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Halad6 nemzeti'hagyom~nyainksorában mélt6 helyet foglal el szeptember 29-e,
a Fegyveree: Erők Na ja. F.zen a napon, amikor tüztelglink Ezocial:i.e'·a vivmányain
kat, országunkat kUlső- ée: beleő biztonságát, békénket védelmező fegyveres
erőink előtt, gyanakkor _agy tisztelettel éc: megbecsüléssel ápoljuk mindazon
forradalmi ,törekvéseket ée tet eket, amelyek fémjelzik a magyar nép fzabadEág
v1gyát, fli3getlenségéért folytatott harcit évszázadokon át.

A Fegyveree Erők Napja kötődik ahhoz a történelmi évfordul6hoz, amely az 1848-a
szabadságharc első jelentős gy6zelmét hozta. A népből szervezett, igaz haza
fiságb6l táplálkoz6 honvédeereg 1843. szeptem er 29-én P:íkozd és Sukorói ütkö
zetben futami otta meg a nemzeti fUggetlenségUnk ellen szövetkezett ellensé
get.
Fegyveres erőink méltán tekint:k forradalmi elődeiknelc az l848-as hon édeket,
hac:on16képp az 1919-es Vr'röekatonákat és az 1945-ben 'alakult népi demokratikus
hadsereg önkénteseit, akik min annyian népünk nemz ti függetlensége, szabad
cága érdekében fogtak f gyvert.

Az évfordu16 módott ad, s ugyan~{or kötelez i~, hogy tisztelettel emlékezzlink
elődeinkre, s benne szükebb pátriánk, közc:églink 1848-as honvédeire~ a Tanács
kjztársac:ágot védelmező vö jskat nákra, a elszabadulást követően alakult
hadsereg tagjaira. Mai Néphadeer g~nk büe:zkén tekinti őket példaképnek, E tet
teikből forradalm' lelkesedésü_ből erőt merit nap mint nap szolgálati fela
datai ellátisához.

Ahogyan az l848-ae szabadságharc során közel}o endrődi sorakozott fel KOE
suth zászlaja alatt a nemzeti fUg~etlenség védelmére, ugy az 1919-eE munkás
hatalom védelme érdekében Ezerveze tt Vjröshadseregbe közs égUnkből 155-en
jelent_eztek, de még ennél több volt az, ak~ egyenesen a frontról hazatérve
pet t be soraiba.
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Nemzeti függetlenc:égün et, szabadságunkat végérvényesen a II. világhábor:u gyóz~

tes szovjet hadffXegének fele:za adit6harca árán nyertük el, amelyért soha el
nem muló hála és tisztele é bennünk a Szovj€tunió iránt.

A~zal, hogy 1944 őc:zén, czeptember végén Battonyánál megkezdődött hazánk fel
EzabaditáEa é:: október 6-án fe_szabadult megyénk és benne községünk is, a vi
ligháboru még tovább rombolt, usztitott
A fasizmus még létezett él: utolsó erőfeszitéss<ú igyel~ett meglévő pozicióit
tartani.
Ezért az ország keleti részének felszabaditása után megalakult Ideiglenes Nem
zeti Kormány toborzó felhiváEa már 1945 január Jo-án megjelent, amely az '.:.j
hadseregbe hivta az ország fegyverbiró lakosságit.
A magyar haderő felálli tását a ezövetségee hatalmakkal megkötött fegyverszli
néti egyezmény irta elő, de lényegében véve ez nem is kötelezettség volt,
hanem jog 8E lehe t6ség arra', hogy Magyarország meg::: ze rvezhss Ee saj á t nemze-ti
haderejét, állami szuverenitásának ,biztositékát.

Az egyezmény a ezabadc:ág fegyverét adta a magyarság kezébe t nogy megvivja sa
ját nemzeti háboruját, az orEzág egyrészét akkor még megszállva tartá hitle
ri.sták ellen.

liA honvédség hivat3.sa - szögezte le az Id-eiglenes Nemzeti Kormány nyilatkoza
ta - a német fasizmus elleni szabadságharc folytatása a végső győzelemig. Az
orEzig határainak megvédéEe a k~lső iámadáEsal szemben és a belEő demokrati
kus rend biztoEi~áEa".



Az uj hacl~ereg m'2~zerVeZS2G ha.:"latla.mü n3.::::/ neh' ,.:;,zekt:ó i.o.th.:z:::itt. A ki:CrE~"

tott, tönkretett országban az egységeket szinte a semmiből kGllett létrehozni
felszerelni Bázüu csak a front záróvonalán l<:ivLüe::ő és felszabadultrüzán
tuli rés z, valamint ML~kolc környéke sz' 19á1t.

A születőben lévónephadsereg magvát alkotta a Szovjetunióban szervezett több
partizáncsopor~5 valam~nt a németekkel Ezembefordu1t éE fóvárosunk feiEzaba
dit3.siért 9 a Szovjet Hadsereg oldalán példa.Jllutatp hősieEEéggel kilzdő Dudai
Önlcén t es Ezred"

Az Ideiglene:: Ko rmány felhivására ugyanalckor mun}:ások 9 para:: ztok ezrei j elent
keztek tömegesen a népi hadseregbeo Községünkből mintegy 200 fő~ 168 férfi éE
42 nő jelentkezett önként 1945 márciJsában, akiknek többsége = a nők és korha~

táron alulial<: kivételével = 5 hónaptól 2 évig terjedő időtartammal szolgálták
a kialakulóban lévő népi demokratikus rend védelméta

Az uj rend katonái a magyar nép iránti hÜEé~re tettek esküt, az Ideiglenes
Nemzetgyü1és törv~nyeinek betartisát fogadták meg, s vállalták, hogy fárfiasan
harcolnak a fU;getlen, de~okratikus Ma~yarorEzág belső és klilső ellens~gei el
lena
A k~t hadosztály szervez~se 1945 március második fe_~re befejeződött, s ha hi
ányos felszereléE~el is, de április közepe táján a Szovjet Hadsereg főparancs

nokEágának április 7-i engedélye után elindulhatott a frontra.

Bjr a népi demokrat ikus had::: ereg tagj ai kifej ezett frontharcokban már nem ve
hettek'részt - hiszen a fasiszta fenevad már saját barlangjába/volt szoritva 
valamenny i eI:; al<tivan tevékenykedtek a front m;jgötti területeken a szétszóródó
fasiszta bandák elfogásában, a tiEztogató akciól<:ban •.

