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Sípes Gyula:

Felszabadulás
Há~ aekem az volt: fe azabadulá •
Éa aki mDst iii eunyit előttem

• azt mondja: "ne~yve öt", vagy
"front után",

Ta~y lelke élyét mé~ vilá~oeabbaa

:t'ölderi ve: "az összeomlás óta"
- annak hibás az emlékezése.
I~en, én vár am ~Z oroezekat
Nem az gelt. És nem a ~yózhetetleB
c!.dafegyverben biztam,
már csak ők,

csak ők hozhatta ide leve~őt.

- Me~nézi aj d mindenki ·t enye rét ..
Az én tenyer ro akkor se veIt kérges.
Nem racaszihatták rám ceilla, je~yét

a bennem kinyiló csilla~ jegyéhezo
De ami or az leó katonái
Megölelt,a, hát kihullott a könnyem~

Mert ekem az volt: felszabadulás.
És forradalom. Az volt negyvenötben.
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ENDRŐDI H!RADÓ

Kiadja:
Az MSZMP Endr.őd_Nagyközségi
Pártbizdttsdgának Agitációs és .
Propaganda Közpon~a

FöszerkE-~sztő:

Pintér S{mdor
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S zel'k(~szti:

Az iré.sos Agitációs Csoport

A kiad6.sért felel:
Kenyeres István

Készült:
P.z ENCI házinyomdájában





Közlen~lél y a Köz égi Pártértekezletről

Mintegy 1:""1) kU r.öt"" ill ,ve meghí .tt
részvételével tartottlZJ, meg ·i;aná.~ ..Jcozá.-
át a Közs:oi Pár'é~~e-e~l t 1980.

február l -é11 az En.drődi C' pész Szöv t·~

k zet Kultu~·tr~ .) en. A á!.···;ér.ekezl·3 =

ten ré~zt veU Dr. Szabó Sán(!oI' az
MSZ~1P Bék6 ro y izott_á~á'nk tag. a,
Kőris yörgy az MSZ~P á ási Bizott á~

~ának h' '.' tkára., Va ·ga Z igmo: ti o:.....
azá~gyUlé8' k'pViECló, J6n~i Bálint
a gyoma." Ki:>:é i .' "~;b_; z . t '.' :~C i.·:~ - •

:t'a.

A napirendek el~ogad~~a Ut~1 Kenyer_!
I~tván, a Köz~éoi Pártbizottsá~ tit
kéí:ra mon ta el a.z 5 év munkáj á t á tfa
gó é~ é~ték ló beezám lót.
J ártbizott~á~ be~zjmo16j8o elemezte
a XI. ko <.gre,')f;;z'..l.- óta eltelt iclő::zak·'

b9..<'1 köz~égi:ulcbe.u vé~beme·t tárl;<adal.mi,
l~2.zdasági, kult llr3.1i· :fej 1<3 i1.éB t 4' ;')Z2.ll.l
bavette a.z e 'cdményeket, 1 :'.0. ta a t:c
. l,.ü::,:~() at, u.gya...~·.kkor f i'V·:::wlte. a'-':

Jcöv·~1ikeze.n ;' idé lak ~ ,
la.da.tcá t Ü.~·

A Köz:3égi J?ártértekez.·eten elhang~ott heszámolóban a Pártbizottl:á~ me~áL.a:o:i.~

otta, ho~y "özségUnk szocia,i ta cná":éü , X. '::1 :ceS::ZU.8 óta. jeleu .. 6.c.•
fejlődött" Z vonatkozik e'yaránt a közgondolkodásra, a gazda~á.gr2:. é~'.: a ";:0:<;
H tre. KözségIink ~1rEadulm : ffiunká:.'!l.;, I:.a:cClE ~~o~'~ értelm:Ls(~g,iek maglü:é·.3.~,

rallva a XI" kongre~::zu~ hatá:c zatait ümdlH te:::en d.olgoztalc a :fejlett fl" '=..
~lieta tár~ada.Dm t3r adalmi uazdasági bázisának erősi 'ésénu

~bben a folyamq-tbar. kiemeilt"dó u~erepet töltöttek be szociaLata l·zem~:iI!.K, :;.n-

ak párttageága, kt» rrtlnüta. ',ezetói. Az elte t iq.őszak eredményei '~~z;oro;:' kö~

t'Ulmények f számoc. n .ra v;irt nehézs:- g közepette szület t ,k .. R? kben e. nF.:hézl: é,s~ek
)en m';'.nd'g ::zá.mithEtttu:alc 9á:rtta~::3!~unk at a dolg)Zá k llektivákra, al,:ik 't'8: je
)~.zal IDma.l r..,' pá ... t .) ,.itik·~ja iránt mind':> kep0:;ek ';01 ak a v3.1tozó~ a :::zigo
:ubbá vál r5 k"'ret .,1w.tnyeJr l~k ell!''''ei 't<'l tú .. Ez; (;"z dő.adás fejeződött Ld- a.zokban
I. na )'szerü f~l~j~..al.{.ao ban, mel.:yeket d.ol~ozói k a. NOSZF 60 .. véfordu16j;i 'at' a
:on~re::EZ;l1~ é·· hRZá. k':' lp.zaba.-llL>án .!c é\;for'ulója tL::zte. et:re ro"'ghird.~:·"ett

lun_aver~cn2 3~:úen ~,~~.tc: 'E acba.n r.;,.Z. önl-;ént vállalt anyagi seg:..t~égbe!1, 8..:)j~.~

,yet köz~éz-:):lli.;lC:' célj8.ilü~t az oirta~á!:, a h::u l L ra, a E)Ort fej16:i(;e;5rl'.l '1.. __

.oztuu' •.', :'.:~";'.:." .::é .. , 2. E!Zoc:i.:.üi.sta b_~g'dmozgc.1.om, a .;;zocia.l.'Eta. demokra--



tizmU8 erősödése mutatja, hogy szocializmue épitése dolgozóink belső igényévé
vált. A kongresszusi irány lvek vitájában elha1\gzott vélemények arról győztek

meg bennllnlcet, hogy vál toze.tlanul erő öd5 a párt iránti b~,zalom. Vezető szeG.
repét~ p~litikáját ~yértelmüen elfogadják~ vitában ie kifejezé~re jutott,
h gy dol~ozóinc ké~zek a párt c'lkitüzéa i.t minden kjrülmények között megvaló=
eit. '"

Társadalmi viszonyok fejlődése

Kenyores elvtárs a továbbial{O'a.ll. a kozseg 'l;ársadalm'_ viazonyaibé'.Jl végbeJll.l:mt
változásról szólt~ A kö~eégünkben elért szocia ~sta fejlödés döntő fontoseágu
biztosi t élca vol' a tl!lrmel.ő ;lszközök zöménel~ tá-rsadalmi p ezövetkezeti tulajdona...

föld 9 mint egyik Lrm,eleEi e8zkÖ3 95 %-ban ezövetk.e zeti ha::-:znál:::..tbau. van ..
Előá.llitott ex'. 'él:ek és jővede..!ne)! döntő többsJg(' ipa_ri. és mezőgaz oasági EZÖ~

vetkezeteink tl'JrmeléEé éL. kertU ki."

Az e_lIm.ii 5 'Ybon ::'\7 {t11;tegzőclé:..i fo :rama'G to": ó:bb f lyta.tódoH <> munkal<épea
k 'J:,....L, ;li n.kavü.Nuyban. 1.!vók (o %>"8. a~~ i.8..:i.1 ball J 25 %-e. mezőgazde.s3.~ 'an. szol-
gálta.t;i;;be~tlj ~\tet'ec·k€.. \-,l4.:i Pgaz~J.t·, btJ5 %-:- , ~~i"'!'a·;-..l kba:n. intézméJ:lyekb n
r-t" %---3. dó .. g()zik~ ki.~5.pé).r, l'l.~::;. 9,nl:~re~kedelem ?~~ ~.gyé:üleg B-zdáL. dó 1.8 ~.

A bel'lzámolá_i időeZ2_'~ba.l1 2,' tI) ,ábt, c .. ókk :!1Íi 1:.'. ~ akos:=ág létEZ 'ma... Oka,;; sőeor-

ban az e vándorlást ;2;Jli~1;:r -"6'..::én":i e. :t:iatalabt ncmzeo.éket érínti~ Számukra vonz=
erő' j elent a g,yoma.:~ lakóte18p'" J·el.dlleg 745_ 1..le ::b61 J.724· él kűltel''Ü.l ten

._---- ---------
Az :i.pa3:'ban :ro61aJoko2~<', .l·I;,.. ar;1ny . köze lo~;·o:"? növekedett, a. mezőgazdaf:ág

bá__ r'ogl3.11wztr:,,·t tto.~{ c.::-2.11:Y~ .0.él.i~ II %<·a1 Gc.·\,-k·~:lt Ipar'i üzemeink ,elephelyei
8, t::.rvidőEzak Eor:,in ·'.·é;,1.~'6E.~o;:,n l.~" alakultalrnBol '~:..lcinthető e A rendelkezésre ál
ló m4.-1..l;:ah ly:.k a kÖ·;.;.égU:::oi~ '.". c' foglallcfl~?kt(ii;·~t':á·'ot m_g,oldják"

z uj t13cb11iJ oóg:.ák {~ éi ko',o' ~.~·'-',lbb tel'T.nelóbl:"';~fh"?"~_- mind mag,a.zabb c;,zakmai
iar:1·~:r.-:, 7,3t igényelnek. I~n.·'" ',<.,"'( ·1.eJ.6en. az~ i;·)?!~P.u -ro J lal"wz.tatc.;;; ta...ltb 1. a
9:G~..I.o.!lWllcá8 1i'Eí z~ti:f-:é6ltek ~'·,·2._~.";:' :,5 ~v' ':>1, '~,.: ';';'; s_ :':el::5f'ci::: 'l állami isko ai
v{,g2~ttségü6k ~':zima ,t5 ~:-·o._ .'.:J:e.,:.eQ),;t .•. ;0,..,~ ,0,":._'.::i.&.)&:1. .• rZ2.1;:- GS betanitl7ltt
m!~;:.káf.:iOk ~2jám~..l'á;lya az '~~k\bl.. :', ~,. "Iú ~K " '_ .• a ~Z:' .cem.·o .... rc': ~:.:.áu:a,_inya pe
dig 77 0 al n5t~.

