ért~kes )t~sre is.
Gyalog jártak Csejtt51 Tóniszálási

'pusztáig o Cipelt~k kilóm~terszám az
ejtett vadat ahátukon.



Az eltelt 30 év alatt a tár.eadalomra
jellemző változá8ok a vadászok tár
sadalmában ie megtörténtek. Az ala
pitók /közt~k még ma is aktiv tagunk
id.Liziczai Lajoe és Heged~e Gáspár/
jól gazdálkodtak, lerakták alapjait
a mai. korE zer~ és eredményes. vadgaz.;.- .
dálkodáet folytató társaságnak.
Az elmult 30 év .::.la·t a taglétezám
jelentő8en emelkedett, jel~nlegi tag
létszámunk 47 fő.· Gazdaságilag a tár
saság megerősödött. Korezerüvadász
házat épLtettünk egy régi tanyaépü
letbél. A megyében is elsők között
tartják nyilván zártrendszer~ fácán
tenyészetünket •
Eredményes vadföld-gazdálkodást foly
tatunk. Éves pénzbevételi terv~k

mintegy 1,5 millió Ft. A tárEaságunk
vagyona 3 millió Ft.
A vadásztársaságok társadalmi és gaz
daeági életünkben sajátos ezerepet
t ö lt en ek b e o

Egyesület vagyunk, sportolva gazdál
kodunko·

A vad az államé, amig el nem ejtik,
vagy be nem fogják, utána a tár8asá
géo
A közgyülée a táreaeig legfőbb szerve.
Négytagu intéző bizott ságunk , e llen
őrző és fegyelmi bizottságaink van
nak. Alapszabály szerint m~köd~k,
ami a Vadászati Szabályzatra ép~lo

Belső haeználatra, Házi szabályzatunk
van. bizotteágok elnökei é8 tagjai
társadalmi munkában látják el tiezt
ségüket. G

Társaságunk 11.800 hektár vadászte
rületet bérel az államtól. Ez zömé
ben Endrőd közigazgatási határában
ter~l el. Négy mezőgazdasági nagy
~zem müveli ezeket a földeket.·
VadászterUlet~nkönközel 5000 db.
mezei nyul, 7000 db fácán, 3009 db
fogoly, 300 db őz, 50 db. tuzok tar
tózkodik.
Sajnos a nagy~zemi mezőgazdaság tech
nikája, technológiája a kemizálás, a
monokulturális gazdálkodás nem kedvez
sót árt a vadon élő állatoknak•.
Feladatunk olyan vadgazdálkodási mó-'~
dat folytatni, ami nekQnk a megválto
zott kör~lmények között is hasznos és

"nem--káros amezőgazdasági ~zemelmeko;Ez csak ugy leheteéges, ha mindkét
fél érdekeit ezemelőtt tartjuk, egy~tt

m~köd~nk. Jó a kapcsolatunk a nagy
~zemekkel -nemrég kötöttünk hosszu
távu egy~ttmüködési megállapodást
négy tsz-eL
Az elmult 20 év alatt a határ szemre
is nagyot változott. Eltüntek a fa~

sorok, tanyák, sőt még a tanyahelyek
is. Kevés az olyan terUlet, ahol a
vad nyugalmat találhat, szaporodhat.
Be kellett avatkozni, segiteni kel
lett a vadnak. Ezért hoztuk létre nem
kis anyagi befektetéssel és je"entós
társadalmi munkával a zárttéri fácán
tenyészet~nket.

Fácánból 100 db-oa törzBállományunk
vari, m~nte&y 40.000 db az évi toj~ 
termeles. Evente 10.000 db napoefá
cánt nevel~nk és enged~nk ki vadász
területUnkre.
~ervezzük a vadkacsa mesterséges te
nyésztését is. Fogolyból aMAVAD
közrem~ködésével 2200 db ker~lt ~nd

rőd határába.

Amikor uj vadászt avatunk - régi szo
kás szerint - felhivjuk f~gyelmét

"Ne csak lődd a vadat, védd, óvd, ae-
. gi tsd is", hogy később jusson másnak
is, neked is elejteni való. Napjaink
ban ez a felszólitás nagyon időczerü~

Vadáezati lehetőségeink a felsorolt
nehézségek ellenére jók•.Évente kilö
vésre ker~l: 310 db fácánkakas, 600 db
nyul, 83 db őz. Vadászaink jelentős

mennyi~ég~ vizi, vadat is ejtenek.
1500 db mezei nyulat fogunk be éven-l;e,
és értékesitj~k exportra.
A lőtt vad mintegy 50 %-át aMAVAD
felé értékesitj~k, a többit vadász
réezként a részvétel arányában vadá
szaink kapják. Ez évente személyen
ként 60 db apróvadnál több nem leheto
"Társasági" életünk jó> lüsebb hibái t
nem emlitve o Az elmult 10 évben va
dászbalesetUnk nem' volt. K~lönösen az
elmu}t hat évben minden értelemben so
kat fejlődött társaságunk.
1978-ban harmincéves jubileumunk al
kalmából kiállitást szerveztünk Va
dáezházunkban. Az elmult 30 év ered
ményeit kivántuk bemutatni. Örömmel
~gtáztuk, hogy községünkben 3zélee
körli érdeklődés nyilvánuH meg a va
dászat j,ránt, főleg' az if j u ....ág részé
rőL

