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AugQsztus 2 -án AlkotmánYQDk szü etésének évfordulóját ünnepl· or
szágunk népe. E napon e lékezQD az á_lamalapitásra, tisztelgünk a
32 év törvénybe ikta~ t úi alkotmányunk előtt és örvendünk az
aratás eredményének, z új kenyérnek.

Ennek az ünnepne a art alma ak or )e 'esede t _i igazán és vált va
l'ban hazánk lako ságána igazi ünnepévé, amikor 1949-ben a szooi
al~sta építés út ára lépett dol ozó nép küldöttei törvénybe iktat
ták a Magyar Népköztársa ág lkotmányát c Szocialista alkotmánYQDk,
mint ~ársadalm~nk alaptörvénye immár több, mint három évtizede vé
delmez' és segit' ársadalmunk épité2ét. Magába foglalja a dolgozó
ember alapvet"'" jogait és kötelességeit, ugyanakkor egységbe ötvözi
n'pQ~k történelmi m~ltját és jövő' 't.

Alkotmányunk elő)-"rténedhez tartoznak az államalapi tó Istv án király
haladó törvényei, Dóz a Gyö~gy és R~óczi Ferenc követelte jogok, az
l848-49-es forradalom é szabadságharc céljai, Széchenyi, Kossuth
tervei és Táncs'cs Mihá y kotmánytervezetei. De nagy tisztelettel
adóz k az 1919-8s ~ agYar Tanácsköztársaság 1919. június 28-án el
fogadott Alkotmáyá__ ak is.

Szocia1~sta Alkotmány nkat 1949. augusztus 18-án tartott Országgyü
lés j=-_. törvényével fogadta el és tette társadalmunk alaptörvényévé c

Ennek szel_emében végzett alko~ó munka eredményeként született új
ország a régi helyén, rrktuk le a szocializmus alapjait a társada
lom minden tertiletén és indultunk e_ a szocializmus felépitésének
út"án. Az 1972. ápri is 19-i Országgyúlés társadalmi fejlődésQDk

eredménye "he ~gazitva módositotta Alkotmányunkat és egységes szö-
vegezésben emel'e törvényerőre. .

"~ Magy§r Nép -öz' ársasá A _otmánya ma kifejezi az országunk életé
be végbement alapvető változásokat, a társadalmi haladá ért v~vott

küzde_em és az országépitő munka történelmi eredményeit."

_Alkotmányunk az el tel t 32 év alatt k' áll ta a gyakorlat próbáját. Jól
tükrözi valóságunkat és segit bennünket a további fejlődésben, a jö~

vő formá1ásába_ •

Augusztus 20. az "ú.o kenyér ünnepe" is, hiszen az Alkotmány Fo a ke
nyér összetartozó fogalmakánt emlithető. A szocialista alkotmány
biztositotta jogok á_tal vált lehetővé az alkotó emberi munka kitel
jesedése, szület__ettek olyan eredmények országunkban, hogy él mező

gazdasági termelés több területén is megközelitettlik a világszinvo
nala' • Ma gabonatermelé ben - a lenyérgabona-termelést is beleértve
- előkelő helye fo la e_ hazánk a világ gazdaságai ,közötto

Az i ei a atás eredménye., mennyiségét tekintve alatta marad az előző

évinek, minősége zonb n felülmúlja azt. Tekintve, hogy a múlt'év
őszi, több hónapig tartá szárazsága már a vetésnek sem kedvezett, a
kemény té_ is megviselte a növényeket, de a kora tavaszi belviz is
sokat kipusztított belőlük, mégis mindezek figyelembevételével a 42
mázsa hektáronkénti á lagtermés községünkben tiszteletre méltó ered
mény. Betakaritása a szorgos, felelősséggel végzet't munka következ
tében, mintegy két hét alatt, minimális szemveszteséggel történt meg.



Ma, augusztus 20-án, amikor tisztelgünk szocialista Alkotmányunk
előtt, akkor Őket is köszöntjük, az országu~' kenyerét megterme_ő
és azt biztonsággal betakaritó mezőgazdasági dolgozókat, a növény
termesztőket, a kombájnosokat, a szállitókat, a mezőgazdasági szak
embereket. Mindazokat, akik a dolgozó nép iránti felelosség érzésé
től átitatva mindennapos, derekas munkájukkal járulnak hozzá, hogy
társadalmunk minden tagjá ak és mindennap biztositva legyen az éle
tet adó, izletes kenyér.