A háboru után ö a proletárdiktatu~áért folytatott harc éveiben a hadsereg részt
'lett a szabad " demokrati!-cue haza uj j .::íBpi t ,:~s ének nagy m nkáj ában, ugyanakkor vi
gyázták a határ~, őrizték a nemzeti vagyont, gyakran ker~ltek tUzharcba csem
pészekkel, diverzánsokkalo Sok százan áldozták életill<:ct ebben a küzdelemben.
A hatalomért folytatot~ harc időszakábwl a hadsereg összeforrt a néppel, E ami
kor elkezd5dött 8. f::zociallsta hadsereg.kiépitúe" a párthad:::eregbe l<üldött ká...
derei azokhoz zárkóztak fel, ahol már a felszabadulás óta kLizdöttek a párt kato
napolitikáján~( győzelméért.

A demokratiku::: magyar népi hadsereg tagjai, akik jelentkeztek 1945-ben a'fa~iz

mus elleni harcra és becsülettel helytálltak az országépitő munkában történel
mi hivatást teljesitettek Mai NéphadseregUnk ezért jo~gal tekinti őket közvet
len elődeinekv E büszkén vallja~ ho~y ebből a hadseregből fejlődött ki.
I

Egész dolgozó népünk, községUnk lakossága is mély tiszteletet és megbecslilést
érez a népi demokratikus hadsereg önkéntesei iránt" akik a felszabadulást kö
vetően fegyverrel vigyázták drága kincs~nket~ sza adságunkat o .

I

Akik ma az ~let minden területén, a termelő munkában, a vezetésben, a párt- és
állami életben 9 a fegyveres testületekben példamutatóan helytállnak oly felelős-I

ségérzettel, mint 1945-ben
I

Forradalmi elődeink dicsőséges példáin haladó igyveres erőinket köszöntjUk az
éVfordulón~ akik esküben fogadott kÖtelességüket teljesitve őrködnek szocialis
ta épitőmunkánk belEő- és külcó biztonságán.

K~Ezönt j Uk néphadE eregUnk ~agjai t, akik a Vars ói SzerződéE tagállamainak sorában
országunk védelm~n tul internacionalista kötelezettségeket iE teljesitenek, 6v
ják'a népek legdrágább kinccét, a vi ág békéjét.

K)szöntjűk a belUgyi dolg zákat, rendőreinket, belső rendUnknek, a szocialista
törvényesség betartásának, közbiztonság Ezj.lárdságának őrzőito



Kjezöntj ük az 195ö-oE elleníol".r3.ua Qlm vihc.lálJ3n ~ziiLte ét ,Jc<nkcis0x'einket. akik
Z 61et különböző terU etein vée;zett példamutató ~nunkájuk mellett társadalmi

fela 9.tban vállal ták és vi.gyá~',z3.k él EzC'cial üta ered''18nyeinlcet, mindenn.api nyu
ga munkat.

A c:zocic.1.1ieta haza 'J'Jd lr.18 P.lindanny.i.unlc ügye és kötelessé,ire, de benne legtöbbet
nap mint nap ők teszne ~ fegyv res erő~nlc:

P-s

250. evf r~ ló
A1kotml.nynapi iinn p::ég keret~ben le'rült átadá::: ra, 1980" aug;sztuE 23-án községiinll
ige' szép h.>lyén az uj .. skolacentx'um. él 12 tantermes iskola c

•TelepiiléEünk uj, korszerü oktat jei intézm(nn~el gazdagodott. amely j6 feltétele-~

!cet biztoc it az oid2.tó-nevelő munka czi.nvc!Dillának ell1eléEéhez.

Az ~ekolaközpont ünnepélyes átadisin részt vett Dreczin JSzsef miivelődési minis~

terhelyettes, Dr.Szabó S:ándor, az f,~SZMP Br~l{éE meg ei Bizottságának tagja, a me
gyei tanács á talánoE elnökhelyettese, Dr.Becsei József megyei tanácse:nök he
lyettes, Varga Z:::igmond or::zággyiilési képviselő, KóriE György az 1~ZMP Szarvasi
Qrási Bizottságjnak e ~ő titkára, GySrl Imre a Szarvasi Járisi Hivatal elnöke.

Je len vol tak amegye, a j ári~, Gyoma, KondorOE nagyk5z::= 8g ~ B~kéH zentandráe
párt, állami és társadalmi szerveinek képviselői, telepiilésünk párt- és gazda
sági vezetői, a Hazafia~ Népfront~ a KISZ valamint az iskola tervezésében, kivi
t.elez~séb n rÁsztvevő ez~vetkc;zctek9 váll~latok képviselőic

Az uttörők, az lskola dolgozói, szociali.sta brigádok tagjai mellett jelentős

számban vettek réezt az avatóQnnepségen köz~égünk lakói iso

Az átadási Qnnep:::égen r~sztvevőket Sz.lágyi Imre a Nagyközségi Tanác!: elnölce kö
szöntötte, majd méltatta a napjelentősé~ét, az esemény fontosEágt megnyit6 be
ezédében.

Tisztelt ÜnnepEég!

Nd.gyLzs~gUnlc szociali!:ta fejlődése során ümét jelenlős eseménynek örVendhetUnk
és le he tQnk ::: zernt anui a mai napon. ezen uj 12 tant e r ,ne s áH aláno::: ükola iinnepé
lyes átadása a1k~lmával.

Az Unnepfég lényegi tartaimát növeli az a tény, hogy ezen 1étesLtmény átadása
kjzel e~ybeesik tört8nelmi sorsfordu1ónk fontos állomásának szocialista Alkot
mánYl.lnl{ rrvénybe iktatásának .31. évfordu16jával. Augusztus 2o-a Alkotmányunk
U"mep , Ezámunlcra mindenekelőtt a munkás-paraszt EzövetEég~ a nemzeti egYf:ég j a
az ezt Ezimbolizáló termésé, az uj kenyéré. Az augusztus 2o-i ünnepségeinkben
mindig méltó helyet Imp I • István király államalapi tó t~vélcenysége is • riszt el
jUk, mert az Ő evéhez füzjdik az első sorsdöntő társadalmi változás, az álla
miség megteremtése, népünk történelmében.

Az uj okt~táEi intézmény iinnepélyes átadás teszi emlékezetesebbé lakosságunk
történelmében az 198o-af: e~ztendőt, mert hiszen ez évben 250 éve annak, hogy
Endrőd ujra települto

TelepülésUnk népének történelme a Körösök völgyében élő népek ~orfához kötődik,
amely évezázadokon át a hadak ut jának kereszteződéfi pontján élt és t:)bbször
mérhetetlen pusztulásolcat, véráldozatokat ~zenvedett.



