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Gyomaendrő na yközségi anács al kulá ülése

Gyoma és endrőd jövő fejlodése szempontjáb6l történelmi jelentőségü

esemény velt december lo~-én az ENCI-bsn megtartott alakuló tanácsülés.

A kát nagyközség 100 tan~cstagja ünnepi tanácsUléa keretében döntött
az egyesülő két település tanácsának szervez8ti és müködési elveiröl és meg
választotta a tanács vezetőtestületeit~

Az ünnepségen részt vett Keserü Jánosné nyugalmazott miniszter o Gyoma
sz °lött p és dra Farkas ottó a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának főoszt~ly

vezetője. aki Endrődcn született és nevelkedett~ Rés~t vett a tanács alaku-
ló ülésén Szabó Mikl6s. az MSzMPe Békés ~8gyei Bizottságának titkára. dr. Ker
tész Mártont a Megyei Tanács Végrehajtó ~izottságának titkára. Jelen voltak a
szarvasi °árás és város párt- és tanácsi- vozetoi, Gyoma és Endrőd gazdasági
szerveinek és intézményeinek vezetói&

Az Unn pség megnyitása után az uttörők köszöntötték a nagyjalentoségü
tan'cskozást 9 majd Varga Zsigmo d 9 orsz'ggylilési képvisel6 tartott ünn pi meg
emlékezést a két település egyasitése előkészitésének történetérol.

Beszédét teljes terjedelemben közöljük.

Tisztelt Unnepi Tanác8lil~s!

Gyoma-Endrőd együttes fejlődéé!én~k egy újabb tört~r.elrni jelentőségü állomásához
~rk8ztür.k. C~ltudatos politikai es gazdasági ápitőmun~ánk eredmányekánt közös
kérésünk1'8 9 a ,Tárá~d Hi v&tal és MTVE_ előter~ esz tásáre a MNK Elnöki Tanácsa 12/
198L 8Z. rendeletável kimondta u k~t nagy ffiultú település 1982. január l-ável
törtánő köziga7-gatási egyesités~t9 Gyomaendrőd náv8n.

Megnyil t a lehetőságe annak, bogy w:ö t eddig külön-ktilön, 0.8 egy cél érdek~ben,

egyságesen tettür..k. január l-től a politikai ás gazdasági erők egybevetásével
mág hat~konye.bbá, dinamikusabbá tegyi.ik. Közelebb került a lehetőságe annak, bogy
H V{\l'os~pi tő munkát egységesebb~ tegyük, ezt köve-'cően pedig a várossá nyilváni
tást is megl<érhesr3ük a7- Elnöki Tanácstólo

A munka nem lesz kisebb, nem lesz könnyebb, de mindenfálEképpen !'egy~ni és kö
zösségi te\j~k8nységüllkl.en egya:r'ánt" leU-.e::Ü tőbb, ösztönzőbb és fele] ősságtelje
sebb lesz.

Szá7- tanác2tag akarata, cS8lekvek~szs~ge ás lakosságunk egyet~rtő együttmUködá
88 éi tizto~üt~kéi annay. 9 hogy 820 a célkitüz~s neD:c~'b;}; óhaj, dc komoly eltökáltség
is o Ami t edc.ig t e t tünk az c[~ ak él kezdet, ami t ezu tán teszünk az ] esz él. korona a
megkezdett al~.otáson.

Tisztelt Tanácsülés!

Jöv6t épiteni a ®11t alapos ismerete, e~edménYHink elemzése, áttekint~se n~lkül

bizton::;ágosan nem lehet. Tekintsünk tehát vissza a kczöser. meGtett útra, vegyük
,;<:ámba c~,t;lel(vés8inket, vizsgálju.k meg erkölcéü, alc<~rati énünket.