Alkotmánynapi ifjúsági napok kulturális és
sportprogramja

Augus zt us 2 o c

10.00 - 16.00-ig,
Sportprogramok a községi sporttele en.
Női, férfi kispályás la darúgó mérkőzés.

17.00 - 23. oD-ig.
Politikai Casinó
Bady Bi1ding bemutató
DISCÓ - Helye: ENCI Ifjúsá i K_ubja és ebédlője.

~elépés dijta1an.

Augus ztus 22.

17.00 - 22.00-ig.
Az "Ellenpont" együttes müsora Fi1ade1fi Mihály
vezet és éve l.
DISCÓ a Rózsa Presszóban.
Belépés: 20,- Ft.

MINDEN FIATA LT SZERETETTEL VÁRUNKl

JÓ SZÓRAKOZÁST KIVÁN

a Községi KISZ Bizottság

...



É~ UIÖ Yáros~öz~ont
A két községet összekötő 46-os út mel
lett, a két telepü_és között magasod
nak a majdani városközpont első házai.
Milyen lesz ez a lakótelep, mi várha
tó a VI. ötéves tervben? E rövid cikk
ben szeretnénk tájékoztatást adni.

A távlati elképzelések szerint a kör
gáttól a viztoronyig elterülő térség
ben épül fel az új városközpont, la
kótelepekkel, üzletekkel, iskolákkal,
gyermek- és kulturális intézmények~el.

Természetesen ez valóban a távlat.
Megvalósitása egyértelmüen a pénzügyi
lehetőségek függvénye. Az alapozás vi
szont már elkezdődött. Első lépésként
került sor az első ütem területének
kisajátitása, majd az első lakások
megterveztetése. A VI. ötéves terv idő

szakában megépül 17 OTP-lakás úttal,
közmüvel. A többszintestömbszerü la
kóházak mellett lehetőség nyilik a te
rületen családi házak épitésére is.

. Jelenleg folyamatban van 134 telek ki
alakitása, abol kétszintes, telkes la
kóházak épithetők. A gyomai tanács úgy
tervezi, hogy ezeket ja telkeket telje
senközmüvesitve fogja értékesiteni
jút, járda, viz, villany/. A közmüvek
értékére OTP-hitelt kapnak az új tu
lajdonosok.

A VI. ötéves tervben megépülő 117 la
kásból várhatóan ez évben átadásra
kerül 26, 1982-ben további 40. A la
kásokhoz jelenleg van folyamatban a
teljes közműhálózat kiépitése.

Az első ütemben épülő lakások két- és
háromszobásak. Irányáruk 420-460 ezer
forint körül számitható. Ezekre a la
kásokra már lehet igényt bejelenteni
az OTP-nél, illetve a helyi tanácsok
nál.

A várhatóan benépesülő lakótelep fel
vet bizonyos kommunális, szociális
gondokat is. Az egyesült ÁFÉSZ VI. öt
éves tervében szerepel ezen a terüle
ten egy Jooi-es kis ÁBC megépitése az
itt lakók ellátására. A gyomai tanács

tervezi a "Vizügyll melletti óvoda k~t
csoporttal való bővitését, mivel az
új lakásokat feltehetően fiatalok fog
ják benépesiteni.

Az új lakótelep épitésének, fejleszté
sének legközelebbi tervei, melyet a
VII. ötéves tervben szeretnénk megva
lósitani, a következők:

Igény szerint folytatni a la~ásépi

tést, egy óvodai, bölcsődei komplexum
létrehozása és egy, a már sürgető igé
nyeket kielégitő müvelődési központ
és egy 8 tantermes iskola felépitése.
E célok megvalósitása elsősorban azon
múlik, hogy a tanácsnak milyen fej
lesztési lehetőségei lesznek, de
nagyban befo_yásolja az az erőforrás,

amit az itt élő lakosság, az üzemek
áldozatvállalása jelent. Bízunk abban,
hogy mint eddig, ezután is számolha
tQDk arra a segitségre, amit jövőnk,

a felnövekvő nemzedék jövője érdeké
ben vállal ~ község társadalma •

Az új vár~sközpont fejlesztése, kiép~

tése olyan cél, amely a jövőt foglalja
magába. Erőnk és lehetőségeink függvé
nyében törekszünk következetes végre-