E 5bb a tatárok, majd k~t cEetben B tör0k6k pu:ztitott~k el a telepli ci~t, lako
sait több~r:RÁben legyilkolták= menekUlé~re l én zcritették.

A Rákóczi féle Ezabadscígharc után báró Haruckern János György kapja gy lai
uradaimat , aki a KjrJlOÖk kanyarulatának ezen részére 730 áprilisában a Mezóbe
rény hat.1rához tartozó Neme kerelübő telepit le jobbágyokat, akik e ózőleg

Nógrádból és Zea ózsmából telepedtek oda. A telépliléeUnk 773-ban mir 2.300 lel
ket szám ált o TelepüléeUnk nevének iráEa 1425 kj .Ul Endrőd, 1550-ben Endryd,
az 16)0-ae években Endr,3dfalva. Az 800-ae évek"ben az ujrate epitée he~éről a
mai Templom-zugbál a jelenlegi b l ter·:le tr települ t át a lakos ág.

Az endrődi jobbágyok sorsa ha on ó volt az rezig töb i job ágyaiéhoz. Fizet=
tek dézemát, robottal szolgálták uraikat. 'rerméezetec:en lelk een i gadták az
1848-ae márciusi eE 8m,~nyel(e t o A ~ zabadd.sharc védelm :re 298 férfi .indult Koe
Euth zíEzlaja alá, 8. lakoeEá.g éle. emmel, pénzzel, t·rménnyel já_lU hozzá a
EzabadEcigharc támo8at~Eához.

A Ezabads~gharc leverését kivető e-nyomjs n~m aradt _yom alan l az itt élő ~ze

gény n~p ~letében Eem. A - X század u 01s6 hannadától a tőkés rend ~e a feudá
is maradványok ellen folytatott oEztilyharcban az, erdr~di szegény paraszt ág

és ÍöldmunkáEEá~ egyre EzerVtzettebben lépett f az érd kike ezolgáló demok
ratilcuE, E zociá.liE vivm:.ínyokért.

A TanácEkjztáreaEág idej6n a munkiEhatalom védelmében 350 v~röEkatona indu~t

harcba közEégünkéTt~

A t6kés rend és Ezekértoláik ellen vivott harc a fehérterror idején sem maradt
megtorlatl::Hmlo A hata om képvi.E'~syetlen megtorlá.sokat alkalmaztak az er'·
beri jogokat követe16kkel szemben.

T:01epUiésUnk~ benne lakoEEágunk tört~nelmében jelen dátumként emelkedik ki
19440 olctóbsr6-a, 19450 ápri lE 4-69 k~zEégUnkv hazánk felsza adu ásának nap
j ai o

Az év~zjzadokon át, a l~tért annyi v~rrel és verejt6kke1 kUzd6 itt 615 nép ie
uj honfoglalá.Eba kezdhetett. Sors~nak, fej lődésének f rDl:i16ja, telepü .ésének
gyarapitója maga a nép ehetett. Az elmult három éc: fél évtizedben elért ered
ményekre lakoEE~gunk joggal lehet büszke.

A község mai nemzeupke, ma iE kegyelettel őrzi évezázaoe történelmének halad6
hac:.:yományaU és a szocialiEta épité~ során abból ujra é ujra'erőt merit,

XözEégünk ujratelepit~sének 250 éves évfordulója jegyéb II kerUli elhelyezésre
ezen uj léteSítmény fa á~a az azt iE kifejező emléktáb a. H.i Z n amiért ezt el~

helyeztük egyben emléket is ál itunk azoknak akik ly ok kUzd lemme éltek
e15t tUnk L t t a Hármas-KoTöe kanyargó zugaiban, gyakran eLi1ene "lve a csapáeok
e151 9 de mindis vüszahivta. őket a nekik és nekUnl{ is 'Úly kejvCE vi.dék ..
Ebben az Unnepélyes percben gondolatban adózunk azok emlékének, akik nemzetünk
felemelked.és éért, s zükebb hazánk j :.5vő j éért kUzdö t tek, áldozatol{a t hoz tak ..

Tisztelt Unnepeég!

A~hoz? hogy az uj iEkolaközpont meg étesltéeének zük éges égét értelmezz~k,

néhány gondolatblli~ a közoktatás he yzetét ie befolyáso16 tényezőket még ma ie
alapul kell vennio



Községlink még ma is jelentős tanyás 'telepi.iléEo A fslEzaba.du áE elHtt és azt kC~

vetően a kU_területen 10 i kolai egYE~g, 20 t nte-~remel Uzemelt. A belterUleten
mostanáig is a 27 tanterem ől 2 Ez--ksf~g tanterem, melyek a teleplilée n szétszór
tan helyezkednek elc

Jelentősen tud~unk előbbre lépni az állami ok atis ~ovibbfejleszt~E~tehozott
párthatorza ok egva ósitásában, a~kor 1975- e~ átadtuk rendeltetéEének az uj
100 fér6helyes tanyai Diákotthon • E~zel az okta ás körzetec~téEében iE jelen
tóset léptUnk előre. A mai napi~ egy öSEzevon alEótag zatos so port mUködött
az Öregszőlóben, ezen időszak ól. A laka_Ei na ~ elt_rU e're való ~öltözése,

a körzetesités jelentős tanterm~ gondo.at vetet fel a t vá biakban. Számos ta
nulócsopor>· oktatás 3. szUks ég tant erme. ben lce llet -'. bi zto.:: it ani. Közséaünk veze
tő testl.ilete nagy erőfeszi éct tett anna. érdelc-f en, hogy jelen te:rv-. őszakban

ezen tarthatat_an helyzet me oldódjélc és cz"1cségn k :neg:t'elelően me~épUljön

egy uj álta ános iskola. Elképze_ésünket a lliegyei Tanics is támoga~ta.

~ létesitménnye mostmár bLZ sitani tudjuk a követelmény knek megfelelő oktatá
si forma, a kabinetren szerü oktatás beveze ését, mely jó feltételeket ad az
oktatás-nevelés szinvona ának továbbfejlesztécére.

Közs égUnk yezető szervei rée zéről köszöne t"nket és eli S;T!erés Unke t fej ezzük ki
felettes párt és állami szerv inknek azért, hogy ezen nagyjelentőségü beruhá
záshoz a helyi tanácsot anyagiakban, erkö_csiekben maximáliSlli~ támogatták. Kö
szöntetÜDket és elismeré~Unket fejezzük ki a Megyei ranács Terv- és Pénzügyi
Osztályának, hogy a beruházás megvalósitáca idején folya~atosan és rend~zeresen

nyujtottak sEgitséget feladataink ~egoldá~áh z.

