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S11\10N ISTVÁN:

Köszönterek újesztendő
Ujesztendó 9 fagyos emlék!
Szivem most örömmel teli.,
hogy itt állhatok e16tted
jöveteled köszönteni.

Köszönteni szép hazánkat,
s békénket védó katonák
titeket, hogy éber szemmel
órizzétek népem tovább.

Feszes stijjal, lendkerékkel,
benneteket, jó üzemek,
mig a tervet követitek,
mint csavar a hü menetet.

Titeket, havas falucskák,
csonttá keményedett kezek,
deres bajszok, göndör kucsmák,
ébredez5 sz~vetkezet.

Köszöntel9k ujesztend6,
snapjaidnak ha vége lesz 1

utó···dodhoz is kiállok,
szerényhangu kis énekes,

aki er5t, aki hangot
da láho z o. néptül kapott.
Köszöntelek benneteket j

hazát épitéí magyarok.

Z~gjon hangom a vil§~ba,

mint a sz~lfAs, téli erd6k:
minden népnek szabads~got

ho~ó , boldogujesztend5t!

ENDRŐDI HIRADÓ= .
Kiadja:

Az. MSZMP Endrőd Nagyközségi
Pártbizottsc'i.gának Agitációs és
Propaganda Központja .

Fő.szerkesztő:

_ Pint~~r Sándor

Kellemes
arácsonyi ünnepe~et

és eredményekben gazdag
boldog új esztendőt·

kívánunk olvasóinknak!

Szerkeszti:
Az iró'sos Agitaciós Csoport

A kiadás ért felel:
Kenyeres István

Készült:
Az ENCI házinyomdájában
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Napjain.ltban 2zerte a~~ .orezágban. - igy .'özsÉg;Lin :ben is a zárszámadás, a
mérlegkés-zi tée idő~ze2..(át éljük. '"'z termé;:z,:,ü.::, évenként ismétlő -r-: folya~

mat ~ amelyben ki- ..' ec,;,yéni..e t az lizemCjK;) int;fzJi.l~nyek KO leJ,divan értékelik.
mit teljesitettünk kitüzö··t célj ainkból!> év€~ I:lu..nkánk, tevékenyeégÜl1k milye
eredm8nyeket ho.zott" Az idei érts .elé:.c::nek l::tllön jelentőzéget ad. hogy pár
tu.n l

9 az egész or~zág .... é~zli. az rJISZfvlP ~{IIn kO!:.g!\f;~ESZUC:: 'l~a •

.Hnt minden párt 9 a mi pártillA1_ élet&be.. iE illindi_g m.isJ jelentóségli e[emények
a kongresszue, amely <i;rtékeli az e .mult €>el: credm8 YE:i'{; ée meghatározza a
p li tika. fő irányát. k:ongreE::zu~ nem .ivétele:s v hcne~ . Sze:rvezeti Szabály- ~.

zatu.nk szerin'l; beKöv'e-'-kező termS"z.~te2 t;l~emóny, a folya.rnat03 oli,· kai, tár
~ad.a omépi tő rnu.nk2. s::;~YW"e? ré:::ze t ahol e.. kc:!:i;n l::Ü~ 'G,jk, a p,é.r't"'ZE:I'7ek "ldött
tei a tá.r~adalom eg~szé:re vonatkozóan vOl_ji.... r:;'~g e..z ::lőző kong:re:'2~zu~ óta e 
teU időszak mérlegét, ~.ij .1ölik a tov5bbhalaJát utját ~ m.egvá.la::: ~tják az uj
vezető szerveket o

E nagy jelentőség"i. ei:' .mény terméi2zetesen JL~ n~:I.ki."lcheU az alapos felkéezü
lést, a gondoe, elemí~ő rr.1.ID .• .!t ..
E felké :z"·lia ~, a pá.~calapf:zÍ;:rvezet·k Eze;r.pontjából egfonto2abb ezakaaza.
vo t a be,zámoló taggyülé2ek ~egtartá~~:" AZ üze~0k, i tézmén:ek kommWlistái~

nak tanácEkozáeain a célnak r €Jgfelel" l~r!I!o:.y;;.ágg.;2._, lO.."i tikus cnvLzegálatt80l
elemezték sajá hrül tük eredményeit A. 'eladatok I:3ghatározásából kiderült~

a pC:-'thatároza"tok égrehaj tásiért t 6zocialis·ta -GársaJeJ.mun.k céljaiért érzett
fele_.ő.:::::c:g, a tenniakará;" " Illa már t _r'mé::: ze te2 t haey a pártkongreE-szus ri:em
cs;;;k a pá~HC;go ; ügye~ Jo.gga,.l so~dhatju::.~ hogy azt. a~áén8.lc é::Zi O~E-zágu.nJ.~
egesz dolgozo nepe, ~)é;.:ct21 .a'::;l"<i. es eg~'eb hova 'tartoz,H:ra valo teln.utet nel
kU~o Mindenkit érdeke a~ or~zág m~rlegeu és míuQenki várja nap 'aink a közel~

jövő eleven kérdései're a vá.l<:.<:z· o iiIi v{ ltozik, milyen uj célok f'r.lgalrnazódI!8ok
meg? A Központi Bizotteág elm H éyi áprili2:L határozatából Kádár el-.r·'árs
_ gu.tóbbi c2epe •.i beszédébRl egyértelmlien Ici tünik u h gy fő feladataink nem

5 vá toz ·aK~ Továbbra ie a fejlett szocializmus ':pi o üéuek utját, a XIo. kong-
~ re:;:szuso _ elf'ogadott progJ."amnyilatkozat nyolüvone,lá.n kell hala.dnunk és az é~

( l;!;t álta igazolt poli·t"kánkat ke.!..l továbbra is él.'ványeeiieni. Természete~.

~
(. hogy mindezt a vál' zó va.~ ":ág~ a kűleő és bel",ő Íe .'GG telekkövetelményeihez

igazodó eszközöklcel p móds,_ .cekl~eL. I,egje.lle!1zőbb változás a XI kongres::zus
6ta a vil:ggazda~ági helyzetben történt és eboől nyilvánva Ó, hogya kong-

l :c6Si2zud előké~zi.,Uet idős zakában a gazdasági é:? gazdas ágp oli tilcai kérdéEek
tárgyaLüa, a vitatása kerül a. ':ígyelem '...-:özépponJlíjába. Ez kétszeresen ie i
dok t Nemcsak azért, ID_rt a társadalom f~jlődáse végs6 aoron a gazdasági
munka eredminyes~égétől függ, hanem azért ie, mert gazdasági fejlődésünk fel
tételei az iI:mert okok kö~!etkeztében ma sokka.l nehezebbe... , min·t eddig bármi~

kor,. A v'lá[;gazd.2.ságban történt változások arra kény.szeritenek b n.nUnket,
hogy az uj hei:yzethez való alkalmazkodás legj ebb fltételeit teremteük meg,
szer.J'ezett jobb munkával t taka.réko:eabb hatékonyabb gazdálkpdáEsallegyünk ur---

. rá a nehezEégeken~ Jó ha. látjuk, hogy g n jaink nem eü,osorban gazdaságpoli~

tikán'- ~redménye, de még fantoeabb tisztém. látni, hogya hUsó ha.tárokat ki
védeni, termeléElnket, gazd:llcodásun..lcat magasabb szintre emeln.i csak saját
mun.kákkal lehet~



""_..,..,_~_""", ~~~,_""".v.._-.._.-...... ,,,
Mi, most a legfőbb fe adat? Ez bizony ös~zetett és igen nagy fegyelmet kiváno