.hajtására. Azonban nem feledkezhetünk
meg a jelenről sem. Annál is inkább,
mert a közeljövő kifejezett célja a
városépités. Eb~.ez pedig elengedhetet
len a jelenlegi település /települé
sek/ alapellátásán~~maradéktalan meg
valósitása. Mind a VIc, mind a VII.
ötéves tervben folytatni kell a köz
IDQhálózat fejlesztését, a szociális,
kommunális, az egészségügyi ellátás I
korsz~rüsitésé~, .megoldani a.külső te
lepülesek gondJalt. Ez sem kls fel- I

adat. Ezért fő erőinket erre kell for-I
ditani. A küszöbön álló egyesülés után
méginkább a tervszerü, arányos fej
lesztést kell szem előtt tartani~ amí
abban fejeződik ki, hogy minden új lé
tesítmény egyformán szolgálja a tele
pülés bármely részén élő lakosság ér
dekeit

Kenyeres István
községi pb-titkár
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Nyuo~íjaso~

atermelÖsl "Yet~elet~en
"Nyugdijasok". Ez é\ szó egymagában
hétköznapi jelentőségü, de még is so
kat mond, sok mindent takar. Sok mun
kában eltöltött év, közös küzdelem,
siker és esetenként kudarcok emléke
van elrejtve a nyugdijasok táborához
tartozó tsz-tagok emlékezetében is.

Jóleső érzés esetenként egymás közöt
ti beszélgetésben felidézni a kezdeti
problémákat, gondokat, amikkel meg
kellett küzdeni, hogy a termelőszö

vetkezetek a mai fejlettségi szintre
elérkezhessenek. De nem kevesebb öröm
arról hallani nekünk, nyugdijasoknak.
ha szövetkezetünkön belül egy-egy' jó
termelési eredményt sikerül elérni,
vagy tudomást szerezni -a szocialista.
brigádok által elért szép eredmények
ről.

Ezekről a havonként megtartott nyug
dijas-délután kon kapunk tájékozta
tást szövetkezetünk ~ezetőitől és
ugyanitt tájékoztatják a nyugdijas
korú tagságot a szövetkezet helyzeté
ről, a megoldásra váró feladatokról,

Az elmúlt évben a Körösök-Vidéke Tsz
Területi Szövetség ajániással élt
tagszövetkezetei felé, hogy ahol nagy
.a nyugdijasok száma, hozzanak létre
nyugdijas-bizottságokat. Szövetkeze
tünk vezetősége 198o~ szeptemberi Ve
zetőségi ülésén az ajánlást megtár
gyalta és elfogadta. Annak érdekében,
hogy az idős korúakkal való törődés

jobb és szinvonalasabb legyen, létre,
hozott egy öt tagú nyugdijas bizott
ságot. A Béke Termelőszövetkezetben

igy 1980. szeptembere óta tevékenyke
dik nyugdijas bizottság, aminek kezde
ményezésére megalakult szövetkezeten
belül a Nyugdijasok Klubja.

Mi nyugdijasok igen nagy örömmel fo
gadtuk vezetőségünk ezen határozatát.
Ugy érezzük, hogy a többségében fia
tal vezető ezzel is bizonyitotta;
tiszteletet és megbecsülést tanúsit
az elődök munkáját i~letően. A havon-

ként egy esetben megtartott klu~délu

tánokon mindenkor jelen van egy fel
sőszintü vezető, legtöbbször a szö
vetkezet elnöke, vagy pártalapszerve
zetének titkára. A nyugdijas tsz-ta
gok közül 35-90 fő között mozog a
megjelenési létszám.

Vezetőjeink a klubdélutánokon szive
sen válaszolnak a nyugdijasokat érin- .
tő vagy érdeklő kérdésekre, legyenek
azok gazdasági, vagy éppen személyi
jellegüeko Szerintünk igen nagy a po
litikai hangulatkeltő hatása az itt
elhangzott tájékoztatásoknak, fokozva
a nyugdijasok szövetkezethez való kö
tődését, az aktiv munkáb6l való kie
sés után is.