A köszönet és a becsülés hangján kell szólni lak sságwnk~ól, az Uzemi dolgozók
ról~ szocialista brigádokról, munkásőrölcr

H

_ 9 pedagógusainkró-, gazdasági ezer
veinkról, kik az elmult 3 éven keresztül anyag"akb3.Il iE hozzájárultak ezen lé
tesítmény megvalósitásához. Ezen tul a befejező munká_atokban is jelentős tár
sadalmi mQnkát vé~eztek,

Kösz·önet illeti a terv zésben, az építésben, a müEzaki ellenőrzésben részt vett
vállatok c szövetkezetek dolgozóit, a k'Ei arOE kat, kik szorgalmac, odaadó mun
kájukkal hozzájárulta ahhoz, hogy az oktatás ez év szeptember l-é ezen egy
~égben beindulha~son.

7



A Nagyk~zségi T-nács elnjke besz~dének efejezéeek(nt felkirte Dreczin József
mi_ivelődésU~yi minüzterhelyettest az ükolalcözpont átadáe::íra.

Dreczin elvtárs rövid avatóbeEzédében szó ott az iskolacentrum szerepérő19 a
k'zoktat:í.Epolitikai párthatározat végrehajtád.ban. Hangeulyozta 9 hogya l8te
sitm~ny akkor ,töl~i be igazán hivatJsát, ha a mostmár belép6, uj korszerU fel
t éte leket bizt OE itó obj ektum megt eIik tartalomma:l s ez az ol\:-cató-nevelő munka
szinvonalának emelked0eében tükröződik.

Elismerését fejezte ki a k,~zség vezeVeÁnek 9 lakoEságánal{~ a létesítmény kivi
telezésében résztvevő dolgozólcnak a törekvéséért , az iskola felépi tésében vég
zett munkáért és "Kiváló Munkáért" kj.tUntetéseket adott áL

~ MUvelődésUgyi Miniszter kitüntetését vette át Kenyeres István az MSZMP Köz
ségi Bizotteág;nak titkára, Kulik István a Nagyközségi Tanács tltkára~ Giricz
;-endel az iskola igazgatója és Hegedüs József~ a Gyomai Fa- és Épitőipari Szö
vetkezet brgádvezet6jec

Az Unnepélyes Ezalagátvágással Dreczin elvtárs átadtá rendeltetésének az isko
lakjzpontot, a~elyet az Unnepségen résztvevők megtektntettek.

Ma, amiJwr e kiadv3nyunlc megjelenik immár egy hónapja folyik az üldatár: az uj
iskolaközpontbano

S~ortmoloalom a lenin l ~en
Terme16szövetkezetünk az ávek során
állandó feladatának tartotta, hogy
lcözségUnk és tagEigunk körében a spor
tolási lehetőséget biztositsa, ösztö
nözze. Gazdasigunk a községi sporte
g)eEUletnek is évenként egyre nagyobb
öSEzeget ju~tat támogatásk~nt. Ebben
~z évben már 20.000.- Ft-al kivánja
segiteni azt~

Tag.j,:l.inkközö t t állandó jelleggel ta
lálható közsé8i igazolt játékoE~ A
községi labdarugás időszakában tsz-Unk
Ezüks8gszerint pályakarbantartást
végez 9 folyamatosan biztosit autóbuszt
a bajnokság idejére. A gazdaság veze
tés 1919-ben fokozottabban segítette
elő a sport tevékenységeto Terme:ő

EZ0vetkczetünkben a KISZ szervezet
vezet~s4vel cis aktiv részvételével
valósul meg a sz~lGskjrü Eportoláe.
GazdaE::íg és párt vezetéEUrik évenként
mintesy 15.000.- Ft-ot biztosit sport
e~zk~zjk vár:irlisira és Eportrendez
vények bonyolitár:irao

1919. tavar:zán~ mivel a tsz. kultur
terme felujitáE aiatt állt az endr6di
általános iskola tornatermétvettUk
igénybe. Hetenként 2-3 alkalom~al

állandó jelleggel általában 20-20 fő

jelent meg, ahol asztalitenisz, te
ren:. labdarllgás és egyéb Eport e~zkö

zök álltak rendelkezésre. Ezt a le
het6séget kb. 3 hónapig vettük igény
beo
A K~zségi KISZ Bizottság meghirdeté
se alapján 1919. márciuEában rér:zt
vettLmk a k0zségi szintU ar:ztalite
nÜ'z bajnokeágon. Itt kulcejátacosa
ink már jellegü elfoglaltsiga miatt
helyezést nem értünk el.

Kispályás labdarugó tornánkon jelen
tőe sikerek'születtek. Községi elEő

helyezés és járási harmadik, ahol
kapusunk a torna legjobb védőjének

eimét kapta meg.

~ Járá~i verseny BékéEEzenta~drison

került megrendezé~reo Nagypályás lab
darugás ~erén sajnoe nem értUnk el



ugyanilyen sikeTeket. Benevc~tUnk

ée r6szt vettünk ug_';an a t~rmelűezö

vetke~~ti dolgoz~k 1979. ~vi megyei
Spartakiád nyári kiiriein. Itt járci
eunkban több alka Dr mal játezottunk,
de labd,_rugói.nk felk6szülf:si hLínya
miatt ~ajnoe nem értünk el helJezéetc
~ájue l~én délutjn a helyi CiP0SZ
Szövetkezet c~Qp~tiv~l jit~zo~tunk

egy kiepályáe labdarugó bari ejgoE
mér!-:őzút.

Sporto11ssal öfszefü~g69 de poli.ti
kai artalommal biró rcnde2v~ny volt
az ŐEZ folYéJJ1l'in a jir.;rJe:cecny, me
lyen J fővel vettünl, ré~zt.

Ter:ne l'JE zöve t !(c: ze tUnk o. lap t e Vi~ ~:e n.'/
~ égéből ad'dó,::.n téli. i.dőszakban

marad több ~zabaJid6, A t61i eporto
liebi3..l1. a lcuLurterem átadiÍsíval 8,2iÖ
keres fordulat k~vetkezett be, lehe
tőeég nyilott állandó 2a1ckozáer:l.,
a~ztaliteniszre, biliárdozáera, me
lye1cet i~a,::nó, 'tV., cgy06b játélcok
tesznek Ezin0~ebbé. Ide mind t0bben
eljárnak eEt6nk~nt, nell ritka 40-50
fő r~Ezvcitcle sem, állandó jelleR~el

10-20 f6 vesz riszt e~y-e8Y eEti kö
zös Ez6rakoz~50n ~f s)orto11son.