Egyszerre kell a bajokat orvoeolni az előrejutni, a káros hatásokai kivéd ni
es a továbbhaladást kiharcolni. .
Egyensulyt teremteni ée dinamikát adni a fejlődéenek megszoritáeokat alkal
mazni, -ugyanakkor a tartalék erőinket felszabaditani e Ez országoe~ de egyben
minden üzemre vonatkozó helyi fell~dat is. Kö~ös érdekünk, közös felelősség

gel. Tapaszta at ezer~nt ezek t az általános célokat közvéleményünk jól is
meri, azokat vitatja~ elfogadja, megkérdőjelezi~ Nem mindig tapasztalni vi
szont, hogy ~yanigy ir:mernék. vagy megfogalmaznák c. helyi célokat, teelldőketo
Pedig helyben ie jelentős tartalékaink vJnnak o Ezek feltárása, a gazdaságpo
litika akadályainak elháritása az üzemi kollektivák t vezetők és vezető teatü-

i
~ letek feladatac

l"- közje Ezük~ég, a közös érdek mindenkitől megköveteli, hlllgy a helyi konk ét
körlilményekhez igazodva tegyiink lépé~eket a jobb gazdálkodás, a munkaerő ész
szerü felhasználáea, a~ anyagi és ~zelle~i erőkkel való ésszerű takarékofság~

a munkafegye em javitása érdekébeu* ~lsősoYb~l.a párttagoktól a szocialista
brigádok tagjaitól, de mindekitől elvárj uk, hogy a fenti célok érdekében a
központi és helyi ve·zetés által hozott intézkedéseket támogassák, azok mellett
a helyi politika eszközeivel álljanak ki. E~ leell il tetni és tartósaá teIll'li.
azt a közszemléletet , hogy a mai kcoényebb feltétele)!: mellett p csakis. haté
konyabb, ésszerű gazdálkodáesal, fegyelmezettebb mi ős ég: "munkával őrizhet

jük meg a már elért - és nem lebecs"lendő- vivmányainkat D éE teremthetjiik
meg az ~letszinvonal javitásának feltételeit.

tavaE2zal ö8~zelilő kongreEEzu2 minden bizonnyal megerősíti a párt fő poli=
tikai irányvonalát, amely ho::szu időn kereEztül 'alakult ki~ ugy hogy annak
forwálásába bevonta a nép legEzélesebb rétegeit. Ez volt alapja a pártegyeég
nek, a Ezocialieta nemzeti egységnek.

p'rtunk Központi Bizot~Eága ~OE' iz ~zámit arra~ hogy táreaQalmunk minden I
o~ztá ya v rétege egyetért a párt polit-kájának töretlen folytatásával ée a
megváltozott körlilmények között is ké~z k szocialista céljaink megvalóaitá- I

~áért küzdeni, dolgozni~ Ezt a szándékot kivánja felke teni eró~iteni a na~

pokban megjelent I!ir~yel.vek" kczrea.dásával melynek célja~ hogy társadalmwlk
minden-tagja i~merje meg elr-rt eredményeinket a eo n lévő legfontosabb fela- ~
datalnkat De cél az is, hogy a meg~smerés után felszinre kerüljön a társa- ~

daloffi véleménye, j avaslata közös jövőnk f·:)rmálásáról, a fe ladatolc I
végrehaj tásárál. Az :üányelvekb5l ki tlinik!) hogy pártunk tovább kiván 'halad=
ni a fejlett ezocializmu~ utján, legfőbb célja a társ~dalom 2zociálie-kultu-
rál:i.:= szinvonalának eraelése~ a békés, b~zton:::ágo8 jövő felté·teleinek megte- ~

remtése. Ez a cél egybeesik minden dolgozó e~ber érdekével, ezért a célért )
érdemee és kell tenni ruindenlünek erejéhez~ tehetségéhez mérten - a legtöL'Jet ~

Kenyeres lfOtván
WSZri!.P KözEégi Biz .. Utká.ra
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A~Öl mÜvel Ö~ és ~e yl ete
~ölsé~ün~~en

ft. közm~i.velőd.é~ továbbfej le::: z t 1,:: ének :(Á:r<L~ében hozo tt i'els6bb párt és állami
határozatolc 'Ilegjelenése óta köz~é~ij.nlcben is a l<:özmüvclőclési munka egyre job
ban tár~adalmi ügg:yé keze vállni. A r:mnkásmü.velőC:éf: fej lE2zté~e és azoknak a
közmüvelődésbe való bs-vonisa, a viU.:r,nézGti, miiv8E:::eti neveléE ie ismerettel:'
jesztéssel ös:::zefüggő tevékenysf[, a ki~csoportoE müve16dé~i formák alalcLt~

sa a köz2égí müve15d'~Ei intSzmén:'el: mellett, a g8.zrJ. ság:i. szervek, a.z ifjusá
gi Ezervek, üzemi bizottsá~olc fontos iel;).d:'itit képezi1\:.
11. kozmi.iyelőd8si felarLlto}{ elU. -:isáb8.n :übon tC:.!-(ozóba.'1 van az anyagi erők kon
centi'ációja, mely a m;ivelőde;;:i. intézményel:nek a gazrlD..s:í.oi :::zer-velc által éven
te biztositott 70-80 ezer forint n3.';Y:SéierendÜ támog".ti:::;ban, a. k:i_scsoportok
müködéséhez sziikségeE kelLl~e:: biz·;:osi tis:5.n lcereszti.ilis lem0rhető.

ft.. község közmüvelőd;~:::.,§nelc JcÖzpo.ntja c'l.l<.1iive16d.é:::i héÍ.z. rrevéken::rsége :2okré·cü.
Itt l<:apna2;;: hely,-;t az intéz!.1én~' ~(eretében raüködő :;z9.ld:örök, kisebb csoportok,
a. kU.lönböző kiálli tá20l\: és tárlato.':, vaL::. int a li.a.uter.;li rend3zvén~'ek.

11. he.t g~iermekcsoport, él. ldt népt~~nc, 8. sz:i.nját:::zó cE:)portok, a citerazenekar,
a nápi diEzitőmiivésze~i sza~K~~, a nemzatk~zi bcl.ritE~~ klubot foglalja magá
ba..
Sajno::: edciig csak egy feln6tt CEO~)02't mii~:()~~::ó (; st:J.biliz11ódott, a népj_ diszi
tő rni5vészeti sza;d-::ör }ceretében•., .=za_:~:G:rö~:, cS::Jpor+ok tevékenysé:'.ében lcie
!:'.elt helyet foglal el D. vilá~::n·-oti,·.1:;v·;2zeü, k8pzőmÜv'szeti neveiés, mely
a fol~:,ame.to:=2n Ezervezett in.:.z:·. ;terje:=ztS el/)é'.ü.ásoK é2 é.l :-i."lönböző nemzeti
éE nCf.1.zet~(özi ünne;>slmez ka~'csCi::'5jó ~:r~n(.';3v!n:'el: rnec.tartá:::::í:ral biztosított.

1 csop6rtolc tGV~kenYE~ge közül kic Jelked6lc a néptine c~oportok, melyekben
sz~_nvon3.12.s, taJ;'tal~8.E munKa :col-.;"_k~ 'l'agjaii: il.ta.linos i:öl:JL EO~:, miitöclé.sük
igen ereeunénye:=.·több orEz:lzoE, ;leE;,ei, j:r'~,~i :cefzti"üokon vette)c már részt
aho::' az i3en ered:nénYeE 2zer0'":lé:=t 2. h'.!'ott-i.j:l.z:is;)ic <s eli:Sr:J.erG~:;k bizonyi t-
ják. .
EiIyre +art&lma:=abb ciE célu·;d.,t'J:=abb :'lU:;i(a Íol.:,i~: :::. n é.;:;· i diEzi tő mClvé::zeti
e.zakkcrökön beEl. Apo:túk· éi kl):--n-"ék n09i t1c..g::om:i!'"Y2.i t, e l'ormábc.n~ m(]_y jól
1)2I'O:ul a lcutctt6 munkáv;?J. is. :~'.Lr.;·:~.·LKból kié'.lli tásol.':a.t rendeznek, rr:elyek ieen
l~to~atottak. Sikeres ki~l it~[ok r~n~ezciEi~~ ker~l::or a ~egy~nkben ~16

~zobri2z é~ festő~~~v~!:7,;e:: munlcLb61, 3ZRn tevékeny:::égct :i.lletően viszont a
jöv5ben a t8r'lá:c szirn::z'3r':j.::6e::5t és i:art.::.lr!l/.t f'eltétleniil je.vi.t3.n:!. Eziil::::ége~.