A nyugdijas bizottság a vezetőség ál
tal jóváhagyott ügyrendhez ragaszkod
va éves munkaterv alapján végzi mQ~

kájáto Javaslatokat tesz a nyugdija
sokat érintő proplémákmegoldására a
vezetőség felé. Szervezi a nyugdija
soküdültetését, kirándulását és kam
pányjellegü munkák idején segit meg
s~ervezni a nyugdijasok munkában való
részvételét.

Ez év júniusában J8 fő nyugdijas vett
részt 2zövetkezetünkből egynapos ki
ránduláson. Ezen a napon délelőtt Haj
dúszoboszló gyógyvizének hatását él
veztüko Délután megnéztük Debrecen ne
vezetességeit és az esti órákban ha
zafelé jövet a szövetkezet párt- és
gazdaságvezetősége vendégelt meg ben
nünket finom vacsorával a szeghalmi
"Pusztacsárdában" o Nyugdijasaink na··
gyen jó érzéssel-és nagy tisztelettel
emlékeznek viasza ezen kirándulásra.

A bizottság müködése óta 6 fő nyugdi
jaslmk kapott beutalót Debrecenbe a
tsz-üdülőbe, 10 napra. Szövetkezetünk
nél az üdülési beutalók arányosan ke
~ülnek elesztásra a dolgoz6 tagok és
nyugdíjasok között. Rendszeresen vég
zik a bizottság tagjai a beteg nyug
dijasok látogatását és ha valaki vég-



leg eltávozik közülünk részt veszünk
a végtisztelet-adáson, képvi~elve a
tsz tagságát, vezetőségét.

Nyugdijasaink közül kb. 20-25 fő, ak'
nek még fizikai ereje megengedi az ál
lattenyésztésben vállal helyettesitési
munkákat, vagyaszérün a beta~aritási

munkákban vesz részt. Ezenfelül 90
munkanapot dolgoztunk a vetőmagcirok

idegenélésében a vezetőség felkérésére
a nyugdijas bizottság szervezésében.
A munkában töltött napokat szinesebbé
tette a régi emlékek felidézése, igy
még 9' nagy hőség elviselése is köny
nyebb volt számur.kra.

Elhatározása a t z r.yugdijasainak,
hogy a jövőben is segiteni fogjuK a
szövetkezet termelését, erőnkhöz mér-

ten, hisz úgy érezzük szövetkezetQDk
jelenleg~ párt- és gazdaságvezetése,
assövetkezet tagdága tiszteli és be
csüli nyugdijasait, az előttük járó
nemzedék sokszor talán nagy áldozattal
jár6 múltbeli munkáját. Nyilvánvaló,
hogy enélkül a nyugdijas bizottságok
nem végezhetnek eredményes munkát.

Meggyőződésünk, hogya nyugdijas korú
tsz-tagság sok-sok élettapasztalatát
és a j~lenlegi fiatal, jól képzett,
de még kevés élettapasztalattal ren
delkező ezetők elgondolásait egymás
hoz közele b hozva j61 lehet haszno
sítani a szövetkezet előtt álló fel
adatok megoldásában.

Szurovecz László
nyugdijas-bizottságvezetője

,.
Márton Gábor:

s O
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l (Befejezö rész)
Az 1980-81. évi b jno~3ág sem hozott
sok sikert a Spar acusnak. Igan Erdei
Ferencet nehezen sikerült megnyerni
edzőgonduk megoldására. Azonban a já
tékosok közül többen leáll ta."k:., vagy
átigazolásukat kérték. Mive felsőbb

osztályú csapathoz kötelesek voltunk
kiadni játékosokat eltávozott egyesü
letünkből: Ivanovics, Bán :I:'ista /Gyo
mára/, Kitulják Kagyszénásra. A kato
nai szolgálaton levő Roszik, Rófusz
és Pelyva Mik16s sem állt a csapat
rendelkezésére. A közben leszerelt
Kurilla Karcsi is Gyomára irt alá
"szerződést", kérte az átigazolást.
Igy aztán a kerületi bajnokságban
találtuk magunkat, a Békési csoport
ban.