Ko ~;-7 ·~,':"ür.\k . en f3i. ~'ZO ',:,,':"a: i.•~ t'" .',"'; 'U';· ·,,-!"·C Lo' o 1 "';, ~ ,!~. 3., ;~. ecb .ik::,. J a k .11t ura
1l1h elovő t;.3.r... <:1.d·:;l..l.ü:5 j~: ]..21 '1:6'-,,:·,·:'·, .. ·. ;',1:','1: l':" ,·'.···2~ " : JrG7 ;dot1; az értelmi:eég ~zer -
pe~ gy8..ra_ttdta..~ ':;lJrélÍ, Ai:. ,;:.;::0.:'.,••'_ ' .,' j~ :c... t:::,,:, :; :~ ... _,2 :"~elle-TI!i nllmkaköra-
ben d()lg1)z:Lk .. ~ érl;'''l.l''Í.ti:ér:; • .l...L~" C 2.flL":..~!rt. YJep.n3.;.;II.;bb f;.zázi.ülf'ku](felsóbb
:('01."\.1. végze tt;:; 6~U é::: ,,,án:) ..: 0.1.': l 2_" .' "'C:;~. .;', " .j oggai. állapi th2..·l;j uk meg, hogy

'·z"igiillkbeu. . z ~i,~·úrnis~::g (i.~j.GÚ -:.. It;Y\C:é,';e U!\m.,.:c'j<:i.Y.:~.} ti-s közél·,ti tevék··nyaé~

g.h' 1 r. lakoi: S·'ot:, ::::':;O~';8'~0:;.·::-:I.(~ '.;.. ,:--~ .. ;.~ .. <."Jl;J:':""

'r,';. :\.r t~6~use.ink U."·2·í;{:::ukw;:k m:: r:;f e 1. ,:.. ~,: ';""~~' ' ,: j.', u~á unlt p()rében az o tató-
ll'-'!VelC, ~unrf~i:Q .~ ·r.8:.r:."S:'·td':',~.m~ f ...;::~ .J.~~., ~) .. b,~-;;t(!'t' . ~,·;'í ..n:i.i;l·atuJü: ~nwlkájlJ.kra. Fe-
la.de.t:» k 'l jövőt ilJ.t·" .-,n ~~.' )&. ... ?.tl~ h::,," HZ ,v:~:,:áo''''''' éz i a:.i értelmiség t is a
pec.lagó~\Jt:ok· mel.i.ett :f ~lzáj~1:::5z :aE~ul( a kö't~;::t==.~.i. kc;;;raLiv-·_-,-.ódé~i feladata.ink ellátá
"an.ak 8egi' é~éhe" Ö;sEzef,.;;éeé'bon céhUlk Li':.j flr}{!Y t vt.bb el"Ósödjék értelmisé!ililk
szoci8J.Ü,ta. en:.. tele~:;"Hfi6;g·~t közél·,;ti érd.ek:. .6dé:28 Ú 8.k·I;iYi'táaa"

A Id5i!r:1:.·o~CJ}.:t kiel, ·!:!.·'7.fk~hl,')k r.:S :'l!.y~b !TJ:ol ánf0l::~~<.~F:-0:z.2l~U[i.~ . ta:r:s. .•lalmi terme
_é,;,oen hc:..'~~, :W:_ sz,e:'t·::::,: ,·i;'(:::.··end~ 0<::.•, je 6' C'.c. ~~ lé'.KO,,:,2!? f.Jzclgáltatáei igé ye
inek klElégi té~e ,(Jl'~n i;·.wátb!2 .e ~zán.)1urck t-E.'f.'s~P..:die:~ l..L:1!r.iÍjukra

A )eezámúlá:ü "::él.6sza'·("Dri :l Köz)o:'h3izo'Cte§~~,-:~'}O .i.. tlkai ha.tározatának me~

Yal.ór!i.-tá.S!i: éx'del'éb'_lí..'" P<:~r~blz.f)hefl.g, o. párt z_o ·vezet k~ az áll&mi j azdaaáCi
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és ársadalmi szervek jelentős feladatokat old ttak me • E~~ek reven javult
közeé~ünkbEln a .. ők táraadalmi hel;yzete p fokozódott anyagi, erköl.ca! megbecsU
léslik. I~en pozitiv e dménynek mondhatjuk, hogy a munkaképe~ koru nőknek ma
már 91 %-a állandó munkavíezonyban van. Az állandó mv~kaviszonyban lévők kö_
zül a zakmunkáe végzett égiiek ezámaránya 35 ~al, álla.mi ie olai kcízé és f l
eófoku végzetts~gUek ro-ánya 44 %-al növ kedett. -

A munkahelyi nóbizottságok a. n"'poli tikai ha.tározatok roegvalósitáeán keresz
tül a gazdaság:t eze1iést jól s~gitik a felada ok me~aló itá13ában il A nők tál'<'
sadalmi és lc""zélet· !égben ve.ló tevéke y ége tová.bb f kozódik. A vezetésben,
a termelés irányitásában, a roun ahelyi bizottságokbar e~yre többen vállal
nak ro gbizatá.so}:at, melyet jól ellá.tnak.. A nWk mun_akjr··uné1'l.ye:" javita..án.ak
velej/.r6ja az életmód eajátoa~á~ának figyelembe vétele Az~énye t ie é-
gi tó óvod ~ bölcsődei férőhelyek, a:i.i iizewi tI eztet "sek bővi.tése könnyi~:

tet e a nők helyzetét Sz'nte minden. mu..nk:ahelyen ~ aho . a. mll1ka jel él, le
hetévé htte - me .valós-'to't á a ki' IDé ák ré~z':r.-~ a könnyite"tt munkahelye-
ke '. Még tová bbi·t ndőink vannak n.ők .'~ adalru c. ga.z -aeág '. ku t uráli ,
l!zociálie feltételeinek javí ·~ásábell. a házta.rtá!i mu.nkákhoz kötődő gondo ja
vitásában, a.z il.. en irányu szolgá.lt3:~á~OK ej le~ztéE ében

A pártbizoi;tsá.~, 8. pártszel.'v"'k, 2'. tan~,c~i és gazdasági ~zer ek kii!öX1ÖS: fi,:::>Y'l
met forditttak az ifju$ágra. J' .yul tak élet- ' _ munkakörülmé:o.yei.k, tanu. áf:}uk
tovább tamLá uk, al_mi t ~za.badid.ejük tarta ma labb fe ha~ználá~án.ak·:: Hé·~

teleL; A .' nu l:aben, pá:c1;- unkában, a közéletben jó hely 8.11áet ta.'tu,:oit -
nak. Egyx- kove_ebb az idő ebb k01"Dezti~,ly r~ zéról c fia. al_,kkal z<'mball meg
nyi vánuló lóitélet", A pályakezd.ő fi~.t.aloknak az tizemek ;negó.dj~k e.z· - ,~e:••
gi tsége , amivel a. munkahelyi lcl'L.l.ktivában bej,lle..,zkedé&i.U:. !cön':J.y~bbt átsc
gi ·ve őket a kezd ti g dok n. E b n n.~ segitséget jeleni a Qzocialista
brigádm zgalom, az üzemi KISz sze2"V zete:: poli ikai nevo ...ó ',ev 'kenyeég ~'l)

Közeéglink tár· da lDJ. viezonyai ~'ejlődés5 eo· értékel"~2; keretéb n szólnunk
k II a cigányl. o!=Gig _elyz t~.~·ól i, int sajá:~o_ nép ;::,oportl'ól .. A vr.> ,atk
zó olitikai izotteági él!! áll i hatá:4 zatok me valóf<i t-h:a forán o_ be5ZáI:l w'

lási idő z,akban e él't"\k, 'w y a munlcaképe koru.ak több mint jo ?~ állandó
munkavi.ezonnyai· rendelkezik" un.kahelyj. l ektivák döntő mértékben j ál'ul=
nak hozzá ahhoz, hogy a. cig:nyl~lI.:osd.~ beille:=~kedj n köz ... é ji:fF 'Vr adalmába.
Ez jelentő~en kihat tt kör.i.inkb l! az '. kol'.zD taá növelésé' ep 9. l::zociá_ía
körülményei javulá~á_a, kult~Tálttágra, az 0l€tv~te TS.

A XI o kongI' sszus, alam.n', a ."özs ~gi ps.. t ::L'tF..:kezld vonatkozé h!:.. t.ározat",.:i
vé~rehajtáEának redmén .!K.::?t a ber':'-í;:.m iLi ·c.ő::z3.1,;:ba».. \Z .:::llc.mil) t··, áC!Ji
munka istovátb fej ~dött... ta-o.ác::: te {!:Ce y:óégér-e meghatározó 'olt a. IeJ. ő

pá -' és állami szex'" a.~ :f.. tál jÓ'/áht;y'" "$ :fő' b t:l' ·,s.QoÜOID. é:: ,.:;azda::;á6P lit -
: ka" célki tüzéaek he yi égrehaj 'tá.sÉ:la.r. :)zervezése t telje.i t.ke"

: A tal1ácei testtil >t~k 'Ha. hoz· tt renc.el.:;;t k únatározatck, z állaqügaz~a
. tási munka ko sz~rü5ité~e» a törvénye~sé~ fo ozása révén ~ré~öciöt~ a tan'cg
I népkévi eleti, önkormányzati és állam:i.gaz~ati:ü" lmkc" ój a A ácsi tevé-
: keny!é,.;ben érvényesLilt c. párt ir-á.:wyitó, II ll~h':c;ő szel'eper> ~~, 11 ZQtt pá:"~ha''''
: tározatok vé,grehaj t.3l!1·

Az önkox ányz "' jognei tványok he lj' .- a.lkalmaz': :"1., a !ll ~hatá azó ezere és
I _~yl)b f. l w~Eé~ kővetkezmé1'1yéból ~redőe a tanács mint' inkább a települ~
: sün terelő!! gazdája és ös"''''' kÖZEé~.politj.kai e __ ada ai meg idáeában haté...
konyaa' e~z ré!zt. Tár~a alompelitikai céljai k meg'alóeitá~át az 'gaz atá-
e' m k_o mind tök 'let bb ellá táeáb a jogfwályolOlak ln •.gfelelő a kalmazá-

l ::ával és megfeleló j gt';yakorlatt l is ~ g: ti"

. A beszá.m lá..: idószakáb éii. tanác~i munkát érintve a hatáekö"ök ecen..tralizá.-
'lása to ább fQlytatódott. Enn_k köv~tl~eztébe4 :f5le~ a ható á!i. munkábm?l a
n~yköz, égi tanács é~ ~z€rvei me~közelitőe ár~ai hatáskörr l re delkezik.