U8. anü gazr1.2.s'S.gi Slc~ervej.nk több_8g~cen -c0n·>li:ezn8~~ JT!6;fel.elő hel:,-~é5ekkel;

aJ101 a jell~c:nek llir:!cfelelő tirl'?tfll: 4E l::i-:í.llit:ü:ol( m=·::.:'~n~ezésére iE lceri.U-
hetne sor. .
Na8.yterrni ::::-endezvén:rek közi.il több ive m~:c ~.Jen ::ii:exe,= az ii';j usá.c.r. rés z2:ce
fo lY;:;'il':i.t o::: an :=zervezctt ifju zen:::béJ.r:d n:::rH~VprEen~1 ~oroz8.t, melynet: e,~~;-cgy

elSadázain 300 fő bp-~leteE á1t2.l?.no2 i:,:kol3.s leor'..l g:;emc).: ve::z rúzt.
A felnőtt koroszi:éí.ly r2Ezére több:::?;ör vo t kezdemGn~:ezé2 o. !Co!:101y zenei soro
Z3.t beindit3.s~(.ra, ::ajnos éro.ektelen::6]. miatt e Ten'iezvón:; abb:.i l-aro.<it.
A J·ó l<ai 8zinház ,"o t :: zin t ermi lj ro bi émák rnia t t fo.l yarr\ C::l. t o s 2.ll logadnj_ nem tudj uk.
Kedveltek 6~ látoge.tottalc az állami ~zinhiz oás ef.'.'éb 2zin~ár2~<latok által elő-

c.clo tt, ~,:Dleg szóra~,;:ozti~teS j e ile~i.i., l~(innyi.i ~n:lf:l.j LJ. - d..lL~bok. .

Az Ifju:: .5. e: i Klubal: munkájjb.s.n cie'-!Idkedő az ENCI Ifjusági Klub. Kedveltek a
zenéE .elfaci:.:.:::oi~ é:: r:1i.~::oro::: 8:::tel:, ~c l-::i.~.'5n;!ulá;:ol-::, 2.Z i :r'Ó-olva~ó találkozó1ce
Progre..sj ai;(b:m . mecifc J. e lő hang::uljt l:ap a • o Li. ti!:-::ti" ..::~: Ci.~:rr.ai témá~ u üme re tt er
je:: z ti5 e162.d~2aK, a Ezéf.'iroél.alol!l és eh:-lcz :-::3.pcfolé.,.'1..ó re. de~·.J2w·el(.



A.Szabó Ipari ... zö etkezet Ifjusági .Klubja kiE,ebb lét!?záinrnal mlilcödik. Program
j,~ikban 'rIT előadások, irod9.lmi és ::=zárakoztatá rnLi.::=orok !?zerepelnek$
Az Öreg::=zőlőben mükodő klubkönyvtár tevékenyséqét behatárolja a helyi ado~t~
sá8a~A ~integy 659 kötettel rendelkező fiSk könyvtár kevésbé,' látog,tott.
Az intézmény programjában kedveltek a téli hó~ap~l~~an sze~ezett :i.~e::t:er-
j esztő előadások, melyek főleg poli tilca:i., a hazta.l J_ "•.:3.zda::=.:3.jlolfban tor-r;eno ter-
melést elősegitő témákkal vannak összefüg8ésben. A- községi könyvtár munkája
j elen tő sen ::=egiti elő a. kozrnu.velődési fela.ddol-e végrehaj tását. A munkásmüve
lődés tekintet~ben a könyvtár.által nyujtott programok jelentői.: része kapcso
lódik a szocialista brigádok vállalásaihoz, vetéikedőre történő felkéEzülé
sül<höz. A lcözel IS' ezer kötetes könyv állomány összetétele jelentőeen javultp
az igényel<et egyre jobban elégj. ti ki. Az olva:::.ók2Z3....'TI:::.zerl.lségének öe:::.zetéte
lét vizzgHva negatívumként kell megállapitani, hogya szövetkezeti paraszt
::=ághoz tartozó olV2.sÓk száma mindö2:::.ze 64 fŐ, reméljük ezen 'javitani fog a
Lenin TSZ-nél megva10E~tásra te~'ez2tt fiók könyvtár, mel)mek megfelelő prog-
ramm~l való ellátá~a r~vén növekedni fog az olv~~ók :::.zámais. _
A }<'ilm~zinház mü~ orpoli tikáj a egyre folcozéd.ó mért ékb:m segí ti a lcö zrn[j,velőd éi.: t ,
főles a p~eferált filmek ajánlásáv l, melyek öSfze2~égében a lakos::=ág, külö
nö:::. tekintettel !:leJig a szocialista brigáJok vÉ.llalá2ához, a vetélkedőkre va~

ló felké2zültséghez nyult ssgit::=éget.

A l!"'orrs.dalmi Ifju23.gi Napolc rendezvényeihez , a KISZ kulturális akcióihoz )cap
csolódó filmelc a leglátogatottabba.lc az ifj ud; rúúről. Az intézményeknel<::,
az ifjusigi szervekkel; 2zocLiliEta brig.3.do:c)c:::'.l bővülő lce.pcsolata 0gyre ered
mén:ye<öe bb, melyek köziH kiemelkedik a Szabó l{ í'8Z-nél, a Béke lSZ-nél mükjdő

szociali:::.ta brig5doKkal való együttmüköd~2.

l~ köz::'·~gi l<özHiljyelődési feladatok elli,t'3.2ban él szellemi erők koncentrálá2:át
még nem tudtuk bizto:::.itani. Az értelmiség részvétele a közmUvelődési munkában
még mindig pedagógusokra hárul. Sema mezőgazdaságban, 2em az iparban dolgozó
értelmi::éG még a munkahelyeken sem 1capc2olóc:.ik be kellően a közmt.ivclődé~t elő

~egitó feJ.acJ.:ltolcba o A felkéré~eknél a f.1Unk2.lL'·;_ elfoglalt::=á:;olcra hivéitlcoznak,
az igén:,)" pedig éi ldHönbözS rend.ezvények iránt rés7.ükről i~ megnyilvánul.
A vone.tl-::8zó párt és ál12.mi ho.tározatok 8. 1::';zr:J':velődés központi feladatává tet
te a TI,Unl-c3.so:2ztály mLi.vel tségének emelését.
Közs égi ::=zinten ét munkahe lyi közmüvelüdési mWl jd.n a:': mérhető eredményei v2....'U1ak.
J36v~;ltek a közö:='sé:;.re támaszkodó é:=' azokban fo.Lyó közmüvelődési alkalmak. Ez
megnyil'rfnul a szocialista br-igádokon b~li.i.l é~ ezen tul üz.emi kollel.;:tiválc,
csoportok közös színház, mozi tárlatok, ki::iUi tások Litogatásában, bel:?cld.i~

ki.3.1f<:ildi eg'y, va.gy többnapos cé:oportos kirtndulásoJ.-eban. Az üzemek nagyságától
fLi.:u;ően növe:':edt ek az éve~ közmi.i.veI6dé::i alapok, Elelyn3): nagYE"ág'a ez évben
községühkben közel 700 ezer Ft. volt. .

Köz~égünk ter[Uetén jelenleg 60 szocialista b:ciZid, 524 fővel müködilc. Minden
évben ré2zü.lue n:.egrendezésre kerLi.lne:: 2 b:cigádvetéllcedők, melyet megelőz a'
mU.velőG,2si int2zményekben részül<re Ezervszstt feli~é:=zitést elősegítő politi-
lc~j. ú a mLive16dés eEU éb é.:5,ai t magában fOGlaló rendezvény~k. .