Közben Gyomával, mivel a két község
1982. január l-el egyesül, lépéseket
tettünk a jövő évek ütőképes együt
tesének kialakitására. Kölcsönös át
igazolással megerősitettük az I. 0.

ban szereplő csapatot, mely Gyoma
szineiben indul és egy fiatal együt
test hoztunk össze, mely Endrődöt

képviseli. Ezen a két csapaton kivül
még egy ifjúsági és két serdülő-csa

pat ad lehetőséget a sportolni akRr6
fiataloknak.

Néhány volt játékossal, vezetővel és
dl'uk__erral /F'arkas Mihály, Matuska
Eéla, Németh András, Timár Sada, Fü
löp Imre, Varjú József, Dobó Imre,
Harnos Lajos/ összeállitottam az ál
taluk elképzelt legjobb endrődi csa
patot. Ennek alapján egyes posztokra
5-5 játékost jelölve az alábbi keret
alakult ki:

Kapusok: Büngösdi B., Csákány, Ha
nyeez, Krasznai, Német.

Jobbhátvédek: Bartha Guszti, Hunya
A~drás, Imre Is~ván, Lacsny Z., Ta
lán 11,1.

Középhátvéd: Nagy Imre, Németh A.,
Simon I., Sza ó E., Ujvári L.

Balhátvéd: Bán I., Puskás K., Rófusz
Z. /idős!, Sági Sándor.

Jobbfedezet: Erdei F., Fülöp 10' Ma
tuska l., Szmola J., Timár V.

Balfedezet: Feuerverker B., Keller,
Márton G., Pálvölgyi, T6th I. /ETK/.

Jobbszél: Farkas Elemér, Feuerverker
G. /ifj~/, Kiszely G., Papp Imre,
Pelyva Máté /Kajzos/.



Jobbösszekötő: Bacsa Zoltán, Kovács
Imre I-~tüszi/, Miszkin A., Timár Sa
da, Timár Gyurka.

Középcsatár: Büngösdi János, Duda Im
re, Lovász, Kovács pál /ETK/, Sárhe
gyi A. /idős/.

Balösszekötő: Gombás, Kurilla V. /Ba
garia/, Lapusnyik, Uhrin /kásás/ Jós
ka, Vezér ~.

Balszél: Alt Laci_ Gubuznai Z., Ke~-

a szocialista
Termelőszövetkezetünk nagylaposi ke
rületének traktoro~trigadja - közel 
egy évtizede viseli legnagyobb köl
tőnk Petőfi Sándor nevét. Évtizedes
küzdel ünk, mozgalmi eredményeink,
buktatóink, egy ki~ közösség előreha

ladásának, állandó megújjulásának,
Ezüntelen fejlődésének ter~ékei. Bol
dog vagyok, hogy irhatok róluk.

A tizennégy fős brigád tagjai munka
köri beosztásuknál, társadalmi funk
cióiknál fogva, ami a legdöntőbb; a
munkához való viszonyuk miatt - meg
határozó húzóerőt jelentenek kerüle
tünkben. A pártalapszervezet és a ke
rületben müködő pártcsoport irányitá
~a alatt a gyakorlatban valósitjuk
meg pártunk politikáját, mozgósitva
erre kerületünk egész tagságát is.

Szakitva a korábbi hibás gyakorlattal,
amikor erőnkön felül vállaltunk társa
dplmi-any~gi célokat, ma már vállalá
saink a munkaköri kötelesség átlagos
e'zinvonalát meghaladó teljesítmények
re irányulnak. Reális, életszerü ter
veink megvalósitását a hatékonysági,
takaréko~sági és újitá~i eredménye
inket az értékeléseknél számszerüsit
jük. De a legfontosabbat, a munka em
beri oldalát, a vállalásekat megvaló
~itó embert nem tudjuk ~zámszerüsite

ni. Ezért a legtöbbet ezzel, a bri
gádtagok fejlődésével törődünk.

Ebben meghatározó termelőszövetkeze

tünk üzem- és illunkaszervezése, a illun-

tes Lajos, Oravecz, ifj. Sárhegyi.

Az egyes posztokra jel~lt játékoso
kat abc-sorrendben helyeztük el, nem
rangsorolást jelentően.

Tessék Választani, alakitani belőle

csapatot. Ugy vélem, hogy nem lenne
kiesési, he_yezési gond még amegye
első osztá yában sem.