Leejclentősebb ~5 le~er';Eebb eport
águnk az asztalitenisz. Ebben az ~v

ben r~Eztvettilnk a Terme16Ezövetke
zeti Dolgozók 1980 s évi meB~e: Spar
takiád t~li ven::eny lciirálOán, ::11101 4
fSs asztaliteniSZ cEapatunk me~eze

rezte a jári~i, EzövctE~Bi, oajd a
meg~ei e156 helyet. Edz6Ei lehct6e~-

ENDRŐDI HIRADÓ

Kiadja:-
Az SZMP Endrőd.Nagyközségi
Pártbizottsúgána Agitációs és .
Propaganda Közponija

Fősze. kesztő:

Pintér S úndor -

Reink iE e~ben a ~port~Gb-ln cl. legk3d
ve~~hbek. Sakkozie te~ilct~n már
G.'e"pé1Jbej~ ,;.z ';.do !;tE·~;;0,i..nl<:. A két
k;izE és /EnirDd, -G:loma/ által kii rt
"Fel::z8.b·1.clul3.si Kll.p·in tl l f6 vett
r~s z t o

19:3J. :D!rc - 'l:::Sb:J.!l ;::. tcili időszak be-
..l. t N , .,

e ,J~nfe.·-~_~ ~ ::"~ .. t··ll:i ~(.~n·_E~, b~l~.árd

~s sakkban hirdett~nk házi h?~nO~Ei
Got" J'.~ta1Llazé.r::ra 2S :rendezée~e ter
~e15ezöv~t\r=·tUnk vGzet6r::ége 5eoooo
Ft-ot EZ2.Vazo tt mer;. Ilyen rendezv:§n' t
ez~tin évenk0nt kívánunk megrendezni

v

Te~~c16E~~vctkezetünkben az elQult .
évben és téli időEzakban jelent6sen
ellc1lcAdtek a EPortolici loheto"<:pcrek- ....... .... ""'o

v::t1,JIi1int annak EZGrvezettEégi Ezint.,
~e. Ez k i szönhet6 részben a KISZ ve
zetői:é~ uj:já c zGrvezés8nek, réi:zben
az Okt~tisi ~s Kultur~lis BizottEá~

ös s ze t é te l-~ben t "..5 rt ént vál to zá snak:
valamint a kcit t~rEadalmi szerv gv
ra lEhoz v:1.1ó köze ledécénelc o Mu.nkájul(
ere~Jényekúnt mind több dolgozó vesz
r~Ezt E~e:v~zetten a szabadidő helye2
lrll"'C'7n"l"~'>b->"" T IN ,.,c -,-.~~ :... CA::-,",- ::... •• er-ne· SZo'Jetkzetünk_
Den ezj1tal mind na~vobD le~e,+oNcfSa

1.,;,,,, - .A ........ Je
nyilik a tagok Ezéleseb k6rU bevo=
n~i:ira, mind jobban népszerüEödik a
t~mG ,sport moz~alom, a Ezam~lyi és
tjr~yi feltételek egyre inkább meg~
teremt() nek o

Galé.lmboE I;~re

Oktat~ci és Ku toBize
elnöke

_S zel"k szli:

Az 1rásos Agitáclós Csoport

A kl dásért ele!:
K .nyerce Istv'n

KészU1t:
.A.z ENCI házinyomdá.jában



Márton Gábor:
;
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AK A A (Vc rész)
A k~zilabda indulása már az 1940-e5
évek első éveire eEiko Németh AndráE
fáradhatatlan lelkesedéssel szervez
te a lányokat a nagypály~s k~zilabda

tanulásra q A szervező katonai bevonu
lása után nem volt munkájának folyta
tója, igy a szépen induló uj ~portág

gazda nélkUl maradt c

A felszabadulás után a focié lett az
elEőszUlöttség joga és ~zinte egyet
len csapatsportként m~ködött. A Eike
rek utini gyorE visEzaesés után - a
csapat fe1bomlása után - id.Bella Imre
kapott me,~bizást a sport megszervezé
sével. 1960-ban az egyre népesedő

Cipész Szövetkezet ·tanulóibó:;" leány
csapatot verbuváltak Ugy kellett az
alapot lera~~is hisz eddig a lányok
"mostoha gyerekek" voltak" A sok te
betséges ipari tanulóból aránylag rö
vid idő alatt kirobbanóan erős kézi
labda csapat alakult c 14-15 leány al
kotta a magot. EgyéVi másodosztályu
szereplés után már az elsőosztályba

kerUlteko Hihetetlen szorgalom, aka
r~terő9 tudis és becsvágy hajtotta
őket. A közszellem valósággal eszmé
nyi volt e A fáradhatatlan sz~kveze~

tők irányitásával hamar belopták ma
gukat a szurkolók szivéheo Nem volt
ritka a 200 feletti néző szám sem. A
közönség egy volt a csapattal. Szinte
elfelejtették~ hogy nincs focio Vol
tak? akik eskUdtelc, ho':,y mozgalmasabb
változatosacb, érdekesebb a kézi a fo
cináL

No, azt is meg kell jegyeznl, hogy
newcsak JO ~portolók, de nagyon csi
no~ak is voltak a lányainkQ Csoda-e
ha a legjobb sportolófiuk a kézilá
nyok közt találták meg eszmBnyi fe
leség~keto Több sportoló házasság
kütődütt IUjváriné - Timár Mária,
Dávidné - Farkas Piroska, Gellainé
Timár Irén, Bótosné - Korcsok Erzsi~

N,iklósné - Szabó Éval. FUlö2 Imre
testnevelőtanár nagy szakértelemmel
vezette őket sok sikerre. Az első

osztilyban is hamarosan a bajnokság
ra kacsintgattak. A békéscsabaiak
mögött második helyen végezve, réEzt-

vettek a ebrecenben megrendezett 0r
szágo. spartaldádon. Majd fe:tjutva ·-~Z

or~ zágosra, BudapeEten a 3. hely';,
végeztek. Most l,3.tEz t meg, men;lyi
tehetséges sportoló van, csak áldo
zatos ,hozzáértó :::zacvezető kell.
Bizonyára E (aknak felcsillan a Eze
me, ha tizenötévnyit visszaforgat
gondolatban az idő kerekén és emlé
kezetében meg'elenik Szabó Éva, Pely
va Erzsi, ~orcs k Gizi, Timár Mari,
Timár Irén, Rácz Piri, Ugri Mari,
Koós Edit, Bótos Margit, Farkac Pi
roska, Gá R~zsic

KözUIUk a két Timár, gr n, Rácz
Korcsok megyei válogatott er#csége
volt.
~em fintorogtak a v nato , vagy te
herautós utazástól sem. A két Bella
Imre érdeme~ elév-~lhetetlenek a si
kerek kovácsolásában. Baláz~ Ernő a
gazdasági Ugyek szakembere vo t. Az
elnyühetetl n Harnos mindnes lett és
azóta is jóban, rosszban kitart a
kézisek mellett.