Sajos a vetélkedőkre csak a Cipész és Szabó Ipari Szövetkezetknéi mUködó bri-.
gádok neveznek be. Más gazdaeágiazervnél e téren jelentőe a lemaradáse Az
ezévi brigádvetélkedőna két szervtőll:3 brigád 116 fővel vett részt a közsé
gi vetélkedőn. a megyei döntőbe 2 brigád jutott be.-A brigádok á vetélkedón
moet ie igen komoly munkáról adlak tanubizonyságot. .
E téren a munkahelyek sarkalatos tennivalói és feladatai abban van. hogya
közmüvelódésnek az adott egységnél a már kialalcult formáin tul bővitsék a to
vábbi lehetőségeket. a brigádok ezirányu vállalásaiban legyenek perspektivi
kusabb előrelépések. Ezen a téren többéa hathatósabb támogatásokra van eztlk
eéglink. A közmüvelődési határozatok megerósiteUék a felnőH óktatás további
kiterj.eeztését a munkáseág. köreben.Az általános iskolai felnőtt-oktatásban
kevésbé tudtunk előbbrelépni.A. folyamatos szervezöi. mun.:a. ellenere az u1ióbbi
:3 évben mindöesze48 felnőtt 'dolgoz6 végezte el az általános_iskola 8 oBztá-



lyát. A jele.• egi felmérés alapján az 50 év alatti korosztályb61 iizemeinkben
m~g 191 fő rem 'rendelkezik ezen végzettséggel. Jelentősebb a lemaradás a
Cipész Sz~vetkezetben é~ a Lenin TSZ-ben van e téren. Jelentősebbek az ered
mények a do~gozók 4 éveE középiskolája, a felnőtt szakmunkásképzés terén.
A felnőtt ~zakmunkásképzésben élen jár az ÁFÉSZ és a Szabó Ipari Szövetkezet,
hasonló jó kezdeményezés indult meg az üzemeink mindegyikében.

A munkások körében szervezett politikai, ismeretterjesztőmunkát igyekeztünk
biztositani .. Az elmult évadban a TIT össze~en 68 előadás megtartáeát szervez
te, 14 szervnél, melyen a résztvevők közül jelentős. vol t a munkások ezámará
nya.
Összeseégében a közmüvelődésterén elért eredményekből a tanulságot levonva
megállapithatjuk, hogyafeladatok végrehajtáeának helyzete községünk vonat
kozásában még nem teljes. Jelentős feladatokat kell még megoldanunk ahhoz,
hogy kiteljesedéeről beazéljünk.
KözségÜllkben minden téren előtérbe kell helyezni a vonatkozó határozatok kö
vetkezete~ végrehajtását, a közösségi szellem, a cselekVőképesség erősitéset,

az anyagi erők koncentráltabb felhasználá::ánal'.: n.evelése mellett, a l:lzellemi
erők egyesitését, egy~ége~itését a közmüve1ődésben. Ezzel ujabb erőke~, ener
giákat tudunk köz~égünkben biz'Go~itani társadalmi, kÖZÖE::égi feladataink meg
oldá:,:áb211.

Szilágyi Imre
tanéÍcselnök

jezö~ö a1milliós ~eruMzás

a n~rö~i l nm l z-~en
T8~~eljszövetke~etünk vezet6s~ce

-1976. 6sz~n e1hat5ro~ta, hogy az
196:J-7o-bcn r.ler,:épiil t két, e~ ·endni;
600 i' er5he lye s j vll·."lod,H:i ~ené t)Váb
bi ~~gyet épit. IZy a tele,en esyidő

ber.. 3öOO á::"la-';-')1; t2ort;l<:l,tun!{. ·,z e1he.
Gé.~roz:áEt :=0.rgette co Korábbré1 1!''-)r~~_

költ it szétsz6rtiir'. ell1e1czkc;uő ,luhl
sza ti épü.ld ek c1D.--nü t s .~~a.

.á tervez6~t tet~~ck l:·~·vet·~él·:G 197b-b~:".:n

mecép'i;ettclnk o".} ::~;ázczer -"t ...'Srt>
kU ~·lhen5t. 19((-ber, a telep L-::d ju):.
hodály ,léte[~tc:= ;'101 Gg.'enl(ént l mi.l-'

1ió 223 ezer -'-"t. él'i;'~::~(el n:~·vel:edett.

A beruh5zi~ 19(9. tav':szira fejc~Jd~ti

be •.L'ov4'cbi J ú :(pl r:lilhó l"t .·:ct .-,
kU. bővit;;~~el - o. telep Ich. 1 w:i,ll=.ó
}<'t-ból ellc;szül-';. Ig', a b;izü anya
jv.h.... állomó,nyt l'fuu-dl 25ü(i-ra tud

'juk n··-J31ni. ).. 3.azd~l.~'ic.[)~ '':D\ilc'sbp:é'él-
hiz'isoi\: lu:i;ií::',ra i:L K l tS8;3,e\ cs·;·s"t
hetf5k. _~ ~':()rEZeri~_orJ telcf;e:n ~ ~1:::P:;dZ

dasig; ig!;n,yelcn8:: ;-,e.,;fel-:;l.)en a t er-

::le l 0::' nive:c~' d ES ~ e ;-ne lle,;t hatrjkonyabb,
jcveJe1mez/;1;'c juhtenyé::ztés RE -tar
r,is oj.dható meg.

'Lis rr~e1S ~ z(..;vet~(cze t ünlc 1978- ban alaoi
tó t ,:.~~e,;nt egyi't tm"köd~si ~zerz':5de-;'t

irt al~ a iUzese~ar~at~ ~~zponttal

rniJkijdő .j ·<ht..J.r2u1<~ 2201.

il. juh.:o.odilyo;: -ip d ése mellett mecvc.....
l,í;ö ~tolt·Ú a v:i.llany- éi:: d viz.:víz1Ó
zat lC~\?D:i.t·:2t~t. Ennele el':J..enere 2. 1;e
leT) vi.zel1át~~2. te!'én továbbr;:: ü,
prol:llé:.1D. cl. Íurott :wt kis vizhozama,
ezen c::. ku t kornpref:' zoroz/,s~véil pr::S
b'.üun!c ES;:i,:.tenL cL telepen 1etes.ten
do fze:'.nyv z levezető (~p t(~f~t jelen
leg ü fol,vt <,l t j ule. EL:::E zi, -I; link' ~nt
e!~.'i 1500 n. C~,':.tl)rna ~lilózatat.

h telep üze!l:oléEéht;~" fzerve~en hoz~á-.
t~rt~zik a ffi~['islelJ na~:~siBU .é~ min6
~0.=;i le.cc"l.'~ .Cl-:·'Ci: u)r2.telv~) t.:,: Ee.
J~'i~-b~n rr': ., ni~oD hel~en elhelye-



zett :juhoknak mintegy 154 ha legelő

te~ületet kellett ~zét~zórtan bizto
~·itani.

Jelenleg a telep környélHin bőv' t jük
és javítjuk a legelőt, további n ha
telepi- t ettünk be müveléE i ágváltozás,
_~al, v:üamint ecidig már 60 helctáron
hoztunk létre kedvezőbb öE~zetételü

f iiá IIomány t •

Intenziv legelőgazdálkodá~ra törek
~zünk, 197'l-197S-ban biztosi tottuk a
terület öntözhető~egét, megép±tettük
a 700 m hos~zu mélyfek:vééü c~atornát.

1978-ban elvégzett talaáviz~gálat alap
ján a területet évenk6n~ egyszer, a
tavaEZi nDvedék előtt rétboronálá~ban

és mütrágyázásban, kés6bbkaszálásolc
után alkalmanként részesitjük rétbo
ronálá~ban és mütrágyázá~ban.