I~



Ez azt jelenti, ho~y az államí&azgatási munkában a lakossá& ijgyeit 95 %-baa
helyben intézik el. Mi»dez a. lakoEság körében kedvező hatást váltott ki, az
ligyi:ntézés is gyoreabbá vált, ezáltal er')södött a lakoE !!ág és .a :aa~közsé&i

tanács k~pcsQlata i~. Me~nyugtató, hogy a törvényes~ég színvonala, a me~nö

vekedett hatáskörük után Eem csökkent, a ~zakazerüség teki~tetébe~ is fDlya
matos javulás tapa~zta]ftató~

Az ~izel1\i demolcrácia a.lapintézményei Go köz8óglinkben müködó szerveknél és Ífl

tézmények.n~a l.étrejöttBk, fejlődtek, mel~,eknek ,gyakor15i az Li.z~mekben, ill
tézményekben t~vekel1yked.<5 párt- :::zakszerwezeti Ú~ !USZ szenezete{, ter!I1elé
~i, munkahelyi t8~ácEkozácok és a dolgozók más fórwnai~ Az államp 19ár.k,
d(ll~(;z61 mind .nagyobb :::!z8~mban és mértékben ~z61hatnak bele g közvetleniH
if! a ,j:·.iZ',,~C· ~·li ti.0 :?. laká t eriile t , illehre ::r.Z üzem~ e.. szövetkezet ligyeinek
"'ldi5~t..s-.~ber <,

KöZ:'!é"i.m t';!Jriile.tén. <il. he;;;z<S:molási íc1ősza.kb2..l1 ér.vénye2ült a szociaL.sta t~r~

VéJ).Y~1?5ég., !, közr.end védelm&ben ér. hivatáso;; ~ze:('vek é2 testületek mellett
l'é_.-t ·';'e~z:.:._~k a dl;,l~ozó1- ö1ik';nte~ társadalnü szerov i, ;a munkál!!őrök, az ön
kén~e-'.l ren.dórck 9 az ifju~,j.!'di2ták egység~i, tagjsio község területéll az
é t Bke li; iclő:3z?kba~ '::1'lökl: .... t öl2zze=:=égébe:n a biincr:elekmén:lek száma is" Ez
n0m jelen.ti ast., ho~y e te~e~ mUlden r~ndben Vf~., Sajn~B a blinc~el_~k?J~

::J.;re~: .r.özUl jel()nt6~~n. c:nd.kcdtel: c, 6z6l:j.51yi tulajdon éllsl'ü, a g<t..Y.'ázdaaá~

,gal öSEzefliu~ó hünc 'J:L'l"""ények" II szabálY:'lél.,téedr közü . é~ kihágáBok és ",át
;"égek .'Uövaked.telr.~ J ely az á_lampolgiárok részér6 oa fegyelem .anyhul3.~át

e~etenként a:. kozömhö:::0é _ fo:~~zóc7,ásá t Dlutatja0

'Köze'~[-{,ülAk n~D t€.r'C(,:z;i a bűnözés ál tal fertőzött terüle ·tek il:özé, rnégie eEe
tenkérdi nyugt2.!."-úi. tó a hel;y:::; ..di ilyen szcmpont'tCl$ A bLinUldöző ::!z~rvek meg
:.~d_.,~ -- időn l>e ...ji.1. :f~lfedL_ az. oU::ö-{etők-.!:t~ ~ajn ~ a t<:>.pasz'talr?,t az, ho~y 8.

t"::"~:E:~aeső!{kc .. "Z~_. ;(;i:1 !'.':i:Es'; hUJuánus<iI..k 2. :;~L,?~b;)tt bUn:'''eté:Eek mél'ti1-o, 8. ~J:e-

·5 ~l,v·~lól'-2.tá~t ~~:.;; v~.~::;:?:.at",rt6st nem m~ndeA ~setben é:c'i el.

. ,
.' .~' ....~ ... - f,-' .,~ ....,'

-.' ·:::4 .t.-"I' r:: ;'.."'1:; ~~l'....

so l" ,,"

o.'(On ,. '\:': d

l~ÖZ._2~5_ pá-.,b:i.21 ... :t[á~ ti·.',~~:':r·'2. a. ~J~~~:~.'t.i.:~J1.6 t~.)"l'á·bbi 1"é~ében beEzélt a 6.az
-ú,>;s{Z,i épi.tőmtt-l<:0. er0dmér··.y·~i.l'Sl és fG ....2éa(;<.5:·:'ÓJ"

ICö:<:::é~~;til7.k gazCl.2.sága ac YJ 0 k:,ngrel:'E:~ut'! áHa...l elfo~adttrtt gazcléöl.sá~pll1J. itikai el
'(r(~:,mek mec;l'elc16e:u fejlőd,ött'" Az i. <_.;('~ a m,sz5g2.<.;d.:.t~Jg és kereskedelem az V.
öté'!(;s tervben megfogalmaz::! .'i; r.::~:L 1.r. Ql!;,pj2.J:l i-:2.""zi tette el ;sajái teTVeit, 3..

ille~ye'~ a ~iál 'tozó köz~azd.3..;=á.;i fe-lt/t.:.lek közepette is igyekezt.k maradékta
.i.allu.l telje2iteni" Gazcia:=2_G" e~YJ?!8··.':::Cnk:r.'e jellemző y,~:lt a :cugalmas alko. maz
k,)cl..üli kél':z:::ég mind. a v~ntoz5 körü'.mé.n.Jt:khez~ ",i.nd R népgazdad.~i igén.yek
hez .. Ter.m.elő e8yr:éceüllc mc~ 3Y'~ :s~el fogadtáK r.:. pártunk Központi Bizottságá
1'!.2}~ éJ. te·rvidác-ze.y.ba...'l me~.;j elent h~.tá:!.·ozatait -'il:: 2.Z a.bban ffi<sgjelölt célokat
é e~~ teI'Vt::lnk ." 'endre m'~gfob:::"-_ruazt,:k" Az 1977 a októberi határGzat n.YGmán me~

gyorsult a ter-'!lék~zerkezet célszerü váltás8-, s. 78.",márciusi határozat alap
ji a mezőgazdaságban ie alapvet6 Ezeml~let változáa következett be.

;?

A ·ter"',id,őf;zak ;eoráil. folytatódott a terület és eszköz kOl1centrácíó~

1975-ben egye~ült az endrődi és eyom2i ÁFÉSZ, 1978-ban a két tanácsi költség
weté~i üzem és ugyanez évb.n a Cipész Szövetkez8thez csatlakozott a Medgyes
egyházi BőrtiDx Szövetkézei .. Itt szálhatunk !nég arról, hogya Gyoma-Endrőd és
Vidék_ Takarékszövetkezet egyesül~a utján ujabb három községre terjesztette
ki te"ék.e::~'y::!é~i ki,iI.'ét" Az egyasülésekr51 egyértelmüen megállapi that juk, hogy
az"k jól ~"zolgálták re hatékonyság nö.,~lé2ét~ a teV'éke.D.ysé~ szinvonalának e
melését"
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Pártunk gazdaságpolit .kája irént nemczak a gazdaeágvezetésben valt me~ a fo
~ékonyeá~. Az üzemi kollektivák, elsősorban a szocialista brigádok minden év
ben vercenyfelajánláEokat tet·· ek az üze.i 'i;ervck teljesi téaére. A versenyvál..,.,
laláso ~Ó erénye, ho y az üzemi f adatokhoz konkrétan, Ezervesen kapcsolód
nak és tartalmazzák olyan országos érde ek me~valósitását, mint az üzem éa
munkaoz.r-vezés j vitása, a költség~ csökk~ntése~ a termelék nység fokozásat
a taka:t:'ékoEEá~. _ sz~cia iata. brigádok 'lá la.láaaira. egyre inkább az adott
munka, termeléSi terület fölött~ védnökség, felelásséb válla. ás a jellemzóo

Mind a ter-rileléa volumenére, mind a gazdaEág eze -k6zetér~ ked rezően hatott a
eruházá?ok övekedésec Az iparban é a mezőgazdaságban együtt ~. Köze
80 mi ió ;'t e ért ~..:ü beruházás való ... ult me~ me.y ~aránt :<lzolgálta a tech-
ika., a .ermékszerkez i kor~zerüEité~ét '" A 'tennelés bővüléaév<L párhuzamosan

elmara(H az üzemek jöv~ elmező ége. Enn iC a e12ŐS01.' an a kolteég~'k .. '-'>t-.a_

dé~e<>

Mezőgazdaság

A m~ző~azda~ági termelé~ az 1975-ös szinthez képest 33 %-~l növeke ctt~ amely
át ago' an évi. 8 ~ot meghaladó nÖTekedé:d Uternnek felel meg. Ez·en bellil R-Z ál
lattenyés'z,té'" {Hag 8 %-al, a njvény~ rme:.'.':zt8s pedi 8,5 'f·a nőtt évenként"
A fej ádé •. egyenletee VlQ.l annak ,llenére, hogya ljclviz, az aszály és egyéb
termés,zeU tényezők .ed.vezőtl~!l.ól érint J ék ge-zdasá.gáinka " Az elér € 'e é-,
ny k teljes egéBzébol)' a t~xm€10k nység növekedé8ébó! valósultak mege ft., te~m.e-·

lőezovetkf.:ze· ekben fo~lalkoztatottak ;;Z2.ID=3. 80 fŐlfel bevesebb. mint n.~gy '''Ivel
korább"" '"
A me6müv li ~öldterület 7,6 r~al no ekedett, ami e12ős~rb8~ a '~~ 'ahelyek mU~

v e b'- V 16 bev'.má ,ál>' .. !3zár:.'1!azi' o • C~ klu~idó:öz2.x:ban lényegeet::ll vál t oz~tt
a. 'Ii _me és eZ~'k,ze'et javult a ~za~<' :DQá.G~ A Ö'éll'termecz,té~be a fóbb l1.Ö-

ény k ermesztés terra é i rend~zerben örténik, kialakultak ~ állattartó
tel peko Szélesadte a t.?r- ~3.zda ágo. kal °taló egy~it tmüködé.dÍ kap 's "a 'I; 01: "
Ilyen pIo él. kt;ZÖ3 r pülágép vLárlá~, a c-=uf;smu;a.kák id j én aló ö 'szehang~_ t
eezközfelha:::ználáE /betuk.9.ritá~ ~:::;á._ itá.s, '~er:uén;'lEZáritás/ köz0 t.á.z'olótér

, • Á '
epl~ee.