Nagy vetélytársak voltak: Békéscoa
ba, Gyula, Szeghalom, Oro~háza, Szar
vas, Gyoma.

Az őrségváltás során Szosznyák,
Németh Mari, Vaszkó Ági, Korcsok Erzsi
Zrak Katalin, Cserenyecz Katalin,
Bajusz Ica vitték tovább aprimet.
KözQlUk kettő ma is edzője p szellemi
irányitója a csapatnako Igen Ugyesen
foglalkoznak a 10 évesektől kezdve a
sprotolni ldvánó _inyokka. 1979-ben a
két csapatos I. osztály B. csapatjá
nak listavezetője Voltunk. Majd az
összevont l. osztá lyban ic szépen
he lytállnak.

Az elmult télen Mezöturon megrendezett
teremkézilabda bajnokságba~ - ahol Bé
kés és Szolnok megye 4-4 egjobb ké- I
zilabda csapata versenyzett - lányaink'
a második helyet szerezték meg.

A férfi kézilabdáeok 2 évvel később

verbuvá ó tak c~apattá. A községbe
hazatért fiatal tanitók: Fagyas Mátyás
Varju József, Czibulka Gyuri köré



csoportosultak a sportolni Ezeret6
fiuk: Koós Laci, BallzE I., Timár Imre
Iványi, Fe)c:~cs L, Nélneth Lajos la
k'sőbb válor,atott focista/ UGrin 10'
Bótos B., Giricz Ic ~E Giricz Sjndor.

Szivós 9 kem~ny e~yuttes volt. A Deb
recenben megrendezett Spartakiádon
ele6k leltek~ a budapesti orszáGoson
harmadikok.

Ut inpótl'l~ . E szo!~ver.:,-t8s hi·'lnyában
í972-ben EZ teEett, azóta nincs férf
cs apa tunlc o

Jelenleg 32 igazolt ját~koEa van a
női csapatnak. Sok tnh8tE~~eE fiatal
f:anulja a ,i6.ték fortél:lait a legjob

baktól o•

K"jvetl<ezik: véle:n0.nyek, cEapatole 
ahogyan a sportv8zetők

láttákc

I' ~ II me
Né met h János

(1912-1J8 )
Hoss~antart6 sulyoEbeteBE~gében ju
lius 5-én hunyt el.
Munl<.:ás cEaláJ ,:"er,::le l<el<ént - édesap
ja korai halála miatt - fiatalon kel
lett munkát vállalnia; volt kanász D
kisbéreE E TéEZ8S arat6, kubikus o

1944. 6Ezén a fel~zabadulás a község
ben érte. Els6k köz·stt kapcsol6dott
be a község tirsadalmi, politikai ~

letébeo A Magyar I(ommun'...sta Párt köz
ségi szervezetének megalakuléÍsától
taGja, hU harcosa letthaláliig.
1944-től rendőrként teljesit szolgá
latot 9 majd a Köz~égi FJldmivesszo
vetkezet ür.yvczeté; igazgatója<
1954-től aD6zsa tsz tagja, pártaIap
szervezeti tLtkár. 1973-ban megrom
lott egészségi állapota miatt nyugdi~

ba kénysze~ül menni,
A közséSí-járisi pártvezét6 testüle
teknek több mint 25 évtg tagja volt.
A községi Tanicsnak megalakulásától
23 évi~ volt tagja c

.Az 1956-oE ellenforradalom leverésé
re a néphatalom védelmére els6k kö
zött fogott fe~yvert. a Munkásőreég

alapitó ta8jaként 10 évnél több ide
ig tényleges munkáEőr~

A mez6gazdasig szocialista átszerve
zésében nagy aktivitáEsal dolgozott.
Gazdag munkássig~Á a párt, az állam,
a munkahc;ly tö,.b magas kitjintetéssel
ismerte eL
Halalával községünk 9 termelSszövet
kezetiink e[',y aktiv, odaadó, hU tag
j~t, igaz kommuni.sta embert vesztett
el.

•JO
)

Tragikus hirtelenség~el hunyt el ju
lius 9-én munkahelyének p a Béke Tsz
nel\: területén.

Kubikos család gyermekeként kanász 9

majd béret: munkával kezdte az életét.

Iskoláinak befejezése után kereskedő

szakmát tanulto Innen sodorta ela
misodik vi ~gháboruG A hadifogsigból
való visszatérése u~án a hely~ Föld~

müvesszjvetkezet bolti eladója 1959.
amikor is belépett a Béke termelőszö

vetkezetb~o HOEszu időt tö_tött el
anyagbeszerz6ként p majd üzemanyaRke=

h Q

zelo lett.

Az 19l9-es Vjröskatona apjához méltó
an, részt vett a mozgalmi munkában
Az ifjusáei szervezetben, a szakszer
vez etben tevél,:enykedett, majd 1968 •
a párt tagja lett
A mun'ás6rs4s állományához tartoz6tt
197o-től haláláig.
Községi Tanác~tagi megbizatást 1967-től

látta elnagy felelősséggel, választói
k8zmegelégedéséreo Ta~ volt a Vörös
kereszt alapszervezetnek, a községi
Eportkörnek.