Ennek hatá~::ira a legelöhozamaink évről

évre emelkedő tendenciát mutatnak.

'l'ávlatai. célunk egy t örz~ tenyészet
létrehozá~a. Ennek érdekében már meg
is tettük az el~ő lépé~eketo 1979.
juniu~ lo-én 1700-as anyaállományunk
ból a B8kes meg.'jeil'ako.rmányozási ~ és
Állattenyésztési Felügyelőség 1100
1200 db-ot kiválasztott, mely a törie
tenypszet alapjá1 fogja képezni. Elő

reláthatóan SO-ban fog kialakulni a
megfelelő lét.számu anyaállomány, kb.
2000-2200 db-bal. Emellett még egy
300-500 db-ból álló árutern:.elő anya
falkát fogunk tartani a tenyészálla
tok előállit'i~ára nem allcalmas anya
állatokból.
~örz~tenyé~zet kialakulásának célj~

az, hogy kosokat és jerkéket egyedi
leg tenyé~zállatként'értékesi tsiik.
Igy egy kost 7000-8000 Pt€rt tudunk
e1~dni, az eddigi 1200-1500 Ft-tal
~zemben, igy a nyere~ég az ~rt~kesi

tett ~erKéken ~zintén nagyobb.

A törzs tenyészetet folyamato~an dl~

kit juk ki. A megl~v6 állom.nyt kije
löl t aszkánLai félvór vagy tü ztavér
kOBolei,al a .l3él<:és rnegyei 'l'dlcarminyozá
si cis AllattenY~Ezt~ei F~lli~~e15~ég

által megadott párositás szerint vo
naltenyé~ztjm<:.

Igy cl. j e1€nleg terme16 magyar :c.esus
merinó éÍllománynal<: a vonal ten.~'észt es
fOorán várhatíFl..n a termelé~i mutatói
emelkedni fogn<lk, az ágazat jövedel
mez6séce keJvezőbb lesz.

G,ilambo~ I re
üzemgc..zdász



B'E M UTAT KOZIK

aGvoma-[n~rö~ és Vi~é~e Áf;SZ
A Gyoma-Endrőd és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesitő Szövet
kezet tevékenysége Gyoma és Endrőd nagyközségek, Hunya község, Póha
lom, Ha l magy , Öregs~őlő és Nagylapos külterületi településének ellá
tására terjed ki. A szövetkezet huszezer lakos kereskedelmi ellátásá~

ról gondoskodik, a müködési terület kereskedelmi forgalmából mintegy
85 százalékos arányban részesedik~

A fogyasztási szövetkezetnek jelenleg 5.600 tagja van. A tagság ak
tivan részt vesz a szövetkezet munkájában. Ezt tükrözi a rendezvénye~

ken való népes részvétel, aktivitásuk, és az a sokirányu támogatás,
melyet a szövetkezetnek adnak. A tagok által nyujtott részjegy és
tagsági kölcsön meghaladja az ötmillió forintot.

A szövetkezet feladatainak ellátását 47 kiskereskedelmi, 32 vendéglá
tóipari, 9 felvásárlási, 8 ipari-szolgáltatási egység üzemeltetése
és 12 ,mezőgazdasági szakcsoport müködtetése utján éves szinten mintegy
520 fős dolgozói átlaglétszámmal végzi. A mezőgazdasági szakcsoportok
ban 906 tag folytat szervezett termelést.

Az egyesüléskor kidolgozott és elfogadott hosszabb távu program célul
tüzte ki a lakossági ellátás további javitását, az élelmiszergazdasági
tevékenység fejlesztését, valamint a gazdálkodás szinvonalának emelé
sét. Az elmult négy év tapasztalatai azt mutatják, hogya szövetkezet

eredményesen teljesiti e célkitüzéseket.

Az 1975-ben történt egyesülés óta eltelt négy esztendőben számos terü
leten beigazolódott az e~1esülés helyessége és szükségszerüsége. Jól
eső érzéssel állapitható meg, hogya fogyasztási szövetkezet töretlenül
továbbfejlődött. Négy év alatt 41 százalékkal növek€d~tt az áruforgal
ma és 59 százalékkal emelkedett a gazdálkodási eredménye, vagyis
nyeresége.

A forgslom és eredménynövekedés az endrődi területi szervezetnél a
szövetkezeti átlaghoz képest szerényebb volt. Ez főleg a közületi for-



ségtermelő szakcsoportok nagyban hozzáj áx'ulnalc a helyi ellátás javitá
sához.

A dolgoz6k részt vállalnak a mUködési terUlet ~özéleti tevékenységé

ból= Részesei a különböző mozgalmaknak és társadalmi munkaakcióknak.

Nagy számban vesznek részt és jó helyezéseket érnek el:z' a közmüvelő

dési vetélked6kön és tömegsport rendezvényeken is. A dolgozók tö~b.

mint 50 %-a tanul valamilyen oktatási formában.

A fogyasztási szövetkezetnél nagy ha2;yotr13nyai vannak a szocialis
ta munkaversenynek. ,.fl. dolgozók minden évben részt vesznek a szo-
ialista munkaversenyben. Évente egyénileg is vállalást tesz a

dolgozók több mint 70 ~;-a. J5 kollektivái>an a dolgozók 50 százalé
ka munkálkodik a megtisztelő szocialista 1Jl'igád eim elnyeréséért ..
Ezideig a szövetkez1;nél a lIS zöve t1s.:ezet EivéÍló Bl'izác1ja H cimet 4,
a szocialista bricádj elvény a:r:any fokozatót pedig II lcollekti va
kapta meg .. A szocialista munkaversenynek nagy szerepe van a jó áru ..
forga mig gazdálkodási és mozgalmi eredményekben.

A felsőbb szervek az 'egyesülés óta két éilJ.:alommal tUntettélc kí

- az 1975 és 1978 évi eredményes munkája elismeréseként - a fogya~~

tási szövetkezetet a IlKiváló szövetkezet" cimmel.

A fogyasztási szövetkezet 1979. évi eredményei is biztatáan alakul
nako A szövetkezet forgalma mintegy 12 %-kal emelkedik, 'gazdálkodá
si eredménye, 'nyeresége pedig meghaladja a 15 millió forintot."

- z éves üzletpolitikai és mozgalmi célkitüzések általában megvaló-'
6ulnak.

A soronkövetkező esztendőben és a VI. ötéves tervben - a gazdasá

gi szabályoz6k módositása folytán - az eddiginél nagyobb feladatok

hárulnak a fogyasztási szövetkezetre is. Az 1980-ra el6irányzott
509 millio forint forgalom lebonyolitása, az ellátási szinvonal
megtartása, lehet6ség szerintijavitása , a kistermelői gazdaságok
termelésének segitése, a mezőgazdasági termékértékesit€s szervezé
se lelkiismeretes, odaadó munkát kiván az ÁFÉSZ dolgozóitól és ve
~etőitől egyaránt.

A fogyasztási -szövetkezet munkáj ában is - hasonlóa!1' mint a nép
gazdaság egész területén - előtérbe kerlilnek a min6ségi követelmé
nyek.· Az 1980-tól elérhet6 alacsonyabb összegü nyeres,ég csak 8ze....

rényebb alapok képzésére nyujt majd lehetőséget. A 8zabályozóválto~



galom~sökken~sének következménye. A lakossági ellátás az alapvető

cikkekből általában folyamatosnak és kiegyensulyozottnak értékelhető.

A forgálomemelkedés kétharmada a termelékenység növeke~éséből szárma

zik. Nőttek a tagérdekeltséget és szociálpolitikai célokat szolgáló

alapok is. Lakásépitések támogatására eddig 41 dolgozó 500 ezer forint
kamatmentes kölcsönt kapott.