Vadászat - vadgazdálkodás ez a két fo
galom ma már nem nélk~löhetik egymát.
A v~dásztársaságok életében 1980. a
jövőre nézve jelentős é1r lesz. Minden
t árs as ág munkáj á t ért! -,ri n.j i t j ák
majd meg a bérleti sz' ._ieeket·.
Megjelenik a mai ~övetelményeknekmeg
felelő uj Vad:::.;L;á ti T:;rvény.
Kész~lt~k rá! Kész~lünk rá!.

Dr.Koleszár József
a Vadásztársaság

elnöke o



pÁ l Y
,

Z AT
a Körös menti üdülókörzetek tervezésére

A Békés me yei UdUlőt jlesztési e1
épzelések szerint Gyula és Szarva.
örnyékán 40 illet e 60 ezer embe

pihenéeére alkalmas Udli1őterületat

laki t anak ki a Körös mentén. A szar
vasi övezetben kUlön0sen kedvezónek
isérkezik az üdUlésre az Endrőd köz-
éS északi szomszédságában, a Körös

jobb partján holtágakkal ezabdalt,
mintegy 280 hektáro terül t,amelyen
mintegy tizezer ember pihenéei lehe
tőségeit lehet megterem eni. Ezért a
ékés megyei és az endrődi tanács az

Épitésügyi és Városfejlesztési Minisz
té ummal közösen országos pályázatot
hir etsti a terület rendezésének me 
tervezésére. A p lyázók feladata, hogy
15-20 éves táv atban megtervezzék az

eYéni és társasUdlilők, közintézmé
nyek, kulturális és sportléteeitmények
ut és közmüvek hálózatát. Egyebe kö-

zött 20 társas, öt vál alati Udü16t,
i jusági tábort, Bporttelepe et, 8t~
dokat, egyesületi hor~áBztanyákat, bé
relhető üdUlőtelepet, kempingeket Bzán
dé~oznak épiteni. A pályáz6k felad -
ta az ie, hogy ütem ervet készitse
nek az üdUlóterület fokozatos k'épi

ésének lege lszerübb sorrendjéról,
s javaslatot tegyenek a szükséges
hatósági, jo ~za élyi intézkedésekre.
A pályázati kiirást a Városépitési é
Tervezéei Intézetnél vehe ik á az ér
deklődók, s a k'az t rvek t egk eóbb
októb r 15-i~ e. l postán beküldeni a
Békés megy i tanácsnak. A legjobb ter
vek dijazásár és rnegvásá láBára
380 zer forint t irányoz tak elő. A
birá16 bizotteág l gkésóbb nov mber
l5-ig h-rdeti ki a á yázat eredményét.
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Az Endrődi

Cipész zövetkezetben
1919. julius 28-án v lt leó izben
rendezve közös társadalmi ünnepség.
Ö~ házaspár gyermekéne néva óját en
dezték meg. A rendezvény jól eilcerüU,
az Unnepalt cóa idok megelp.gedé~~el

nyugtázták a róluk való ilyen jelle~U

&ondoskodást Ezen tev~kenyscigét a
zövetkezet tovább kivánja folytatni

ée a tapasztalat alapján az Unnepsé
szinvonalát eme lni/ annak érdel( é en,
hogy do 19oz6i számára maradand6 emlé
ket tudj n szerezni.

1979-bena szövetkezet ku turális,
port-rendezvénye-nek száma eme kedett.

A tageág átlagosan két alkalemmal ve
het tt észt killönböző szórakozást biz
tos tó rendez ényeken.

l-J napos kiránduláeokon a zövetkezet
tageá~ának hétvégeke volt lehetősége

/e~ol 900 fó vett részt/ me ismerked
ni hazánk szép tájaivalo
OKISZ-tidillóben több mint 100 fő töl~

tötte kéthetes pihenójéi a jó munka
jU~almakénto

A szövetkezet az ··zemi kohyha eluji
táeára 420.000.- Ft-ot fordított. Az
üzemi konyha rendbehozatalát előse i
tat'ék a eZ8veikezei szooialista bri
~ádjai, a ik tá~adalmi munkáb vál
lalták és teljeeitették annak tak~ri

tását és Ezépit~eét~ Ezzel a beruhá
záesal biztoeitotta a szövetkezet n6
dolgozói szabad idejének öv lá éi.

Tények és tervek
a tömegspor tükrében
A KISz közeégi bizottsága ez évben'
meghirdette a. "Po ányi Máté" kispályás
labdarug6-bajnokEá~ot.A kupáért,~

sporteE~közökat tartalmazó dijaké~

6 férfi 4 és J nói csapa vereenyeze
Jele leg bajnokság félidejénél tart,
mivel a nyári betakaritási munkák, a
nyaraláeok m att a mérkőzé ek me tar
táea szUnet t.