Halálával egy nagyon aktiv közé eti
ember veeztettUnk elo



,
BRIGADOK

a ~ nre sz si mu ~averseny~en
~~~1i-~MJ1~~~

~SAft l~ KSlOlG AlA TA A
A Gyoma-End:.. ,:id éc Vi ék ÁFÉ Z end
r~di t~rü1eti czerlezctéhez tartQZÓ
17. EZ. Fehérnemü-Divatáru ~_tji

ban dolgozik az "Ápri1iE 4." sz cia-
ista rigá 9 melynel ~in- n a ja

nőc

Arigád 1964-ben az elsők közö"t a
lal t, éte záma 4 fó. Az a_api ~Ó
r~ga tagok közü_ jelen eset en l

fő do gozik a ri-::.ádban R j' ] ~ __ály
né, a bo t vezető'e.

A brigád ré~i tagjai a sz~vetkeze

mis fontoE e~YEégelbe kerültek. A
r4giek hel~~be uj, f:ata tagok ke
rültek és töret en len "l_ttel dol~

gaztak tovább a brj.gád vá laláEai
nak teljeEitéséért. Vezetój"k Gellai
Imréné bo_ti e_adó.

A szocialieta versenymozga omban ak
tivan kiveszik a réEzillcet a ri gád
tagok. Vállalásai~ teljec'técév l
nagyban elősegitik a EzJvet ezeti
Ezintü verEenvvá la (E ~e jeEitését.
Ezentu ell:őcLe~ec fe a atu ak te-
cint~k a visár ók udvariaa, pontos,
gyors k~sz 19á1ál:át, ~gényeik minél
jobb __ 'el~Gitél:ét. fl'[ nlcájukkal mél
t=1n é_' e:nclték ki a v:Lár ók éE a
zJvetkezeti tag=ág eliEmer~Eét.

A l:z0ve kezetpol: ikai feladatok
végrehaj U,l: á billl il: a tivan kiveszik
a réEz;'(ket, rend:::zereEen f glalkoz
nak a vál:ár16kka.Szervező munkájuk
kal növ lik a szövetkezeti tagok szá
mát. A rendezvények elókészitésébep
/tagértekezlctek, r~l:zkjzgyüléEek/

résztvesznek.

Csatlakoztak az Endrőd kÖZE égben in
dult "Egy nap z ickoliért" mozgalom
hoz.

Arigád gja min ccaládanya. A
munka, a c=aládneveléE me_lett cza
ki ~naA id5t a tanulá Era, a ~za ai)
politika~ ismeretek ell:ajátitására.
Az e mu_t években l fő b ltv zető

t at1f yama, l fő Ezalanunk' ~ auf
lY2m t, l fő _edig M eE i középis
k lát végz t.

A brigád rendEzeresen ~r a kjzség
kulturális r ndezvényeire, czinh~z

ba, mazi~a. Közös munkáj ukkal , embe
ri ma atartásuidcal hozzájárulnak a
szövetI-ezeti mozga om erőEÍ' éhez.

Tagjainak hozzáállása, példamutató
munkája eredményeképpen a brigád
min en évben elnyer e a fzocialista
ci~et. ~_t kOfa 2 br nz, 2 ezüst,
és 4 arany brigádéremnek.

Lunkájuk elümeréseképpen a munka
verseny m zgalom- an való aktiv rész
vé elükért Két al al mma nyerték el
a "Kivá' olt" kitoontető c'met.
1919. április 21-én ~nnepi gyülésen
vették át az . azgat6l:á - a szocia-
ista brigádvezetók tanác~kozál:a ál

tal ~ a Sz~kEzervezeti Biz tteág, a
KISZ vezet6l:ég egyetértésével együt

el:en adományozott "SZÖVETKEZÉT
KIVÁLÓ BRIGÁDJA" i tüntetést.

A rigád tagjai közül 3 fó rendelke
zik "Kiváló Dolgozó" kitüntetésksl
és birtokoca a "Sz~vetkez~t Kivál6
rigádja" kitünteté lOel járó egyé

n" kitüntetécnek ie.



A négyéve c E zaklcözépükolá an B fő ta~

nult, akik junius hónapban megfelelő

'rett c0gi vizsgát tettek.

Ápri is 4-e a kalmáb' czöv kezetUnk
~;ovjet kUldöttcéget fogadott és á
tott vendégül. A .alálkozót igen meg
hitt, ő zint égkör jellemezte.

Junius hónapban ker"lt Eor a szakmun
kistanulók elméleti és gyakorlati vizs
gáj ára. Az ipari tanulók cikeresen
he1ytálltak, 12 tanuló tett eredményes
Ezakmunkásvizsgát. •

t
II

Z ve eLenin

A 45 fős KISZ alapezervezet az 1979'
éves mozgalmi, szervezeti munkája
eredményeként elnyerte a KISZ Közpo
ti Bizottság "Diceérő Okleve ét".

~ termelőezö etkezet tagjai köz~l

36 fő kapott 10-20 évee törzegárde
jelvényt
6 fő részesült Kivá ó Munkáért mi
niszteri, TOT é~ tsz. vezetősége

által adományozott kitUntetésben.

A Körösök Vidéke Termelőszövetkeze

tek Területi Szövetsége által meghi
detett termelési versenyben a Lenin
termelőszövetkezet /kategárián belül
a kukorica termeeztésben első helye
zést ért el D az energia gazdálkodás
ban második lett szövetségi szinten
E területen példásan dolgozó szövet
kezeti tagok pénzjutalomban részesü
tek.

Hét EzocialiEta brigád 73 tagja 1979
évi munkája alapján 'rt el magas Ezi
teket és réezesLi.. t pénzjutalomban ...
Hat főe szere_ő munkacsoport ~. takar~

mánykeverő tervezéséért, megépitéeé-
ért réezesült elismerésben. .

A terme őezövetkezet vezetőségi Ulé8~

értékelte a XII. kongr CSZUE és hazán
felczabadu ásának 5. évfordulója
tiszteletére tett vereenyvállaláeok
teljesitését.

A jó idő beáll ival a ezövetkezet
dolgoz.ói hétvégi k rán ulás k n vesz
nek réezt 40-45 főve az rEzág kU
lönböző táj ain"

. Az üzem timogatta az általános isko
lások kirándulásai ie, valamint a
kjzel"övőben s rt keri' a Ezövetkeze
nyugdijasainakegynapos országjá ó tG
rájára.

övetkeze
A Ezövetkezetnél megtartot szocialis-
abrigádok közroUve_ódés: veté kedő

eleő helyezett je részt vett a Szarva
Eon roegtartott terü eti dönt ón, aho
e laő he lyezú 'rt el. E rigád ~

az ~CI Ezoc'alista briGád -képvise 
te a Ezövetkezetet a május lB-án tar