Az egyesülés óta dinamikusan nőtt a szövetkezet eszközállománya.
Az egyesüléskor az ö~szes eszközállomány 73 millió forint volt, a
saját vagyon pedig 44 millió forint. Napjainkban már a szövetkeze~

összes eszközállománya 118 millió forint, melyből 73 millió forintot
tesz ki a saját vagyon.

A szövetkezet a hálózatfejlesztés terén főként az alapellátás javi
tását és akisgazdaságok ellátásának fejlesztését tekintette fő fel
adatának. Ezt szolgálták az Endrődön vég-rehajtott és folyamat
ban lévő fejlesztések is. A gyomavégi élelmisz~rboltbanmegteremtette
a szövetkezet a feltételeket a hus-és hus~észitmények árusitásához,
bevezette a táp-és takarmány értékesitést. A Vöröshadsereg uton uj
takarmányboltot létesitett. Akisgazdaságok termelését szolgáló áru
cikkekkel és anyagokkal való ellátá8 biztositása érdekében a vas-

t!léD.ycl: Q jövéS GVDal1. J:0r'~:lnol;: i.lzer..bchelyczés:cc,

Nagy fej lődés ment végbe az üzl.etek hütőkapacitásának növe lésében
is. Ezzel tovább bővült a korszerü táplálkozást szolgáló élelmisze
rek forgalmazásának lehetősége. Számottevő a fejlődés a tej-, tejter
mék, zöldség-gyümölcs és a mirelit készitmények árusitásában. A ven
déglátó ágazatban kedvező tendencia, hogy qZ átlagos növekedést je
lentősenmeghaladjaaz ételek és üditőitalok forgalomnövéketdése.
Uj szinfoltja a nagyközségnek az 1977-ben korszerüsitett Jóbarát
bisztró.

A szövetkezet hosszabb távra szóló helyi intézkedési terv alapján
végzi a kisgazdaságok termelésének segitését és a mezőgazdasági

iermékfelvásárlás sfejlesztését. Az egyesülés óta megduplázódott
a szakcsoportok táglétszáma. Az elmult évben- a szövetkezet közve
títésével - áruértékesitésük meghaladta a 10 millió forintot. A zöld-



zások a fogya~ztási szövAtkezetet is a gazdálkodás hatékonyságának
további javitására, még takarékosabb gazdálkodás megvalósitására Ö~

tönzik.

A G oma-Endrőd és Vidéke ÁFBSZ vezetősége és dolgozói azon munkál

kodnak, bog-y a szövetkezet egész tevékenységével jól szolgálja a

müködési te.rület- ezen belül Endrőd nagyka,zség - lakosságát.

A fogyasztási szövetkezet is a maga eszközeivel igyekszik
részt venni azoknak a feltételeknek a megte.remtésébőL, me~k

Gyoma-Endrőd várossá fejlesztését és nyilvánitását jelentik.

'L'anai Ferenc

Márton ,bor:
,.

AlA Ul (III. rész)
.Z o~zt~ly z' bajn :~ág e eójeként
'ut ttWK a, egyei el~ő osztá yba.
~ ~~o_~z ~zaEZ ye n'itó oérkőzé~en

ö2~zehozott azzal a ezőkovác~házá

val, me y cEak rosszabb gólaránya mi
att maradt viEsza az NB II_b~l.

Bizonyára még ~okakriak felderengnek
a köyetkező nevek: Kan~Ez, Kálmán,
Sárfalvi,"~6th Zoltán a

Ujonc a favorittal! Soha nem felej
tem "el, mikor a jól megtermett , ele~

gánc, ~portszatyro~ ellenfelek vé
gigjöttek a liget főutján.

IO_yanok v ltunk hozzájuk "képeEt,
min a ko ott v rebek./ Puská~ Zoli
belesápadt a látványba és megá lapi
totta a nála "megezokott peE~zimiz

mUEsa :
Nagy n kikapunk.
Egyébeént a mérkőzé~en a kezdeti meg
ezokot.!.. egy-ké'i; kiflije után me::te
ri ldta meg a ve::zélyee bal~zélső
:::emlegeeité~ét.

Mire nagy::zerü ellenfelei~~ észbe
kaptak, már négy~zer zörgött a háló
juk. A Ti~ár-Kiezely jobbszárny bril
_irozott. Sada meredek kiugratásait
Kiezely könyörtelenül bombázza kapu
ra. e minden lehetősé~re felkéezü:ve
állandó veezélyként emelkedett fél-

~~ternYivel magasabbra mindenkinél
Gatyá~ eje. Lapi ugy bujkált a meg
term tt vidók k"zt a labdával, hogy
::zinte bec:::avarodtak. védelmünk
ped":"g r:allagmentes," de könyörtelenül
kemény vo. t. : 90 perces fullasztó
iram 6:3-ae &yőzelmünkkel végződött.

Nagyon emlék2zem, Sada dUhében sirva
fakadt, mikor é!. harmadikat ie öesze
szedtük. /Nem volt szégyen attól a
c-satársortól hármat lcapni./ Szí.de
látom a ::zabadrugásokat, melyeket
mindig magának követelt Tioár a kapu
lcöze"lében.
""z },ge.zán bombaként robbant.
A folytatá:: sem volt hatástalanabb:
Sarkadon 3:2-r~ nyertünk, "pedig tiz
főre olvadt együtteslink. Kiezelyt az
ellenfél hátvédje nem tudta tartani,
igy harcképtelenné tette egy jól el
talált szabályos "balhoroggal."
Semmivel sem volt könnyebb csata, min~

az eláző~ de nem ie volt ~rtéktele
nebb.
Harmadiknak a Mezőtur la nqgy MAFC/
huzta ki a gyufát~ Ivánék a második
f~lidő derekán 6:1-ee veeztésreálláe
nál ltbedobták a törülközőt" /levonul--
tak'l "
Ne&yedik mérkázé2en Gyulán Petrovez
kiék skalpját 2zereztük meg. A győz-



tes gól után Lapi bejelentette a já
tékvezetőnek: Moetmár reggelig játsz
hatunk. Ebben a eorozatban volt a
Szarvae el eni 5:4-ea vereségünk is.
Rendkivii jó ceapat vol t Szarvason.
Közii ük is kiemelkedett a három
K reke~: Pista, Imre és Béla, Szna
gyi, Károlyi, Haumann, Janurik.
~ár 4: -re vezettiink, 2 végiil birói
besegitéEse 5:4-re győztek aezar
vasia. egyedi gó unkat Lapi a
16-osró óriási fejeE~el szerezte~

Ebben a rozatban m'r oroszlán réezt
vá lal a hadifogsá~ ól hazatért
Talá.n iátyás p aki Eolcs.zorltr:Jegkerin
gőztetteIt az ellenfél játékoClait.
Ren ki üli fizikummal, tactikai és
technikai képee 'ége tetőfo án volt
Sokat ját~zottam vele, de legem é~ 
zet sebb alakitása a mezőturi 'iez
:=zavágó volt mikor a "mélyszántáe
ala. -iszap" pál án Ivéinnal a ~ü.FC

kem:ny, gyor~ csatárával birkozott
máEJ.é órán át.
S ' lOzép silcer"nk köz::itt mégiE _eg
_:;1 :kezetesebb, mikor az e_élyee
Gyo:ná.t /Sada t érd~é .~ é2 mid t nem
·its7.hatott!/ ·th nában 6:2-r le
lél t-- • Ped.ig a gy ma':' .Lk "nagy öreg
j .1' Győri min ent meg~J:róbált. Annak
a ~_k5z~ n "imár Vince vo·t a hó
sea Ja ' barátom - _lőtte .' It
ira~inál próbajét o - hos~zu, Ei-
~~r~~ pályafutása ala ~ egy mérkő

z:'~_n n ro szedte ki ann:iszo~ háta
m0€.i l a há óbó a labdá t, mi.n·i; aJ

ko:!' N -}"}n1c azon a vaEárnClp dé után
in·_en dker··lt <o 5zz.bó hrnő még ~gy

ön~"H i:s. bo:nbázott 25 méterről

C~ák;ny ht ójábao z eredményt a vesz
te=~s gY2kZ1 eretben jelent tték meg
a S'~j tóban.
Izgalmas cEatákat' vivtunk a ~á-