Az eddi!i eredmények alapján a ~yáze

lemre - férfiaknál a Lenin TSz és &
NOVe 7. lakó elep csapatai eeélyeeek.
A nóknél az redmények kiegyenlite tek.

A szövetkezet tagságának jogos i&énye
lesz kielégi v az októbe b n in u16
felnáttoktatáei képzéssel, ahol szak~

munkás·-bizonyítványt szerezhetnek. Az
első turnusban 25 fó indul ESS eso
port pedig technikusi mi ósitő ViZ8
lára késztil fel.

Megvalósult
az endrődi "szabók'·'

A szeptemberi hónap kieme kedő esemé
nye a Fegyveres Erők Napján megrende
zésre kerülő töme~9port nap esz, me
lyet a KISz k0zségi bizottsága é~ az
MHSZ özö en szervez.
Erre a rendezv8nyre szeptember 15-il
várj k a eportolni, veree ezni sze
re ő közoEsécek, kolley" I ~ :evezé
aeit e

A nevezé i lapok, Yala~int az ehhez
ozt11caéges fel .&':: ..e a KISZ-szervezet
nél é. a özeégi KIS2-bizottságon Bze
rezhető be.

rélen várt álma. MectéSrlé." az liztlJJDi
kenyba á tadáea. Szep1iellber 3-"61 2eo
t6 veBzi 1lé be a üzemi étk z"e"'.".

Hacyomány már, hogy közeégUnk feleza
badu ásának éVfordu16ján - ok\óber
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Szeptember 29",é
u..or, mel,yen

ROKKA. gyU t

20 órá 61 di 06
özremUködlk a budapesti
is.

"Déryné" M ű elődé

áz szeptemberi
•pro. mJa

Szeptcmb r hónapban az alábbi CB p
tok kezd k meg amét m~ködésUk tI
- &yermek és ifjusági szin-o á~szó

csoport t

yermek és feln6 Á t népmüvéeze i
szakKor /himző/

néptá.no ca port
, Nemze 'közl Bará sá Klub

- citer szakkör

épUletek belső karbantartieát. Ked
vező k:rlJ.lménvek köz,j r. t indul t el a
tanév. K i 2zönjiik a sec;i.t::r-lget. Az uj
tanterv bevezet 'sP tovább folytatódott,

A ezakkörökb és csopor· okb méc o t
15-i 1eh t jel ntkezni a mUve16dési
házban..

Terv zi a mUvel5dé i bA.z emel ti he
ly1 égeiben h t"nként egy alkalommal
portnap ezervezéaét, ahGl me f 1·16

ezakmai f~lli y.l mellett kUl~nbözó

labdajátékok v lamint birk6~áe, akk
ós aBztalitenisz közlil vá1oga1hatn _
z érd.eklődók •

A epor~nBpokra a gyerekek me lett a
Taz koroeztályú fiataloka '. az id6.

• bb eneráci6t i szeretettel várja
mUv-16dési ház.

A pr r ról bővebb lvilá ositá
mijvelődésl ház iro ájában kaph t

·z árdekló ők.

t zn k, művelőd ek
,k" z tagjai. ..

Tanévnyitó .. 19 9 O.

"'"' é' ·-~n::'.3 öbb lclturálü progra
mot _zervezett a Béke TSz. kult rá
Lts lZ ttEága.
40 fő ~tt részt külföldi anulmány
uton, illetve kiránduláson.
8 fő belf"ldi e ynap Q utazáson vett
r~Bzt, mely alatt az ország több tá
~ával ismerkeitek meg.
A 2zocia ista bl~gádok tagjai közül

okn k 2zinházi bérlete v'an é rend
sz res n látogatják a színházi elő

adi kat. Tizen a Béké2c2abá~ meg~

,:,·ndez tt orgcnaes·ten vettek Tészt.
., t sz. KISZ-alap2zorveze t e rEndClze
.. e mozilátoga á.2oka·t szervez.

6 közs{.~i KISZ~bizott ág Fel-
zabad l' i Emléktu át re daz, melynek

Té&állomás8. Öreg zőlő.

tur pr ramjakén~ a réEztvevó gy
akadálypályán haladnak át. A délután'
6r ban megko zoru6~ák az Öreg zólő

t ~ez . adul sában h:Jsi halált h l t
zovj 1; . tona irját, majd este tábor-

tUz zárj z eml ktura pro iramját.
end zőszer ek következő hónapok
ramjair minden érdeklődót szer -

l v'mak.

Az 1/79/80-aQ t~~évet szeptember 3-án
délelőtt nyitottuc meg ünnepélyes k 
re ek között a központi i2kolában
. 2zük:.éges nevelői létszám teljes
g:azében biztosLtott. Három uj ne

vel: érkezett közeéglj_nkbe. A azako
s' '-;:, h ellá tá2 100 %-05. A nyári ta
~rozáaok időben elk~szlilteko

~·.öz~é:~[jnk üz"~rfLi ~ termelőszöv tkeze
::':li jp.ler·tő2 m-é:rtétben segitették az
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