Igen jelentő::! f .' édes ro__ t V'é6b~ a mUl'lkc:. ét"! ü.z:-msz rvez:~, a ko!"~~"i gé !e:~

ezközök, val::m nl; technoló~iai mUL'lka.folY2m"l.~ol: al.calma,záaa eré.n .. 'fe:'lne ...Ő
f'z"vetk0zeteinl~ben 107 millió I01'int :f6l,g gé i b .r'!' házá.3 Eeei t 'tte a ko:c-sze
r': t~rm.elés /.ll gala~ ozá::::át RZ egyre n8.ga~a:.b mj.n.'í:':!Gg" Illl.lUce"'.. végzéEét e A teJ:.Tl~~'~

é ben a leg ~O "::zerübb g 'pi tech .' -a _.~rült bevezet 'sre, aik;;., maz:iera~ nLnd. c:'

talaj Uvclésb n, mind a be akaritá~b ll.ée ·~z.il .it&..:..ba,n.
A ta aj • vi .sza.p61k évr"'l-~V're ÖY.b:v6 méri;ekü, ami ma már "'6 'l'"v.Gzerüen ~-a-~

lajvizs 'laton ' tápanyag bizto~itát:Jon alap' z:a..:i.'.<) Ugyan~ 2.k megteremtódt le
a kor2z~r" növé yvé e ~m alapj ci.

növ~nyte1~esztéE szerkezete alapvetően iLazodott a he yi adotteácokhoz p vQ~

la.min-~ a. né gazd.asági i~ény.ekb.eze Ennek .:ne~f'E:l ..ően. a bu.za vetést~rülei;e n""m
csökkeni; .. Kima11 8,dt 3zerkezetból li)lyan azdalSágtalal'lul 'Gel'illel.hető növényi.{c,
le~ 'g, mint a zöldberf:ó, a paradic~om, :szó,ja, Jelentősen c~öklcent a rizs' e
rülete. A f lszabadl.lló ter:ileten 3'7 %-a1 nőt' a kukorica, 5 %~a a naprafol"
gó vetésterl.i_et~. kOL~""bb '-1 fel11 jelentős zöld.1ég és ·yiimölc.:term€~ztéiZ -zinM~'

t e ,.. rac.. t $

A buza terr éeátlaga .30 ~al, a . apraf gó 8J ff a magasabb c.Z 1975 é'lr átla.,g;-
nál.. ~ orica 57 q-val szinten ol ,l'a.dt .. h'mlité~re mél"tó VÜZ j t~ hogy kiemel-
ke ő évekbe l volt ',::.::. q~·á:2 uza és közel 70 q-á:3 kOl"ica tennéalinlt i~ l>

ÁllattenyéEzt,Li. ágazat eJ..iSő~o.r a.n árbevéte i volumenében lépett e.lőli.'~. j'öve
de m zósé~e vi zont mesr;ze :elmarad a .ehetós'gektől .. Tejte~melésünk a 75 évi
2230 lite;rről fajt3.váltá é'" "elektáli~l'e ménye én' ez évb~.n 3500 litel'
r'lé e' €_kecictt.



Hustermelés tekintetében figyelemre méltó eredményeket könyTelhettüak el. A
vá~óá1lat termelée é16sulyban ezámitva )8 %-al ma!asabb a 75 éviné1. Ezen be
lUl a hizósertés 46,7, a vágómarha 47,7 »-al több. E mutatók tekintetében a
ezövetkezeteink már e1érték a 80 évre tervezett szintet. A növény term sztés,
állattenyésztés réf.'zaránya. ezévre 60-40 arányra emelkedett.

Termelőszövetkezeteik tagsága, vezetése egyre tudatoEabbaa vallja magáénak
pártuak agrárpolitikáját 9 annak végrehajtásában kifejtett tevékenységének
eredménye az évek óta tartó egyenletes fej1ődéEi ütem. Ezek a kollektivák ké
pee~k az ~ddiginél ie magasabb szinvonalon me~valósitani a mezőgazda2ági ter
m lést t'

Ipari term lés
A telvicJ.é):::zak f::orán e_z ipari termelés szintén dinamikus&l'1 ée egyenleteeen fej
lődött. A tervidőEZakl"2. meghatározott 35 %-O~ termelée növekedést már 79-r'!:
tultejesHette az á~azat .. 1975-hö7 képest ma. 41 %-a1 maga~abb a termelési ér
ték., II termelé~:: növeli:edé2 főkén.t a techni.kai fejleS!ztéa következtében, a terme
lékenység e:r.edmény~.. A~ iparban ma 8 %-a1 kevesebb fő dolgczik~ mint 75-ben..
A t ~n'i7idől:zakX'a kiü_ el t f lad3.t vol t az export, kiemel ten a tókél: export fe
kozás3, .. Ipari s:2íövetkezet ::ink á.tgondo1 t gyártroúnystruktu:ca ée e~zköz fej1esz-'
tés$el i~yekeztek a kövl'lt ,._.ménynek maximálisan megfelelnio A né~y év alatt a
tecm~ikai korszerűsítés é~ rekonstl~kci6 eredményeképpen - melynek értéke kö
zel 45 millié Ft. - f0kozatoean változott a terméksz~rkezet a mB.gaeabb értékű

és minő égü te~nékek javára. Mind e Szabó, mind co Cipész Szövetkezet termékei
megállják a v-rsenyt a le~i 'nyescbb piacon is Ennek eredménye, hogy nemcsak
megtartották: koráhbi vcvőiJce't t hanem bóvitet.i~ék is ezek körét .. A központi el
várá~oki1ak megf lelően e.z expert 21 il-al nőtt, ami a ~zocialista relá.ció csök
kentéEe meHett a tőkü expor''t 345 %-013 emelkedé~=ével valósult m,ego

"-~ Községi T:mács irányitáea ala.tt müködó egyes\.i.lt éfnt~ é:! karbantartó "zem
megfeJ. l t a várakozásnak.. 'fe .~leléai értéke e:r. évben elérte a 15 milli6 Ft-~t l>

_ mintegy 100 fói; f~glalkoztató _gyr:ég a. 'i;anácsi megrendelél! .bm tul jelentős

részt tud válla] i csS'.l{,di h:-\za.': épit ésé be. _f tataro zá:;: ában .. :~zen t ulmenóen
egyr~ na.gye bb jo ...(~ntőségU él- koy. mu:dJ.ic. sr;olg,H tató tevékenysége., Jelenleg ie
ellátják a JGernetők~ uta', [:erk. közu.tak :felm~a.rtás!i munkáit, vé~eznek lakog
I~á~i f.zeméts?:álli tú, t é·" ".'gyéb fúY:- t' ,~á!!t"

Keresked~1,.."rn
A k~:ceEkec-'il;llmi Cll .áiást végző egyesül t ArÉ:sz a t~r",j_dőszak s.or-án is di.namikll
san :fe;j ca.ött .. A ezö'·r~tlcezet:i.. egyesiiléekor 1ridol'gozott proe,ran célul tüzte ki
a la.ko3"'ági cllátác~ javdását, '.2: élelmüzer gazdasági. t~vékenyeé~ fejleflzté
SGt valamint ~ gazd~lkoQás ~ziuvonal~ak emelé2ét. Négy év után megállapithat
j ul!:: y h1)gy a ez~·v"'~-.cezet megfelelt ennek a követelményeknek, amellyel egyben i
gazQl'ta <ö-z (!gy:.!~í.ilée h l;ye:::ségét t 3zük.eég-sZGi:"U5é~ét is,. NéE-.Y év alatt 41 %-a1
1 i:iveked.ct t az 61'uf.:'H"galoru é~ 59 "_·al. a szövetkezeti eredmény. A fo:r~a1om eme1
kedé. 2/J-a t~.r-ill~lékeny~éo növekedéséból '='lz..h'lJlazik" A. forgalmi 6redményeken.
tu.l ige. jel.!!ntő~ :f"",jle~ztéEek történtek az alap",Eátás javítására. Az üzlet
hálózat torsz€rü9ité~e egyaránt _zolgálta a lakofeágí á~~ellátás 8zinvonalá
ll~.k .J:JI.övelé~~i;II ..-.;, '!-:ü t~nr.l~15gazdaeágok segi té~,H. A köu:é~ teri.iletén felyamat
ban lév6 be '..ltJ.zá-:ck ""' a ~elyem uti AB , a hu.eüzem, a cukrászlizem_ tovább fo/!..
ják .növel!ü a kere~ {edH o.i ié vendéglá:Gó -tevékenysét; azinvonalát.

ÍJ. .... zövetlcezd hCo~~zu távra f2sól~ .i ~ ':r..kedé.ei terV' alapján i~en nac gonddal és
oly r ~.lcl(;?;at(okkal véo~;:;i 2_ ki~&azd :~~ 1,: ternelésének segitését, szervezését.

9



Né~ éT alatt me~duplázódott a Ezakc~oportok ta~létEzáma, és _nnek me«feleló
n melkedett B ~~zó~azd8Eá~i tel~ékfelvá~árláe~

ÖsszeE'<: é~ébe a szövet ezet tevékenyEégé.; ,,-~~dm6r>-- -:: .k, -SI. la..f. ;: Eági érdekkel
~gybeesőnek itéljü 5

Közsé~ünkben a ház táj temcl él!! . k dvez· L.tV á _árlá""i árp li tika, Yala.n.~·' ~ ['
mozőaazdas;á«i ezövetk z~1;e _, az ÁEF~Z jó hozzááll>a köv~tk ztében dUlet.o 1!J11

fej l"'dött .. A zártkert i zöldség -~;ytim(il.c2 term· a ztés ll! 11. tt egyre j (bbw r.J1ő~,

térbe kerül az ipari f'elha"z,nálá.su növé yek ez~rzó. .é~,l~S term lé e. Legdin llli~·

kusabb a fejlódée a háztáji állattal"tá·ban. 1975-ben a hu!ipari vállalat
5262 db. hizóe_J.'tést és 4~ db. hizómarhát; vá.~ár(.)lt fel a kbz:sél!bl!'Jll .. 1979,·, l.J1"

ez a szám sertés eeeté 1'\. le. 00 db'<I:'a, a vá.I~Ómal'ha ~ et(~bel:. 17 db-ra. emel,~

ke~t,

·i~

~ • _0 -. -----o-- -:- 0 •• __• __• ~----__

Alapjaiban u~Y értékelh tjlik, hoey köz!!é~;Li.nk !azdasága. az V. ötév.," t..~ .,,- ...,
m,gfG~a1mazQtt cél knak megfelelően fejlődött., ..leI'meló~izem~il1.k 11: l."'!kU ,i.l.
pál't él:! gazdaEá~ veze'tóségei B a gya ran Yál' zó és egyx'!:) n .h.. z::: ebl {; {..lJ \cc'··
riilmF:"nyek között is hlüytállta.lt, amié:i:'t e:<. al alommal il) eli •. l e ....ér; i1J.,~"'.i ,..,,:~.,'

őket ••\z elért eredmények j ggal biztatnak arra, h gy a kÖvE,tkező jJI.ő~;:.d{

rendkivü Zi~9ru feltét ,l j. között i hely-tállJ..lat, f ..jlq~.h<::.t ~a~d,\~::·5r .. ,~ 1:(,

Az 198o-ban értlényb lépő szabályozó ren<!;<:\ZI.H' a né~)'8'.z aeági. ter'l( tClvábbfej lő~
dé~" k érdekében :5zigoru követ~lmények t állit. Min ezek melleH .~a.z,da2~gl.!nk

minden -ágában lehe tó" ég van a azdaságoEEá~i. t minósé~.i követelmények me,."t8.l."·w
táaa mellett a term..:lés mennyiségi növekedéeér~.