Hajrá ETKl Barátság! MADISZ! Levente!
EPOSZ! TSZSK! Spartakusz!

un~aYers n ~en
kamorál szint je, a vezetők és vezetet
tek érdekazonosságának megértetése,
elfogadtatása, pártsz8rVezetünk poli
tikai irányitókészségének növelése.,
Célunk olyan munkakörnyezet kialaki
tása, amely egé~zsége~ közérzethez, a
munka örömteli. felelős végzéséhez
ve ze t.

A brigád több - termelőszövetkeze

tünkben elismert - traktorost nevelt,
akik munkáj ukkal , magatartásukkal -a
brigád nevét és becaületét öregbitet
ték. KözmegbecsQlésnek örvend: Novák
Sándor, Pelyva Benedek, Varga László
és Timár Sándor. A brigád egységének,
mozgósitásának fáradhatatlan kovácsa:
Hornok Imre, a brigád vezetője és
Kis~ Lajos. Elismerés illeti B~ró

Zsigmondo~ és Nánási Józsefet, akik
évek óta kiemelkedő teljeeitményt
nyújtanak fő t'erl!lékeink a búza és a
napraforgó vetésében.

A ezabadidő kulturált eltöltésének
terve reális és egye~erü. Az önmüve
lődés mellett kollekt~v kiránduláso
kat szervezünk. Megismerkedtünk Bar
tók Béla házával, hagyatékával, so
kat tanultunk a Planetáriumban. Lá
togatást te~zünk pécs környékén.

Idei vállalásainkat a Mezőgazdasági

Termelőszövetkezetek IV. kongresszu
sának ti~zteletére tettük meg. Sokat
várunk e kongresszustól, hogy konk-



rétan meghatározza pártunk po itiká
jának,: a mezőgazdaságra vonatkozó
munkamódozatait 9 a megvalósitá fel
tételeit. Várjuk, hogy állást foglal
jon a'még megle -ő cársadalmi é~ szo
ciális különbségek fokozato~ meg
3züntetése melletto

Brigádunk kezdeményezője és megvaló
sitója a termelőszövetkezetben vég
zett folyamatos tár adalmi munkának.
A Május l. szocialista brigád a_ kö
zösen lebontottuk kerületünk ~zociá

lis épületét~ ~egiteitük ájjáépite
ni, s most igyekszünk otthonossá
tenni. Az egyik saro :ban egy affé_e
kis házi gyüjte ény t kiálli an~ br~

gád unk, kerületünk dolgozóinak tör
ténetéből~ emléktárgyaibó_<

A mozgássérültek javára egynapi ke
resetünket fizet ük be. Jelentős ~ -
,ennyiségü va at és hulladékot szál
_~tottunk e_ kerü_etünk udvaráró_.
védnökséget vál_alt nk az áj zoc~á

lis épület .örnyékéne és a mütrá
gyatárolónak rendbentartására. Gon
dot forditunk arra, hogy a k y"le
tünkből nyugdíjba került idős olg-

zóink időben megkapják a háztáji,
illetve vá árolt terményeik t.

Rendhagyó aratáu után vagyunk. Re
kordidő a_att, szervezet en ta ari
tottuk be az _784 hektár terü_etről

64 ~ tonna gabonát, ebbNl az őszi

búza termésátlaga 3,77 onn. Terme
_ő~zövetkezetünk e téren jelentkező

pénzügyi kiesé_ét rész en az Állami
Bizto_~tó téritése, részben a napra
f rgó t"bblethozama ellensál.ozza.

Termelőszövetk zetünk terméqzeti és
k"zgazdasági adottságain nem t dunk
- 'lt ztatnL .uze_ az átlag sná_ m E;

tohábbak vol.ak, B a,is ~z _. a ko
rá'bi vezetés szinvona a és módszere
ével: óta tartó vá qágo" ered é.n;:vezett
ermelNszövetkezetink' tébe. Ezen'

_ "Z"~ erőv l ';udunk vá' toztatnL
Pártszervezetü..':lk sel l'vé::.· _rogram
ja Yilágos cé~t és e zk"z"ke-: jelo-':t
..eg. Br=-g{c ,,1,_ k tagj ai úgy do_goznak
a j övőb n is, hogy prog:-a. gyak r:"'c.,
lattá, élő-é váljon, mindannyiunk üd
vére.