tott megyei vetélkedőn.

A szövetkezet az 979-ee szocialieta
munkaversenyben e ért eredményéért
átvette. a Könny"ipar K~váló Szövetk~

zete kitUnte ,ő cimet. Ez alkalombó
2 dolgozó részesL"lt "Kiváló Munkáért"
kitüntetésben.

- 20 do gozó Kivá ó Dolgozó kitünte-
tés ben

- 2 szoc. hrigád Ara y plakettes
- l brigád ezüst plakettes
- 2 brigid bront plakette kitün-

. tetp.sben részesült
- 7 brigád kapott oklev let és kol

lektiv jutalmat. Jutalomban része
sült mintegy 310 fő.

Május lo-én tartotta a szovetkezet
KISZ szervezete az évet záró küldött
értekezletét, ezen az értekezleten
megválasztották a KISZ Bizottság tit
kárát és a bizo~tsági tagokat.

Cipész



Tim6r Gc:'~:,el'y, fzerl:e<:ztőeEÍgü,nk tag·
ja, a Le jn mg.TSz. p:rttitkára
ezept~mb~r ~J-~n a Fecyverp~ Er5k
Na9,ja alkalm'iból a Haz,,. Szolgálatáért
Érdem4rem ar~ny fokozata kitüntetés-
ben r8EzGeült o '

Kiti.~tetée,:hez fzivből ~ratuU.lunk 6e
továbbieikereE munkát kivánunk.,

Szabó Szövetkezet
Az endrődi Szabó Ipari Sz0vetk~zet

dol~czói hQ~ink fel<:zabadul~sának

35, évforoulójit méltó tisztelette
ünne pel t éko Ez alkalom:r.al a Ezocia

liE ta brigádok 19790 évi l1lunlcáj:.ínak
erkölcs:L SE anyagi el Lemeréeérel ie
sor !cerülL
Endr5d Nugyk ;zeégi Tanács VB-tő el
iemer6~t kapott El. Ezöv~tkG=et, mint
a k~ze~&~(rt El. leGtöbb tireadalmi
mun!cát 'vé~ző ga~daE'í,:.i er,yr.:éf!,o rnie
mer6st kapott az Ady Endre, a Radn6ti
Mik15s, a Him1n Kató szociallstá bri
~ád a NagykizE8gi Tanács VB-től.

Szövetkezeti r.:zinten a Hám1n Kató
EZOC. briGid a SZJvetkezet Kiváló
Brigádja cimet p az Ady Endre p a Mar
tos Flóra szoC a briGádok négYEzeree D
illetve háro,nezoroE arany~rmeE círne'G 9

a Radnóti Mikló:: szoC o brigid három
::zoro~ ez".stérmes p a Nove:nber 7 szoc ..
brieid hárnmEzoros bronzérme:: cimet
és él vr-.le,iáró pénzjutalrnat kapták.
Szintén ez alkalom~al került eór a
Kiváló Dolsozók jutalmnzására ie.
Szövetkezeti Ipar Kiváló Dolgozója
kttüntet~st kapott: Korda Imréné,
IlY.> ri Szöv.etlcez.e t Kiváló Dolgozója
kttüntet8et kaptak: BacEa let ánné,
Di.ószegi Józsefné, Gál Jáno1:n, Buza
I:: tvánné, :ifj. ·r.imár ~ro lyné, Szilá
gyi Ferencnéo
A ez:ivetkczd Ezoci:J.l:LEta br;'.f!,'ldjai
az ezévi felajánlá:=~lllc1. ü _.egtet
ték, melyben igen E0k társadalmí mun
kav~gz'is Ezerepel, ugy községi mint
Ezövet!cezc ti szint .:n.

Béke Termelőszövetkezet
A felEzabadulási ünnep~ég keretében
ve',ték át a tcr:nclőez'}vetkezet ~zo

cialieta bri,,:. ~dj ai az 1979. évi ál la
láeaik teljee~t~ee el~E~er6Eek6nt a
kitüntetéeekGt és jutalma~at.

5 brt.:I.~d 66 t:1gja réezeeli t anyagi és
er~51cei eliemeréEben~ A Petőti Sán
dor EZOC" brl~id ezüet brigád~rmet,

a November 7, az Október 6 él: a Május
l. bri~ádzáEz16t, a Dózea brigid a
ezoc üüie t 3. br~'!,id cimet kapta meg.

A ha "yom nyoknak rnef'.felclc)on ez alka
lommal lettek átudv~ a 10-15-20 éves
törz~Glrdnta8ok r~r.:z~r~ a kitUntet~

eelt -2:: a 25 évee ille·tve 40 éVee ju
bileumi jutalmak~

A terrnelő::züvetlc:zct vezet::::GCG "Ki
vá16.DolgDz6" kitUntet~EbQn r~ezeEl

tette: Varju Andr1e, Tóth Mária,
Gellai János, H toc Mihily ~s ~~th

Antal tsz. tagokat. Ge11a1 Deze6 ré
Ezére sok éveE termelőezuvetkezeti

és társadalmi munkisEága eliemcr0:::e
ként a "Szocialista Mez6gazdaeág~rt"

e~lékp1akettet adományozta.
AUGUEZtuE 20-án s A1kotmlnyunk ünne
pén "Kiváló Ter,nelőezövetkeze'tiDol- .
80zó" ki tüntetést kapott:
SznkáloE Laj oe, Novák S:1ndor 9 Dinya
L.:l.jOE p GC:'llai Miklós p 'lIimár Zoltún,
ifj. Fülöp'JánoE~ Nánási József és
'f imár Laj oe.
Szocialista MezőgazdaeáBért Emlék
plakettet:

Gubucz Imre és Gellai Béla kapott.
P~nzjutalomban réEzeeitette a terme
:'.{;s z~ve tkeze t:

Szurovecz Zoltán, Dr.KoleEzár József
Vári L1ez1ó, E ek Miklós, Szilágyi
Ká m:ín és ifj .Iványi Ie tván dolgo~
zókat.

Takarékszövetkezet
A Takarékezjvetkezet ezévi bet'tállo
minya t8bb ro'nt 10 millió ~Lt a nö
vekedett, igy jelerileg 175 m~lli6 n.
a ~akoeEjg által megtakaritott öez
~zege

~ mult évi eredffiényként az idén i
moet már hatodik alkalommal lett az
orezá80e 10 legjobb kö~ött.

A kitüntr::tő okl~vél átad6.~a alkalmával
Szurovecz Máténé "Kiváló Szövetkezo
ti Munkáért" kapott kitüntetést ée
5 takarékezjvetkezeti' dolgoz6 kapott
Kiváló olf,oz6 kitüntetést.

-Ezévben uj Ezolgál :1t-if t vezetett
be a takarék~zövetkezet: az átuta-
isi betét f~rgalmaz1fát.

Egy bizonyo E öeezegst betizet a be
tétes ée abból a takarékezövetkezet
kifizeti a villanyszámlát

a TV elátizetéet,
az OTP törle~ztéeeket

biztoelt:ieokat
aZ ujEágokat.

Míndezeket nem kell kUlön-kUlön in
tézni, a betéteeek helyett a takar~k

Ez'5Yetkezet elintézi.
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