Az iparban fó tartalékaink az UZeID. és munkasze. vezéEb~n., az 9flZközk' ha.· z116.1 t
~ág fokozásábaJl t valamillt a munkaerő' até ony lJ.lka.1mazá·::ába.n a.n., 11. t(H'J:r.«\~.

szerkezeté en tovább le II növelni a v rsenyképe I!jxportte:r.rn k .k. arányát. <·o'bb
~yár·tás eINké zi téEsel 20-30 ~_a.l caökkent~.nl.i kell az ~ t o·'th-Sl vim,zamaraclt
termékek mennyiségét. Az alkalmazkodási képefEég f kozáea érdekében kiemeIt
fi~yelm6t ke II forditani a piaci igény~k változá~aira., l3.Z iizlct ú, árp lH j ..

ka fejleEzt~E're9



Az uj termékek é. technológiák előkészitése Borán messzeme~őea fi~yelemmel kell
leRni az e!zkö; aayac és az energia takarékoEsá&, szempontjaira, az import anya
gok hazai. va~y~szocialistapiacról való helyettesitéeére.

A mező~azdasá~i termelé~ a kialakult szerkezetben eredményes. f.lyhat. Termés
hozamok tekintetében etabilizálai kell a már elért maximumokhoz közele!ó érté
keket. Az állattenyésztés területén elsősorban a fajlagos takarmáAy felhasz
nálás c!ökkentéeével kell a jövedelmezósé~et fokGz_i. Az 1979. évi állatlétBzám
me~tartá8a mellett aövelni kell a tejtermelés és a juhászat bevételeit. E két
á~azatban különöse Da~y fi~yelmet kell fgrditaai a leC81ók hozamának Dövelé
sére, a melléktermékek haszn0sitá~ára.

A termőhelyi adottsá~ k /talajerő, talajminósé,/ javitására kiemelt figyelmet
kell forditani. Átgondolt terv alapján elsősorban a komplex mellioráci6 lehe
tőségeit kell megteremteni. Mütrágya, növényvédőszer felhasználása Bzi&oru
~achno~iai előirások me~tartáBával törtéajen, j~bban kell élni az istáilótrá
gy célezerü alkalm zásával•.

A lako.;:sáe: ellátáElábanfő szempont a kereskedelmi. munka :!zínvQnalállak javitása
le yen. Törekedni k II a vásárlóképes kereeletet javító, kielégitő kinálat biz
tosításra, tovább kell fejleszteni a gyors; udvaria! kiezolgálás feltételeit,
c ök nteni.a hiánycikkek körét.

A h~ztáji és isgazda~ágok termelésére továbbra is ~zámit a nép!azdaeá,. A jö
vőben ie célunk a háztáji termelés elért Bzintjének tartása. A mezőgazdasáci

tennelóezövetkezetek é az ÁFÉSZ közös feladata a termeltetée él! felvásárlás
zökkenőmentee biztositá~a az eddigi gyakorl tszeri.~.

7- előttUnk álló feladatok siker E megoldása érdekében a szocialista verseny
mo~~a)om továbbf jlesztése tartal~i gazdagitása továbbra is kiemelt felada~.

Gaz~a!~gi céljai k megvalós±tá_ában nem nélkliljzhetjük a del~ozók ceelekvő

kész~§~ét, tenniakarását. A tervfeladatek végrehajtásáhez i~ényelai kell véle
ményüket, felkarolni java~lataikat, ösztönözni az ujitásokat8 A szocialista
brltádok, munkakQllektivák vállaláeaikat az üzemi tervekkel összhan~ban a
'azda!á~oesá~, a hatékonyaág p az éSEzerU any~- ée energia takarékosság f.ko- \

zására tegyék me&.· Példamutató munkájul,kal járjanak élen továbbra i~ a j.bb ..
eredményes bb munka végzésében.

,
Eletszínvonal, szociálpolitika
A beszam.Lo me~allapit.tta, ho~y az elmult 5 év alatt a ~azdasági épitőmunkánk

eredményeként és ezzel ös~zefü~~ő közp~nti intézkedések révéa emelkedett la
kosságunk ~let!ziBvQnala. A közeé~ben minden d.l~ozó o~ztály és számottevő ré
te~ kereseti és lakásvisz8nyai, fo~yaeztása, e~é~z~é~~yi és ezeciálie. vala
mint kulturális ellátot t~á,a javLtl:t.

A termelő ágazatokbaa a dol~oz6k átla~kereEete az öt év alatt dinamikusaa emel
kedett. Az iparban 1974-be. 25.19. Ft. volt az egy del~oz6ra eső átlac, most
35.10. Ft •• a mezőgazdas~ba.n 28.256l Ft-rol 42.808 Ft-ra emelkedtek a mWlkáb6l
8zá~az6 kere~etek. A kereekedelemben 29 •••• Ft-ról 37.100 Ft-ra mó~odult ucyan.Z á szám. A nemtermelő á~azaton belül az állami~az~atásbaD 28 ~al, az ecész
eé~ü,ybeB 34 ~al, az ~ktatás-müvelődéeli~yben 32,7 ~al növekedett a fo&lalkoz
1atottak bére.
A lakoesá~ életszínvonal aövekedéeét az általa elért takarékoeeá~ és a kölcsö.
formák i~énybevételének alakuláea ie tükrözi. A lak~s~á~ betétállománya az el
mult 5 évben 67,4 ~_al növekedett, !zemélyi kölceöaként 11,3 milli6 pt-.t, áru
vá. árlási kölc!önként 5.9 millió forint_t, épité~i kölcsönként közel 32 milli6
Ft-ot fizetett ki az OTP fiók és a helyi takarékszövetkezet.
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Jelentős eredményeket értlink el a lakásépj.té~bent a lakáskulturáltság növeke
désében. Az öt év alatt megépült 166 cb uj lakás, vala~int felujitásra, bó
vitésre került 70 dbo Mindezek ~oráa a lakó~z bik 541_el p a fürdóezobák 238-al
b6vültek~ Jellemzó~ h~~y az uj ée felujitott lakások átlagszoba ezáma a 2 fö
lött van. Jelenleg min e«y 800 laká van ellátva egészséges központi ivővizzel~

Élet!zinvonal politikánk lényeges eleme az emberek e~ész~égérólp a család k
rol, !il. gyermekekről, az idősekről való fokozot t gondoskodás. Az elmult 5 év
al tt e téren is j lentőa eredményeket értünk el~

A dQl~oz6 emberről való gondoskodás, élet és munkakörilmén.yeinek jav.itásá t
~z.l~áló intézkedés kre ~azdasá~i szerveink intézményeink jelentől: öf?E!zegeket
fordítottak. Folytatódott az egészségre ártalmas munkahelyek korsz_risitése p

a nehéz fizikai munka gépeeitése, a munkavédelem fejleEztése~ mellyel párhuza=
moean javult a biztonsá~. technikai feltétel, a doloozók 9zociális létesitmé
ny kkel való ellátGttságao

Kenyeres elvtár. beezimol6 további részében ~zó10tt a köz2ég jövőjét meghatá~

rezó, a telepliléepár közös erőf szitése során elért ereili~8nyeklÓ és további
fel~ atairól.
A ciklus időszakban került r a két köze~get átfo~ó előbb viz, majd viz- ée
csatornamü társulás me alakítására. A jelenle~io de mé o inkább a jövő szenny
vizgondjainak megoldá~ára kezdeményezte a két község vezetéee aezennJ~iz tiez
titómü és gerincvezeték megépités~t, amely mé a tervidószakban befejez5dik~

Jelentősen óvü t a özség szilárd uthálózata.. Ezentul já:caik, rázatók p vil
lanyhálózat bővité~e és e~yéb kommunális fejleszté~re minte~y 14 millió 't-ot
fordithatott a tanács. ,
Községünk fe "lődése a t3.vlahkban fokc>zódhat. J'dentő~ lehet .~bben az 8. terv·
időszakban m ggyorsult folyamat, amelybl')n tudatosan és ter.vszeriü~r.l egyeztettük
a két közsé~ községfejlesztéEi elképzeléseit" Ugy .J.télji.ik met, hogy ezt a gya
korlat t tovább kell folytatni. LakoeEá~unk fölQrajzi helyzet énél fogva ez r
t!!zállal kötődik mindkét közs éghez ... Ez indoko lja., h gy az i~ények ée az anye.gi.
f rrások gondos' mérlegelés alapján tanÉ:-.;si fejle2ztésoinJ:.- fain }I::ét közscfg ér
dekei' szol~áljáko Ennek a felfogá""nka jegyében épü.l ....~e~ z.. ki-jzöe .la.%ótelen és
a már emlí t tt szennyvizvez~ték és tü:ztitómü. Ma már .:zint e b~zt(~e, hogy <il.

VI. ötéve terv idő~z~cában eléri közEégein-et ~ Mez.őberénybé-l induló ~ázve~

zeték, megfelelőtámo~o.tá:: esetén fej lód.§;.; eredményezhet <i,Z íld--lőövezet ki
alaki táea és nem utolsósorban a megyei vezetés ál tal ü támo~3.t t -l; váresr:á
fejlődési törekvé::!eink il:; ugyuezt célozzák .. Ehhez ;3)_ tó ~k..,5,=h~z ,~ ~ hely&·
ról il! kérj ük lako~~,i~u.nk, e.z üzemi ~ intéznényi k(>lh;·.~tiv{kn2.K é..Z elmult i.dó
szak..l.t z ha"'onló .egiteét;ét és tároo~atád.t ~ mQln otta. 2, ;irtb:i.zott:::fg titkára.