Gyuricza Lá. zló

Gyuricza Pálné (1895 -1981)

A Szocialista Hazáért trdemren , a Felszabad .lási Jubileumi Emlék
érem tulajdonosa, a mQnkásmozgal m régi harc sa életének 86. évében
elhunyt, 1981. július 8-án.

Férjével együtt 19_9-ben kapcsolódott be a munkásm zgalomba. Az i.l
legalitásban müködő Földmunkás Szervezet helyi ccopo t ja ö~3zejöve

telelt az ő lakásán tartotta. Itt volt a mozga_om helyi könyvtá_a
is. Ide érkeztek 8 köz ontból küldött anyagok, röplapok és más nyom
tatványoko

Férje korai halála után Gyuriczáné töltötte e az összekötő szere
pet a csoport és a mozgalom illegál:s központja közöt. Mi_dezek
miatt a c~endőrség igen sokszor zaklatta és meghurcolta, több e et
ben tartott házkutatást lakásán.

A szervezeti munkába bsvonta gyermekeit is, azokat szocialista szel~

lemben nevel te.

Az illegálisan müködő Kommunista Pártnak 1933-bal lett tagja, amely
hez hü maradt haláláig.

Gyuricza elvtársnőt családja mellett gyászolja a Területi pártalap
szervezet tagsága és a Községi Pártb~zottság is.
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Lenin T z
- A nyári betakaritá~t feL.ée::::ülten
várták termelőszövetkezetü~k tagjai.
Az elező é -~ktő eltérően már koráb
ban, 'ú iue Ja-án megkezdődött az
aratás. 4 __agy teljesitményü kom
bájnnal 7 munkanap alatt fe"ező ött
oe. 1662 .a cilza , 105. ha tavaszi ár
pa éE S2 "_a ős zi káposztarepce • Az
'"ssze:: termés menrcYüége 5346 t. A
kenyérgabona termását aga ha-_ént
47,13 ci l.ett.

A beta ari ás j61 ES ~vezet

vég ehajtáEra, h~czen ehhez
"egtermett _6nnyüéget e l

ezállitani a ezövetkezetbql.

Abefej zést követően a kombá."nosok
elje ei tm' nye i értékelésre került.

G~pti uso_ként e_sők;let ek: Claas
dom.: B kva Istvá_ - 174,6 q; Bi
zon G: Szur -ecz M. - 7384,5 q; Co
losz: Mándi Imre - 5798,- q; E-5_2:
Cserép Elemér - 4675,- q; JD 970:
Barjá_- Imre - 6803,4 q.

A termelőszö etkezet é tékel e a nyá
ri betakar:t'~t, elism rését fejezi
ki a jó mun áért a be~akaritásbaL

y·észt vevő;"nek. F~lhivta a figye illet
a ~ovábbi nyári munkák - sza1mabe~a

karitáe! t lajmunkák, s:_ózások, ön
tö ések - to ábbi végzésére.

---...'---
- Terillelőszöve~kezetünk vezetősége

évről-éve szervezi tagjaink ország
járó kirándulásait, rövid, pár napos
pihenéseit. Júliue 23-án és augusztus
6-án 36-36 fős CEopo_tban nyugdijas
tagjaink egy-egy napos kirándulásra
Berek, illetve a gyulai fürdőbe_ vo1
tak.

A nyári betakaritásb8n részt vevő tag
jaink közül 36 fő augusztus 17-től 3

napos kárpátukrajnai úton vesz részt.
Augusztus 28-tól 30-ig a KISZ egy C90
port tal a Nyugat-Dunántúl nevezetes
sége"vel ismerke~ik meg, Sopron, Szom
bathely környékén.

--...';....--

- A Te"melőszövetkezetek IV. kong
resszusára készülve, augusztus-szep
temter hónap a_ 2zövetkezetünk tagsá
ga munkahely~ tanács_ozá on vitatja
meg a TOT kongresszusi irányelveit,
~ond véleményt az ötévea fejlődé~ről,

gondjairól ée te z javaslatot a követ
kező idősza ra vonat ozóan. Felelős

séget érezve ezzel a szövetkezeti
ozgalom jövő fejlődésének érdekében.

Jól sikerült
kézimunka-kiállitást rendezett a Béke
Termelőszövetkezet Nőbizottsága és
O_tóber 6. Szoc. Brigádja, 1981. jú
lius 21. és 26. között.