_n~ztitóriez - /IQtenes/ €rincü
NB ---őt megjárt K ndo~ossal is
Perzze nemcsak a labdával bánta- JO
2.Z akkori fo~ü:ták - hiez a :=portpá-
~t övezető~ azóta már óriássá ~őtt

nyárfák 1::: az ő munkájuk eredményei.
Sőt azokban az években a Szilve~zter

vidá m'· .. rát is Ő szol~áltattálc. Mi
több a "mükedvelő ~zinéEzek" egy ré:::ze
ie soraikból kerilt ki.
/Ko d r Gyurka oarátunk a rendező i
megérdemli az emlékezé~t, az e1i8
meré2 :::zavait./
Az endrődi Simon Pista c~apatával

/1948-ban/ a Ganzzal edzőmérkőz4:::en
vol t nálunk<o Egy alkalommal a hazán..lt
ban turázá bác~i Gázwerk-ke is ösz
szemértlik erőn~et, eredményeeen.

Közben szakképzett edző, Nagy János
keze alá került a ceapat. Bevitt ben
niink t az NB III-ba. Edzőnk az uj
szezonra Komlóra távozott NB II-ee
csapathoz és Alt Lacit ie magáva
vitteo Megkezdődött a ~zéthulláB.

Szabó Ernő Szarvas ra, r imár Vince
Egerbe táv~zott. Lapi megkezdte ké
pesEégei alapján jogosan kiérdeme t
karrierjét Budapesten. A ub leghU
Eégeeebb játékosa, Sada i2 vidéken
ta.lál t munkahelyet. Dudá orvesi ta
nácsra szö r aka2ztotta a góllövő

cip6it. So uj fiatal k~riilt be a
c_apatba /FuEkás Józ~ef és Pali,
Eczkin l;.nti t Polány' Zoli, Giricz

BJndi •••• 'kkorépiilt be az. egylitt~e

be l<.il··p -mre tel: tnevelő anár/
Já~zb8ré.yb8_ az első NB III~as baj
noki n~~k~zésén a mezőny legjobbja
volt - aci ro~~i.él évtizedig fedezet
t{.n:adcént - j··tEzott 3ndrőd Ezine
ib~n. Vi~EzavonuláEa után kézilabda
majd foci-edz5 ént szerez érdemeket.
n _bec~ü_heoetlen az az érték, 30it
m i: vég_z a gerdC Nk n_velése, ok
tatj~2., .zervezére terén.
~~jnos _gy év ut~ buc~ t mondtunk.
az . B I -ne_~, :oSt h arOEan az e1
EŐ ~z~á ynak i~<o Eljött a mélypont •
.... 'Jsc.pa t vo t j Hé osai - h ten -
Gy . ~n fociztaY-: Talán, PUE~áo K.,
~{üze G., Szabó E ő, 'ri ...ár Gyurka
_ -: ~n Il:l!re és Márton G. en rő ie ad
ták ~ pá yáján fe ivelő Gyoma zömét.
Itthon átmenetileg ké~ tsz csapat
próbilta éleezteni a l~ngot - a·Bé
ke é_ a - etőfi - :naj d a.z. egysége~ fa
lusi ceapat alakulgato·t: ebből az
id6ből Kuli!:.: :~f tván szívós sága~ mun~

kabtr8.f::a~ !lóf"u.:::z rendkivlili ereje,
Bd.l'zs ~rn5 re.p:=zódikus egyénisége,
a PG.p :;c:~tv,::(':;lc ~zorgal:na, a fiatal
D·'.vid Is tván és ::-gen ehetséges Uj
vári 1 E: egy két Vi:2EZZ.té:."ő öreg a.ka-
ratereje érdemel emlité2t mely ke-, ,
Ve_ volt a ~i~erhez<o

Á null-szint 1958-62 kö~ött volt,
mkor köz~ég~kben szUnetelt a lab
ddrugás~ ~zt a pangási időt tölti be
él. női és férfi kézilabda csapat ei
kere~ id.őszaka, melyrol a későbbiek

ben eEi szó. HoeEzu pihenés után a
nulláról kezdtUk ujra, majd a Cipész

z0vetkezet megerősödése uj, sikeres
ldőEzak t hozott a fociban is.
/ rről a következő'számban olvashat
nak/

{folytatjuk y
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A Béke Mg" '. SZ" pár'~ala.p3~,;;flr'\T(,zet }.:ez
deményezéF.ére fagylapoeon 1974.ipr.
4-én meg,alakult a Petőfi Sándor trak
toroe brigád~ 20 fővelo Szalm.a ángu
le ke~ed~eg f01náli~ v:l aláEok~ kó
zöny t ezéthuzáa, ;: zemé lyi '\Ti ták j e .-

emezték ezt az ':'dő:::zakot"

Egy év után ujjá a.akult a brigád,
~eleanny':' létEzámmal. Tagjai Earad
tak, kik érzelmileg, barátilag i
közelál tak egymáEhozo förténe Lm~

egyik tfuLulfága, hogy az ogymie i
ránti tiEztelet , :raga.Ezkodáe és meg
bec~ülé minimuma nélkül ninCE alap,
egy közöscég ~zo iall'ta céljainé
megva19~itá8ához. 4 kor~bbi. közös
éve e~ át edz5dött bar4ti czellem
volt az a te:>:'mékeny ,ala.j? amelyben
fo ant a párts:úr'lezet kezdeményezé
s • Elősegitette' ezt az ie, h gy a
brigád valamennyi tagja oEztályhely
zetéh.él, iskolai vé ·t~etteégnél é..: éx·,
deklődési'köréné. fogva eg 'másho:?: ko=
ze1411óak
Jelenleg l4-en vanne.k, 8 traktoros,
4 gépkocEivezető~ l agtáros és egy
gyal ogmunkáe <> V:, wnenny.i. en 8 ál t

iskolát végeztek., ::?é.rttag egy van kö
zöttük.
Fő·tevékeny~é~i tsrületük a nj- ény
termesztése Eredménye~eu dolgoznak
a buza és napl"ai argó t,ermelés en,
annak terille::zté~e fÖ.ott védnökséget
vá aInak, nagy ~zerepük V~l a terü-
et növekvő terméeeredményeiben.

A br gád vezetőj~ Horunk Imre p aki
emberi é~ szakmai kvali oá::: ainál rog
Va e ,ü:merten fogj a öei: ze a kis l{i:i
zösségeto Meg kell emli,'teni Novák
Sándort, Arnbrózi Mth:í.lyt, .i'imár S~n

dort, és Gábor Ietvánt, a brigá1 hu
zá ~m'ereito A brigád ~zereucs~je.
hogy o yan fri~~ er~kkel gyara~odott

mint Bi.:r' Zf.igmo:ad, Nán.áü József é
Gellai. Imre. A brigád közö::!:ségi ere
jét, :zellemét i,gazolja Varga Láezlá
gk.vezető példája. O korá i munka-
he vén - a tEZ. másik kerületében,
:=zerte en, al'101yan "koe im só n pa
lán.ta v It. Nagylapoera kerlilve és
kat onaidej ét 'i töltve példamutató ,ál
dozatkész p 'ffradha~atlan, kom ly em
berré vál , c maga 25 évéve • Ó ~okat

nyert a brigáddal, de a brigád 'e ny rt
vele.
A brigád tjrekv~~ei' segiti, ösztönzi
hogy a t~zo p;rt >8 gazdaeágvezetss'
tól megkap mind e_ Eegitséget. Hagyo
má~~yá vált, hog] évenként legalább
eg~zer, a t~z. elnöke 9 pártti.tkára és
főa ronómus2 . özöe ösezejövetele oszt
ja meg a -'-sz. 'fezeté::: gondjait,"tenni~

valóit 2. brigád 2.gjaival. Igy vol, ez
az idén is p @uikor a 'várható buzakie
Ei~ miatt váltott Cszinte Ez6t a ve
zc"'~e a brigJ-dalo