Ideológia, oktatás, közművelődés

A be zámo16 réezletesen szólt az idet>ló~ial munb., az ~l,tatd: ésközmlive15dé8
községi eredményeiról~ Behatóan elemezte a pártmunkay a pártélet kérdé2eit.
majd befejezésként meghatározta a p~litikai munka feladatait~

Megállapitetta, hogy az eltelt idő~zakb8n politikait ideoló~i~i nevelő munkánk
lénye~ee v~ltozásokat eredményez.~tt a t1r~adalm tudatban, a közgond lkodásbcul~

LakoE~águnk döntő több~é~ében tudatosodott, hogy a. t3r~adalom anyagi é", kutl- kul
turális felemelkedésének, a nemzet fe virágoztat~~~rak egyetlen leheteége ut-
ja a szocializmu! .. Köz~é~ünk lakof;sága tudato.:,a'..n vallja ma~áénak a szocialill--
ta céloka ., aktivan támogatja a pál't po itikájét., el~sö~orba.n azz,2.1, hOf~y a rs. q

,

bizott feladatokat igyekszik maximá_üen ~~r~hajtani"

Az oktatás területén jelentős előrehaladás tapruEztalha~ó az elmult időszakban.

Oktatáspo itikaf munkánkban nagy jelentő:::éggel bi. az l.972--er! pá:;:-thatározat
mint megfelelő vezé 'fonal o
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Eredményeinkhez nagyban hozzájárult, h ~Y a közeég üzemei nemcsak erkölcsi,
hanem jelentős anyagiakkal is támogatja:.: az oktatáepolitikai ·hatá:::ozat megva
lÓf!uláeá,t" AZ.évenkénti "Két nép az iskoláért" mozgalom hatása szintéA kedve
ző Mindkét mozgalo~ a közös érueket, a közös felelóEségvállaláat tükrözi B

Az áldozatokat e helyről is megköszönjük és kérjük ez válljon a jövő gyakor
latává Ül"
Hang;sulyozott felada.tunk: minden lehetőséget fel kell haszn.álni arra, ho~
az uj iskola 1980<> szeptember l-én teljes ké::zültG~ggel megnyitáera kerüljön.
A köz",ég:L közmüvelődési munka feltételoi jobbak, mint korábban. A szemlélet
viszont még ne;F.Jlinc.~nben megfelelő a kövatelményeknek. :Községlinkben ~, közmU.ve
lődée ;Ozr::mélyi~ té.l'gyi éL anya~i feltételei alapszinten megfelelően szolgál
já); a dl elá'Néssel kapesQlatos helyi feladatok eredménye:: végrehaj tását. Üze
mei.nkb .n 2.Z anya:....i feltételek j "bbak"
lL ~öz!'!l[i'!clőrlé:::i mtmka továbbfejle~ztése érdekében fokozotta.bban ~z[ikséges a
rendelkezésre álló anya~i és szelLmi erőket, 7alamint személYi és tá.r~yi· fel
tételeke'~ alárend~ln:i. ez egység,_s közmlivel ődési progrélJ!ll'.lak..

Sz 'rvezeHé é~ állandóvii kell tenni a munlcahelyi és területi !lakahelyi!
mUvelődéGi :::zer-V~ir között az éSEMrii munkamego3ztást és egyi.ittmiilcödést. El
1,:. II ~:mi. ~ hogy F.Z ü~~emi l~.jzzr;Llvelőc1.ési ala::::oi~ első::::orban a miivelődést, iz
lé",fo:cmálá.ld: :O.' ~ti1éf.nézeti neve HEt ~zolgálják..

Feladc t k
A pártbiz~tt~á~ befzámo_ójána b~f~jezó rézz~ben a .~övetkező időszak főbb fe-

a:.atait fooalmaz'ta meg o Az el tel t öt é' .<öz~égi eredmény~it megfelelőnek itél
te~ ugy~~akkDr ~ követk~~ő évek Eortn pato nunk kell még a meglévő lemaradás@
kat ~ annak é y;Jelcéb n:~ b'Jgy az uj köve te lL'l~nyel-:ne~_ meg tudjunk felelni4>

•. Az ~l.óttiLl'lJ( álló if 65?éI'!.i.·: :"'ó f :ih.data, ':1 (?'Y áma2zko va eddi& elért eredmé
:uyeillkre D...,~EzllárG\H;;::·'.k C'\·r~d.2.zt~ alJÚ 2.. termelé... , az életszinvonal, az
é:.~-tkörülEl.én)r.: terén elé t;.5JÜ: éi2 h.atiS wnyan h~zz3.já!'Uljunk a népgazdaság
:fe,jJ..ődé .éh~z, e~ ;:Z. cj.a.. Í7m'V.s sikereJ8 ft:ly1;3.tá~2.hoz"

~, \~l1.:lktnk ."j.keH: 8Tdekib_'n f·'kozn.i 1~:.:.:11 8. p2rt:5Sel.......~zetek poli tikai c:::elekvé
~i .:';Y.3égét, ü:j·e. .:~~t .. ,_i ··unl(9."tL..u~{\t. növelni a.. pártmunka mozgalmi jelle-

»'.A p,L·;rr:unlw. z. határ.2e.tC)~{ ,~y~é~e~ .htehllezésén:,=, vég:r~haj'tá8 megszcrve
zé;;é ~, ~. do~!._,ozók moz.c'5ö='. tác:i:;·r,. :~!:i~zp n+'~fuljon" Uövelni kell a pártezer
v!lze'te: politikai felelő::;c:é;ét a \9.l'sada'm_. érc-é}~ek képvi::eletében. és ér-
vényr(~ jUttatá:::3.·bano ~~hs'z e:lent;-:<h r.:;tetlel:l. ~ pá.rttaeok eSZ!1l.t,;;i""llolitikai
=ikészüLEé:~é k gyarapHáESI, 8. p§r.t politikájáJ.'.l.8Jr. következetes képvisele
t e» 2. :2zemély e.,', pél.·:lamvt ,~, t ú:!.

'. üil'E.gazc3.s.:::á.~'b2.~ kia akult h<21y~.~.;t i:10S't 3. figyelem középpontjába heLyez
te a sé.:Z( 2..t?o~ ,~ '!;D.zdL...:é.gpoliika ké .~r'é~:Üt ...A ~azda~ági munkában, a gazdál
kodáL Lli.nr3sé~é"c:iv"i • é1. ··elentó.. ta::.. ta..lékaink vannaK .. A pártszervezetek egyik
fő f€lé~clat2..~ ho~.y ~f:{;i t:<:: :. gyo::::,~itQák (~zeknek a '~a_ talékolOlak a feltárását ..
1Iüköc-úi '~<ertLetük konk .'ét körülményeihez it.azod'll'a tc~yene:k javaslatot a
jobb g2.zc1.álkodÉ'~!l."a, a mun.kaeró é~!SZel.'lj. felhasználására 1 az anyagi é~ ezelle
:21:1 er61-::1:e:l ,ra..o nat:yobb taku.r€kosf:aGra~ a munkafe~yelem javi tására. A
párte J.enórzé~ .i.Tányuljon s. központi és helyi intézkedések vé~rehajtására.

BT'J1el\: ,sG.X'án nagy bb biza... reat é:= több támogatá~t kelJ. adni azoknak a gazda
'áb'IYez~:, 6!:n.ek~ Lkik kö'lf tkezeté~en do l~C'znak a felac.ato1c telj e~: téeéért,

2kik va ·_'5 •• i,.:::o~ ~:t'eJ.!Uényeke t é:R:nek el."



_deolól.iai, iivelódéspoli üka: mu.'1:l.ká..nkban fő han~sulyt a szociali ta tudat
törmálásra, az él~tmódp az e~yüttélés szocialista nermáinak fejlesztéeére
kell helyezniink. Az eddi~inél több fi~J ~lmet kell forditania ~zocialüta.

demokrác·.a, a mw kahelyi demokrácia intézmény-rend~z~rénekfejleEztéeére,
a kcZjSE é~i kapcs l .. tok ró!! i tésére.

A KÖZ9é~i Pártbizoit~á ro ~gyóződéae, hogy községűnk társadalmat az üzemek~

i tézmény k do gozói me~é téEE l fogadják a. X.II. Kon re!iSZUS határC'.lzatait~

ée a párt~ze ezet.k, a pá ttagsá~ ceelekvó példamutatá~áva_ ké~zek az uj,
na~y bb odaadá~t, töb fegyelm t kivánó feladat k végrehajtá~ál~o

A beszámolót köve'có vit. ol~á:l1 t LZ .nk~tten szólla. tak fel a pártértekezlet
ré~ztvevói közlil~

Szilágyi. I re ca fa~ykoz(l é~i Tanác9 eLlöke, J);ivid Vince 1919~ee voterán,
Bálint Kár~ly .-z ÁP:.É;SZ s?;övetkezl;l-:f..oLi.tikai előadója, B:i.nge~ Ver!;lnika a Cípé:s,z
Szövetkezet d..!)lg.t)~~ój at "Val.' a Zügm!;nd Oi.·S zágg;ylUési kfpvüe15 t Gellci László
a Cipéaz. SZÖvtl·'·ke~~':..t pá:-"'t· _-i;}.::ára, l"i.ilöp Idván a Köz_égi KISZ Bizottf.iá~ t.it
kára, Timár Tib r a eni_ te melászövetkezet v~ll~.y~zere.óje, Tanai Ferenc
az ÁFÉ5Z il.az~ai6~á~ e öke, Timár Gi pá~ az ÁFÉSZ d 19 zója, Giri.cz Vendel
az á talánosiskol·· ígazga·tó· a és D:c.. SzabÓ S&~d()r m6~yei tanácsta~unk"

A v· ta után ,_ pártértekezlet l~éEz"tvevói egyl%L'l1~ulag l:fogadták a.z 5 ,~v mér
I \~é megvonó éi! a jövő f .....i:?-datai t megha tározó beszámolót.

A tanácskozáe má!odi réezébe & pártértekezlet megvála~ztotta a 31 t~gu Uj
pártbizottsá~ot é! 37 küldöttet a Járá.ei Pártértekezletre.

Ezt követően az uj pá rtbiz.ot tEág megta.rtotta első "léaét, ahel megváJ.a~zht

'cák a oizottsá~ ti t. kárát , a Vé r'ehajtó B·.zottEágo;· él: il. munkab:i..zottságokat.
A • ártbizot tf!ág itkál"'~_ í..mét ~···.mYt;re .Etvá_>- lett, li;), Végl'ehaj tó Biz~ttsá~

..,~jainak Sziligy· Imr<el, Giric:c:. . endel, I,iziczai S:í.ndor, Tóth Andrásné~

Rojik MihálYRé é' Alt Imr lett k megvá asztva.

A pártértek!':zl~t i'ül'.ér Sándor_ ~k, a. ~aJ:~3.cl:kozást levezető elnöknek 8, zá:!:'sza
vával ért \~é..;e-t; ..