A kiá _itott anyag 17 dolgozó és 5
nyugdijas tsz-tag kezemunkáját ée
szépérzékét dicsérte. A közel 400 á
togató elismeréssel szólt a kiálli
tásról és a jövőben i~ hasonló meg
rendezéeét javasolta.

A k~állitá~ szervezői és részvevo~

moet azt tervezik, hogy szüketb pát
riájui, a békési táj kézimunkájának
megtanulására fordi~ják szabad:dejU
ket az ősz és a tél folyamán.

--...._-

Alkotmánynapi ünnepség
keretében K~váló Termelőszövetkezeti

Dolgozó kitüntetésben részesitette a



Béke Tsz vezető ége Fülöp Vince, Kiss
Lajos,·" Lakatos Istvánné, Szakálos
Vilmos é Varga Bé a termelő zövetke
zeti agokat kiváló munká'uk elisme-
réseként.

Ugyanezen al alommal még 5 do_gozó
éqza~U t énzjutalo ban a mun.ahelyi

és örnyeze rend érdekében kife:tett
társadalmi tevéke~~s~gükért.--.'--
Tudnak szántani
az EndrHdi Béke Termelőszövetkezet

tra torosai is. Erillek adták tanúbi
zonyságát auguszt' s l2-én a Szarvas':'
Tá csics Tsz rendezésében megtartott
szántóversenyen.

A járá~i szintü versenyen 28 erogep
vett részt t rme őszö etkeze e ől.

A Béke Tsz 2 agy é l -is trak~orral

ne ezett be, és vezetőik alaroennyie_
dijat kaptak ere ménye~ o~e~ p_é u-
o ért.

A nagygép-ka-egór':'ában az
koro z ályt képvise_ e el

Fülöp Vince, versenyju~alma VEF-20
rádió és oklevél. Ugyanezen kategóriá
ban, az ifjúságiak csoportjában más 
dik helyezést ért el Timár Lász_ó,
jutalma Sokol rádió és oklevél. A ki 
gépek kategóriájában az idősebb or
osztály részéről harmadik lett Szaká
los Lajos, versenydija Villia fényké
pezőgép és oklevél.

A Béke termelőszövetkezet tagsága és
vezetősége minőségi b"zonyitványként
nyugtázhat ja traktoro a" felkészült
ségét és alkalmasságát az őszi fel
adatok minőségi elvégzésére.

.'====--
Művelődési Há
A nyári időszakban a szakkörök szüne
te tek. A szinjátszók komédiát mutat
tak be több alkalommal. A Nyugdijas
Klub gazdag lehetőségeket nyujtott
tagjainak: kirándulásokon, müsoros es
teken, 8zalonnasütésen vettek részt,
emellett jutott idő a közös társasjá
tékokra , bes zélgetéaekre is.

--+,
RENDEZVÉ!'l"YEK :

Jú iusban ,a Tájházba. Képealapok 19 4
1945. ~mu iá__ 'tás nyilt, melyet
500 fő tekin et', meg. P.MOBIL on
certen 20 -an vette részt.

Augu ztusban a Rokkantak éve alkalmá
ból tartott gyülésen .szinjátazócso
portunk zórakoztatta a megjelenteket,
az Öregek Napközi Otthonának jubi1eu
mán szintén ők adtak müsort. 16-án
~e1eki Kam':'_l és 3 fővárosi müvéazek
mü ~rát nézhe meg a közönség.

Szeptemberben fő feladat lesz a kis
csoportok 'jjásze vezése, a női torna
és a szabáR~var~ás tanfolyam beindi-
ása. A _ájházban szőttes-kiállitást

tervez,on., m.elyen Mihály Gábor szob
rászmüvész m nkáit is kiál1i juk.
Terv e vet ~k a KARTHÁGÓ együttes
kon e jét, szept mber 27-én pedig
K 'c János, D'KÁNY Saro. a, RADV_ÁNYI
B rna és FORG' S ábor szórakoztat ják
a mQv lő é i ház közönségét.

Mi den érde __ ődőt szeretetts_ várunk
zakkör ink e, klubjainkba és rendez

vénye nKre,

a Müvelődési Ház dolgozói

ENDRÖDl HIRAD6
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