Az elmult "t év ai.att a brigád kétsze
érdemelte ki a 5zocialieta brigád érem
ezüst, s 8gY~Zel' az arany fokozatát.,
Ta.gjai. közül kettéí kapott minüzteri
kitüntetéet, E tiz fó rendelkezik
"Kiváló tE z-tae!l jelvénnye o

A brigád tagjai jelentőE . társadalmi
tevékenY9éget fejtenek ki, évenk';:;nt
Ezemélyenként 4-5 napot dolgoznak, tár
Sc. almi munkáb:m .. Részt vettek a Ki i
á~-t ':ci. játszóparic cl tanya:2.L kollég"
um KRESZ-park éPlté:::é'ben, lS <olák, 6
vodák patronili:'!3.ban, közuta' fáei tá
eáb3n. Átlag kerefetüknek 2 napi ÖgZ
9zegd tizet~éc be .i::ko aépit.ésra.
Mine en évben 14oo~- Ft-al eegitik a
a B~jc~y uti óvodát~

Legna~yobb érdemük ta án az, hogy
nej c:':i.ik el ,\::me:cik 9 ha.nem tudatoe



itYekeznek valóra váltani alapEze~

ve~etük cselekveei programját. .

Természetesen vannak gondjaik. prob
lémáik-is Az évek folyam' válC5Zá
sok mentek végbe beosztás ukban, mun
katerliletükön, lakóhelyükben, munka
és életvitelükben, ~ ez a baráti Ezá
lak bizonyos foku lazulásához. időn

ként a brigádegyeég kisebb töréséhez
vezetett. Visszatérő feladat. problé
ma egy-két ember óvása az alkoholtól.
az önteltségtől. elkényelmesedést61.
A brigád politikus brigád.

-Szeret p litizálni, közgondolkod2sa
eokat javL<lt o A köz érdekében vég
zett áldozatkéEz~égük sokEzor határ
talan, de nem szeretik a köm~~et, a
tudás forráeát. Nem elég tervEzerü,
folyamatos a kulturálie tevélcenység.
Voltak már Budapesten a Magyar ruun
kásmozgalmi Intézetben, a Nerr-zeti
Galériában, a Kner Muzeumben, de nem
voltak még az endrőcii tájházbanc
Voltak üzemlátogatáson a Kner Nyom
dában, az Endrődi Cip4ez Szbvetke
zetben, sőt a Ceabacsüdi Lenin ~g.

Tsz. Lékai Jánoe ~zocialista bri
gádjával is Ezerződésük van~ de nem
értek még el, a eZomEzédo~ Lenin Mg.
tsz. azonoe gondokkal kQ2zködő, ba~

ráti szocialista brigádjaihoz. De

kezdettől fogva j61 egyiittmiiköélnek
a kerület Május l. szocialista bri
g4djával..

Kudarcokkal és eredményekke gazda«
utat jártak be, soka~ tapasztaltak.
de tanultak saját hibáikból is. Ez
ad erkölcsi erőt, hogya rögös utoa
tovább birjanak haladni. Tudják, hogy
az u ton nem elég e indu ·,?oz me.
ni kell.
Ez a felismerés szü te v'llaláaai
kat ie, melyet párt k XII. kong
ra~EZU!a ée hazánk felszabadulásá
nak 35. éVfordulójára tettek. Job
ban, eredményese ben akarnak dol
gozni, bi.zva abban, hogy törekvé- .
Eeik a tez. gazdálkodás ának továb-.
bi eTedményeiben jut kifejezésre.
Ehhez v8.rnak a . E 'c vezetőségétól

segitEéget, valamint szigo intéz
l(edé~elret az iizem é munkaezervezés
javitására, a munkafeg elem meg
Ezilárditására, amely a tsz. rköl
csi-anyagi helyzetének t vább rő

Eit~Eét és stabilizáci6ját sz~lgá _
ja.

Gyur';. c za László
brigádtag.



November 7-én megemlékeztek a Nagy

Okt6beri Szocialista FGrradalom év

fordulójáról. Ez alkalommal értékel

ték az e ért eredménye~et és a ki

magas16 teljesi ményt nyujtó dolgoz6k

közül 13 főt - a Ezövetkezei Kiváló

Dolgozója kitüntetéeben és az ezzel

járó pénzjutalomban része~itettek.

Novemberben tartották meg a hagyomá

nyos nyugdíjas napot. Ezen a rennezvé

nyen 150 ·fő nyugdijat: vett ré~zt

Iférj, feles.égl

Ugyanekkor az üzem munkáeprei ie ven

déglátásban részesül ek. A közös ren

dezvény j6 hangulatban telt el, melyen

fővárosi nótaénekeeek adtak mUeort.

A szöv tkezet nem termelő állominya.

n0vember é_ december hónapban részt

ve::!z a termelé::!ben, ki reszik részüket;

az 1979. gazdasági év ter~einek ter~

melési mutatóí javitásában"

Hagyományosan került sor a szövet

kezet dolgozói gy rmekeinek télapó

csomagg::::.l való megajándékozáeára ie.

Közel 800 gyermek kapott ~lyen édee

eégc-=omagot.

A Lenin g.TS~·ben az őezi c ucamun

kák u.t·'n a ,!,épek lassaJ:l. a javí tómü

helybe kerLlnek~

Betakaritásra került 505 ha naprafor

gó é~ 880 ha közös kukorica. Mind a

két kulturában terven felüli termés

itlagoa értek el, napraforgóból

23,lSq/ha, kukoricából 68,J7 q/ha

termést ~akaritot tak be. Az őszi bu

za vet8st október 27-én fejezték be

1534 ha-on, mely a kedvező őezi e~a

padék él:: hőmér~éklet ha.táeára kikelt

az állomány a vetés jó minőségéről

tanuskodik.

Az őezi mélyezántáat november 21-i!

fejezték be termelő2zavetkez~tükbe,

a mütr'gyaszór~st jelenleg ia folya

ill':l.toSan végzik a tavaszi vetésU nö

vények alá.

Az állattenyészté.:(ben téli. takarmá.

nyozásra va ó átállás megtörtént a

termelés jelentős változása nélkül.

fovjbbra ie f&ladatuknak tartják az

okszerü tápanyasgazdálkodásea , ta

karékos takarmány felhaeználá~eal ~~

állatt~nyéeztéEi termékek jjveuelme

ZŐEégét gazdaeágoEabbá tenni~

" A Béke TSZ-ben november 6-án ~nnep~ég keretében em±é-BEKE M GTSZ kezt.:ek meg a Netgy Októberi Szocialista Forradalom év-
.f'ordulójáról. z évforduló altalmából egy dolgozó a

Termelőszövetkezetek Or~zágoa Tanác~ána' kit~intetéeéb~n, h~t pedig Kiváló Term~
16szövetkezeti Dolgod '-itllnteté:::ben ré~ze::íilt.

A hag"io.nányoknsk icegfG J<>tőt3n ugyane" 8k megrGndí3 z te a termel ő:; zöve tkeze t a nyug
dijaeck napját i:: oktc~~r 20-án. Az id6e tsz-tagok köz~l hárman kaptak 1919-e
Emlékplakettet a ~agyar 1GnácekJzt6rsA2ág védelmében kifejtett érdemeikért.
A ma is rendszeresen ~olgoz6 tsz-nyugdij~enk köz~l h~rm~n kaptak Kiv6ló Terme
őezov~tkez8ti J)olc.ozó kit ö,intet<€2t az :in.nep:égen.
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