1t1 -------------------------------------------



f
Endrőd Nagyközség Tanácsa" a Hazafi:J." Hépfl~ont Nagy.~öz::ég:i B~zottsága, a KISZ
Nagyközségi Bizottsága, az f.,'lSZI','!P XII" lcol1.gre:::szu2a ,~" felszabadul3.sunlc 35. év
fordu16ja tiszteletére társadalmi mozgalmat inditott a település tisztasági
és l~örn:yezetvédelmi felada.tok községi m2gvalósi tás2ra"

A társadalmi mozgalo~ célja; a település~k szépités8, a r~nd és tisztaság
megva16sitása é2 folyamatoE megőrzé~e. valamint a Gunk~1elyen? intézményekben
a kulturált, egés z::; ,;gGE ;nunle3.icö rülményelc kialalö tás 2.•

A nasyközség álla;ni, tir::8.dalmi szervei felhLv§2:::al for'::l.ulnak alakossághoz,
s zövetlce J~etekhez , int é zmény ekhe z, EZO c:i.alü: +. a brigid ko llr:dd i lj 2Jmc z, hogy
csatlakozzeJl8,;, e T!!.ozgal nú10z..,

Kérik ~ ho:sy val.3.neru1:yüillic3.kt iv kö z rerolilcG ci ú óv':; l EO S egy:: ~~es cs elelevés s e l o ld
juk meg a tele~11ás tiEztsasági ~s környezctv{delmi fsladatainkat. ezen a t~

ren iE teremtslik meg a Vá~OSfá fej15d~c f~ltiteleit.

~n ~őd, 1980. március tó

I
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P
I

Nagyközs~gi Tanács
Endl~őd

Kormnunis t~. Ifj us áf'.i
Szöv8tsá~ Kjzs~gi
-n' t '.ulZO tS3Ga

E __ :]. r 5 d.

H~zafiaE Népfront
~agyk~zB4gi Bizottsága

:3n·:irőd

hazánk f Isza' adu Iá.. ának 3~ évfordulóján
I
I
I
i
I
I

I
I
I
I
I

Endrőd Köz::~igi Pártbizot-L'tát:a 1980", ápri.li.s 3_á,n délután 15 órakor a Cipoo z
Szö'\re"tkezei kulturterméb31 fe12za· 3.(lu áei iin.nepsé~~t :!zervez, 2Jllelyen szovjet
., ~;n0.éoek is ré... ztvesznek,.

Ünnepi beszéd"lt mOlld:;::C"zeljak György,3.z lYISZMP Békés me~;yei Bizelit
sá~áT.k~' munka társ<:;o

Az WL~epsé~ má~odik réezében kulturm~Eor szór~~oztatja a résztvevőket, amely
nek kerct~b~n fell~p a ~yoma Kör~svid~ki N~pie~yi.tttes is~

Hazánk feL:; zaba _ulás.á.nak ti:oz te etér..: relndezendő ii[mo.p;;é~re mindenki t 8zere
tette:l vál:'

a Közeé~i Pértbiz~ttfás

'.



Márton Gábor:,

o lU KA AK Á A (1\/. rész)

Az NB III-bó~ megye máeoáoeztályba va
~ó gyo~ lecsuezá$ eleinte ezégyenletee~

nek hatott~ A közönség elpártolt. A já
téko ok közül übben rangon alulinak
é. zték az ilyen ceapatban v~ló spor
~olá!t. Azonban rá kelle~" dőbbennUnk,

hogy mea t is keménye meg kell iz
zadní a p ntokért~ Most aztán mindenKi
a mi kalpunkra vadá~z tt - sajnoa nem

redmél1yteleUl" Dé-~aványa~ Füzesgyar
matt uoboz~ El k lépt k a régi n~~y el
lenf'el k nyomá ba" IHo l vo lttti'lk már k
kol' a Gyula Mezőtur, Kovácaháza mu~

mu ai tól.! Pedig ceak fél évtizedael let'
t·- k öregebbek .. / ;; em vol tak már orosz~

láftkörmök~ u y kapargattuk ö~:eze a pon~'

tocekákat. Ha most közel három évtized
távlatábó teki~tek vi szak, értetlenül
állok a talány előtt, hisz i yen nevek:
Kral!znai, G:t-etvai, Gyuricza, Gi:~icz

András, Pap László, Nagy Imre, ~árton,

Papp Imre, Sada. Miazkin~ FU öp~ Gubuz
nai, Ku!iK István~ Rófu~z, NádaSdi éB
a Pintér testvér-k szerepelt k~ e ezek
a nevek egyen~ént meEEze átlag fölötti
e , sőt jó hangzáeuak a eport terUletén
AZ .dó ebbek K~!zálltak, edzéaiD veze
~ési problémák sok~odtak é jött a teln

jes8zéthullás. Elfogyott a (özö~~ég i
elmaradt a bUZdi táe~ és 19580 őf.:zén~
köze negyven év!!e er_dményes ~pBrto'~

lás után meg ZÜll' a toc'. Endrödö •
Siralmas kép volt a gazdátlanul maradt
f'e tói pályán sétálni, mely annyi X\d~J

csata, kUzdelem fzinhely- vo to

Négyesztendős mozdulaUanf!ágbau c ak
a "kölykök" jelentet~-e ~z_nt, akik
akko ie S~ rettek foc~zni9 amikor a

agyoknak leáldozott.

Né~y év mUltával Timár-Gyurka, Talán
Mátyás ee FUlöp Imre áldozatos ~~erve

ző tevékenYE égére virraó.1ü kezde ti, ti
ehete~t m.ndent előlről ~ezde i: já

rás- bajno eág. Lépésről, lépé re: aJ
Aokeág a járáeban~ megye II. O~ ~ roi~d=

ez elválaezthatatlan a bázis szerT) a
Cipé z ~zöv tkez(t fejlődésétólo Ujra
tapa lhattunk, jr örUlhettUnk~ meg
telt a li~eti pá_ya, b.~zakodáHal, lel
kesedé ~el~ Milyen jó érzés vo~t, ha

kifutott a zild~yepr- a: Hajdu-J:lal.ogh9
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Gyuricza L., Mrelil:in, Gál, varga A.
Szmola, Bacea) Szelei~ Majoros, Jambrik
öeszetételU tizallegy~ S mire a másod-o
o2ztály b~jllokai 16tt~ hazatért CEa=
báról ifj. Sárhegy , majd Erdei Fe~i~k

ér~eztek. Mir. 19b9-ben ujra a szllVO
nala~ eleS oeztályba kerUltu 9·már
kimondott agy egyutte~ alaku . M nnyi=
r~ má6 volt még lélegzetet vewli ie a
pálya ezélé , miko' ilyen n.veKet ~orol

a hangos beszélőg Hajdu" J?ikt.ér B.§la.
Erdei, U,jvál"i, K'll",r, Pinter It:tí1"~'~

E'euerverker, Bac~a, Majr,n'o , Ol'"ovecz,
Imre, Sárhegyi, S~ lei~ Pélvb ..gyia
Volt ujra élett v l t tét ~ vo. t ld::i2;ötUHj t

me alakult aportbarétok ör ~

S e~re rÓ'öd~ünk~ Gund&§ Gombás,
Lovász~ Bartha, Nagy Lac:i~ 8 kÜ!i.~bb

l"euerverker., "ntha. csak '.oesz ál!"r
lett voln _ 10cicsapat "Cai.p eroza::'
kás" négy eEzteudeje o

Gyore an központi hel.:,'re kerl.i.t a. í'alu,
életében a 1·oci., É meL.ett a ;Ifoci~,

szUne·t ll :i.dejé.u fel"irágzot'l:;. fel irá~~'

zott kézi.j..abciá~ lányok: éB í'i,ll'; is . i<~

Ic rt v 2i::· :ere halmoztak o

Németh Gyula elnök vezetézen.~ f~nyho~

. ra v:;,lt ez az j.d.őo> A í-elk ri.U.éa évfbe
Gyoma nyert bajnol'Cf:,ágot 9 aWlja Gl .tlék:é
csaba..i. iMi. mi:ne 'lit yol.tu.!11C a uyU'
mukba sarkl.'kat t .postu ~

Volt UJra J.abQ2.:t'U~ó c~~.mego: a ha.tá.., "'r
Dózsaf- az NB III-at megj árt Mczőh~gy~

és z -ro~nizi Ki~lz~i! Szik ;z( Dea
ták !Ulé.lwi :rüz(' c1.n~ ~ pi.X' eY .ez .. 3u~·

.nak maX' ::"~azi "Ba.l'át2ág il ize volta A
távozó TLnár G:'yör~:ytől elöbb l"lilö! lIXL"
majd Pp. tIloki ELtnGX' veHe át az edz5<~

Eéget.

Sn.jnQC: me~int jött a. hu' liÍmvoÖlgy: az
197o<~'bf!l1'l mé.aodikf) 7l.~hen harmadi!:. tU)<'

lyet ~Zerzett csapr.d hirtel }; tn;ét,~ ..·
sett 4e 197}--. óezél'1 ujbó ..... a másod.t
vona.lba került[5.1!k Rövid ett tart6zko..,
d~1 után 75-ben el O oeztály 1. holy6
egy évre rá 8 .. -0Il. vé-:eztünk..

Ekkor már a zöldgyepen sok kiér"em. ~.c

tapsot 9.ratott Erd.~~i Ferenc irá yi',áfSt.
al tt edzett k ..



Sajnos nem felfelé ivelt apályánk.
L~18-ban Majoroa Gy. már szárnyasze
gett, me~tört lendületü, elfásult
egyatteebe pr6bál~ lendületet öteni.
S az elmult szezon vé&én csak a ~zeren

cse me tett me& bennlinket a kieEé~től

/Köszönjük Gyuláaak és Orosházának a
benn maradáat.t/

Sajnos edzéelátogatá terén. akarás
és lelke2edée doleában nem tudnak fel
Róni elődeikhez a mai játékosok. Peaic
vannak jó egyé.i játékosok, de csapa ••

Hiányoz ak a szervezők, nincs kellő

csapat-szellem. Mindezek ellenére volt
ennek gyenge ezerepléenek egy ragyogó
fellobbanása, amikor 6 gó t lőttek Gyo
mánako Elkápráztatták a szép számu kö-

zöneéget. Ezea a napon megtáltosodott
a csapat: Morva~zki, Pelyva és táreai
re~elkeltek /Miért c~ak egy délután
képeeek erre?!/

Tárgyilagosan me« ke l zt i állapi
taní , hogy az NB III. megez" tével a
megyei I... gyo megerősödött. hisz
fele létezám a megszUntetet ma ae bb
osztály már megjárta.

Ennek ellenére. ha ceapattá formál6d
nak, lelke ebben harcolTa. kel ó kon
dic~ót szerezaé ek-.em le énk sereg
hajták..

!Következik: a kézilabda kró.ikáj /
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BRIc:;ADOK

a ~Dn~resszusi. mun~aversen~~en

TizenJ:cé~i.:, évvel ezelőtt, lS68-b~]n az er:órődi SZ8.bó Ini.:ti SzövetJ{ezet
II-hó 20 e <1i.l megto.rtot·c teraelé,3i értel:e ;:::;lctGn él Szove-cJ::ez ejti Bizott
s:dlB; akl?'.:ori ti'c':.::ra j,::-vdslatot ter jeszt ctt e10 a ,11.,-::11:~;.brig.-:!.doL me2:o.1a
kitás:::)ra~ E jova.sl8.t D12pj.:in 5 [:mn::o.brig(td alal:c.lt 55 fő r;:;sz.viteléveL,
Küztül: origd.d.unl: is, a HJ.m<ir·~ ICatcí nmr"L}cE\brig8.d.

Tizenké t ü:\g~;al ij:o.u.l tmú:. Ta[j o. id: a l~::.rlT[{:w jels z6 s zelleraé ben fOgÜlk
" r. .( ,':> l""d' ·t"-i l ,- '1.:, l' Q' .t,.(,. 'h rt", ... ,,.,- ',.'., ''-' ~;;r" ·L. ,.. ""b 1,," :il. i.: A' }-LO,é,ZC: ,'.e co< a ~]~.L e Je"l <:;·.,Cl ez~ v,'):.J.J:" a._ .. ,oJ. uee:' l1e"~eLoeU .L.Or~.LTTL .. !.Je·..
között kellett dolpoznmú=, lr.int ma .. G'.r8(':'G~ob müszaki bercndeéssel

l...J l,.I .~

reli ,delLezett s:;:~övetlce~M;tünl.:, de erc.e};: eller.ére vezet0sógü/lk lYcindéG i
gyekeze'c.t a te:cméL:el:: legy;;rt:o;sc,t sza±:szcrüel1 me:.:;old.J.ni. Nem kis fel,9.-
dat flórult [', i.Il.Ui:lk3brig~~(10k t2.gj3.ira sepl. nem ef7 8E;,~tbe0 bet88s.;:?:g ni-
att ~ciesett l-;:ét-h';rcm brig.j.dt-.:-.gunl:o I.11..m:~~~,j~.n0.!:;: elvégzését is Vc).::.lc,l
tuk azért, hOLJ zö~=Lenőmentcs le':::;Jen C:. te:::'melés •

.Azóta jó p-~r év telt el. 1-/[0. so::l:al tlOob l:örÜJ.r.1ényet kúzott ci.olgozh~
tunko MüszaLi12t; is órL;.sit í:'ejlűdött szövet)::czcHi.l~.~, iC,' v~,ll2H:6z~
h;,' +Ulll" dl' "",."c O'" ,_o )'. l"u"'l-í:'o"ld l' ·te"or~ól~el:' ,r."-.r·'r·t 'c'. C'-) "~r;" l' ,C'___.... v _ v~J"L, v,C!.l U.L.... _ _ _ ,~ ...... _.~ _.. ... :.J'~~ ,J_.,V"--"~. ~l)

,
A brig:dmo~galcm is évr61-évre eQ're jobban er6södik. Vez:t0s6gUnt 63
t:.-.~rs2.Qdl::i'-.i bi -:;ot t,.s::.g.:üLk :t;üllden 8 ~:<~i ts:.' D' .::~t m:' ,~'::ld:nal: ct bri.'::~ldol: !:1\.1.Yl

}:5j.áho z <'

Brigáclvilldl::;su~!.L:b:n mindéc elsc' 11:1:::n sze::c'epel 2, mUl"Ú::aidé5 :;ot/ü ~. i
h2szn5lása és a ~inóség fotozis2 p Enéltül nem volna munkálIknak értel
me, és ezt igyekszünk is· (icto.rl0.ni. A ,lelszó: "Dolgozz hibátlanul'l és
"Rossz IDunlc;,;t ne adj tovúbb lt

.. Idlnc1ezek betar·t:,sa mellstt tud,c!u~:: csak
a selejt ter:Gléke~et o. 18QTli:limjlis3b0r~:\ csökl:Gnteni.

Oszt:1YUl1J.:~:8.1 állandóml tal"'tt;uk Et 1:::qc801atot. 19';'9-ben é:. ne':fLze'U:özi
b:"ft2rIlle~:év all::-3ln~\Qól diavetitőt ajc:ndéLoztunk az' osztily sz::.'\rL~J.:'8, i,~:'Y

lehet .. vé v:.~lh'::-lt e~c;v-eGY mesedélutún megre!L~e:::;ése. V311nak önl:éntGs véI'
o.d 6 in!::: is, aL:: il: be:teg em~)eI'tó.saik €.;yó,gyuLisihoz iL~yeL:eznek hozz.{\ti6rul-

, ni~ ami Et locszebb emberikötelesséc.

Ez enLiv(~l ;~ir>~ldlJ.16sob:.t szerv ezünl: haz.itlL: 21 e c,' eze'\:' 03 t:;. jair's., ami nem
/ '·1 l 'd / t d .. l "d / t' . l t / , . l'~ "'::.l dknzCsup;j.n .c::J..J.:::o.PCGO o :0:'. S , e muve o es lS Je en sZ~.munLra. ·:em J_l::: __ e <.:;_•

. hete}: mE ': brir: ',dunk .iá }:özösségi szellelJéról ~)em szólni. i'i,inc1en fela-..
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datunkat közösen me§:~besz2_ün~ és
náljuk.

Jelenleg 10 tag,ia v.~n bY'iD_;dL1....;.~.1:}":. :·~Ü' (;ve~c út2- lao :,;-l,,,, tel,l·.sitet-
tü..lc brigádvállalásain -?t, süt eSl::te:·.:(:~:l.t Lü i:: L;} ,j esitet tük azt.
1971·-bel. el1lYert'~~k C'..:. S·-OCi::>.3't.:... Bri;~:j cir.-et) 19i2-; e si~ocü,list~

brigádzészlót, 1973-ban bro::E, 1~74-75-b'1 c~tist! 1976-tól ITin en év- l
ben aranykoszorus bris':'d(r.Ll,2t:l~cer·L,J.l:',~:el. i.70:-t 1080-b,:u: . ediG meq:kap- I'
tuk a -Tl'va"lc~ S"'oci .-,1': -tn "~l'i -:-)(~ c':"~r+.. ..r:-.- ~ __.. ..:-.0 ...... .w _(~';"~.<l. _ .!..~.\: ~(

Ez kötelez benri,:~m:et ,ér; n:.g,·,'ocb :::'0J.:: ': t.o~: eIvéf:~2s(~re és lelk2sí t I
bennünl:et a P:,,1 .. t ~~II. ~:orl;':.:r 8~::ZUS3, é~; i.1~Z.:.:.~: :::'21s::-,,,,l).:c1ulis!.~n8.lc 35 .. év
fordulója tiszteletére ts t t VCl',:,o elle'V:':' l.J.al:~3Ll:':J:: te lj esi tés.jre.

L-:::ge,lább olyan sikere:.: ~vról bE:S::;~,;,o}:~i') int 1:J:0--es volt.

"),e i ',;"'cJ"-""0tl') ;'~i ".1 "lvné-- ~ ... O .:.....L . ~ _'~_1 . - v _._

szoc o bI'i?,,~d VE'Z.

I
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I
l
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Gazda· ágpoli ikai
"Fórum"
,; 'II'f keretében érce eE előadá;,: hang-
zott el ~ Közs~gi PártbizottEig tanáCE
köző ter~ciben márciuE ll-cin.
I A Ezav; et 3azda8ág helyzete, Etratégiai
cé kitüzi~e=-" ciwille •

A vi ta:'.•di tát Lev Davidovic:::: 10 VltlOV,

a Köz~azdaEág Tudományok Doktora~ a
mo~zkvai főü:lcol~t tallEZékvezetője tar
tottB., ezentul viligoE cis 6Ezinte vi
la~zt ado· t a j_lenlévők Ezimo~ érdek
lődő kérlésére.

;. gaZéi2.Eágpolitik2:i. "F::5r\.l:non" több mint
60 Ezemcily vett részt.

.Műszaki vetélkedő

~ Lenin M~~z-ben a XII. pártkongreez
"ZUE él: h3.zi~.k fel:: zabadulá"ának 35 Q

évfD~du16ja tiszteletére tett felajjn~

Lisailc .jegyében.

j!::í1.'CiUE 2?-<in 16 óra.ltor n i.i.f.z,-_iÜ vetél
kedőt rendeztek a Lenin MTSZ kultu~

t:1'mibsll. A t2Z. KISZ fiataljai három
f

~ -
'OE csap:.tol:a:t alkotva verf.;enyeztek.

A benevezett hét c~apat közül a követ
kező hál~om b.ízonyu.lt a legjobbnak:

1./ Rácz J6zsef, Timá~ Ferenc, Timár
Tibo::-

2,,/ Gyurj.czi't Lo.j oe, Kur'illa I::;tván,
Li zi eZ·:I. Ze l tán

30/ Boh?át Lá~z16, Katona László.
Nén·,eth Vince

A jó hilllgulatban eltelt vetélkedőn ~Z

elméleti kárdéE:el<: mellett ,j6téko2 gJ'3
korlati forduló ie volt o

A Községi
Művelődési Ház
I . negyedévi programja
Április 5-én rendezzUh meg második a1

italomma... az· IIÖregek Bálj'Ít ll

Á.prilie 27-én. nyiEk c.z endrődi 'E gyo
mai [L.'l~1r3..tŐJ.~ rLi.ivéEzek :r.unlc6>
iból rendezett xépzőmUvé

szeti löállitá~.

Máju::, 17-18-án amatőr müvéEzeti csopor
tok bemutatójára kerUl sor,
melyb6n fellép a népt:nc,
a ez~ujátEzó C20por és
rendégként az üllá~i MUve
16déEi Biz tjn=cEoportj~.

Ugya.ne;:; k r~kkor ke 1':11 b8-
illuta'1;.~121~a a .népmt;.vé:i:z.et::i_
2zakkcr elmult évi II!unkú
iből készlilt kiállitáe.

Juniu2 l-én hároméri::= 1:zé.badtéri nó'ta
rnü1::o:t' 18::::2 neve::: mUvész:::k
kö zremli".ödé E éve 1.

JuniuE 29-én a Lili Bár6n6 cimli operett
kerlil bemutatásra ::::zintán
:: zabadt éren.

MÜEora:i.1Hhoz jó szóralwzást kivánunld

Horváth Mihé.ly
l\'lliv. Ház vezető
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