SzéÍzadokor, át sok törtánelmi vihart át~lve, átszenvedveél t egymá's nlE~llett ás
t:y;.::kl'an mébis igen távol egyrr;ástól a két települ~s. Ölte a tatár,' pusztitotta a
'örök, rr'2t:h:s(~f'itette életét a földesúr, de volt ereje él földör.futó jobbágyr,ak,
eU r;~:cr(;dett kutikosnak mindig új ra kezder,i, leégett házát új raéjJi teni, háláj át
vizbe m(:ri t(:ni, a kl:r;yürct kináló ősi ugarba mal.::ot hinteni.



Ez volt az ősök ereje, ID0J.y k~pesEé .tette apáinkRt s egyes ITég ma is él6 forra
dalmi lel~li éa fele16sRégU id6s harcostársainkat arra, ~ogy sZHmbenézzcnek a fe
hérterror s<;uror:yaival~ a gyilkos lángot lövelő csendőrsortüzzel. Ez az erkölcsi
er6 edzette az Fndr6d-gyomai nép akaratát, szocialista erkölcsét é~ fele16sség
v~l]alását.

A v82z5dsége8 m~lt 1945-tel lezárult. A c~lt ma már mi tüzzük ki, a hozzávezet6
utat mi kövezzük. A "Mi" is új tarta.lmat kapott: Mi, munkások, parasJ',tok, értel
miségiek, Wi együtt közel ~o ezren.

A "Mi" 1982. január l-től azt is jelenti, hogy nem én endrődi, vagy én gyoma5,
hanem mi gyomaend~ődiek.

Ez a valóság, ez az igazság. Szivünkben, akarásunkban, cselekvéstinkben - az ipar·
barl s mez6gazdaságban, vagy bárhol dolgozók·között nem a hovatartozás, hanem a
munlí:.aO"jnősége jelE::n"/:; csak o~egkülönböztetést.

A Gyomán vagy }':ndr6dön felépül t korszerü c~;<!'ládi otthonokban Új 1akótelepdr.en
testvéri közeJ_ségben élnek együtt a családok, nem kérdezve azt s hogy ki hol szü
letett. - Fiataljainkat egészséges türelm8tlenség füti jövő céljajnk Alérásét
illetGieno,

Az oszd meg es uralkodj hübéri jelszónál jobbat, értelmenebbet találtunk: össze
fogásban van a mi erőnk!

Uttör6ink is erről énekeltek:

"Mert egy és megbonthatatlan / a szivek mélyén a vágy. / Mely sok-sok országon
át / zengje békénk szent himnuszát./I

Kedves Elvtirsak!

Gyoma-Endrőd céltudatos együttmiiködés8 több mint 10 éyre, csallnem két évtizedre
nyúlik vissza. A gyomai járás megszünése után döbbent.ünk rá előszö:t's bogy itt
többr61 V5n szó mint egyszerüen csak élni, itt tenni kell.

A teJ.epüléspárgazdaságföldrajzi, népességi adottságai olyan objektiv körülmé
nyek, melyeket ki lehet és ki kell aknázni jövcnk ép",-~ése szempontjából, és nem
külön, hanem együtt. Gyoma 1830-tól 1977-ig már egys::..:er mez6város volt. EgyndLil
nehezebben birkózott volna u városépités feladataival. Endrőd önmagában szintén
esél~telen lett volna, együtt viszont a 120-a8 vasúti f6vonal, a 46-os közleke
dési főút, a Hármás-Körös hajózható viziútja, több mint 10 ezer ffiunl-:aképe8 korú
ember cselekv6ké8zs~ge, tettereje birtokában eséllyel indulhatunk a városi rang
visszaszerzéséért.

Adottságainkat reálisan márték fel járási, megyei vezetőszerveink és or~zágos

főhatóságajnk is. Az országos teleptilés.hálózat fejlesztési tervben, az 1007/
1971. Ko rIT.• sz • rendeletben is rögzitve "részleges köz.épfokú közpol"'~t" kategóriába
sorol tak be termünket o Ez az újabban átdolgozott településkat egóriák flzerin t
"középfok~ társközpont" besorolásnak felel mege Ide tartoznak többek 1<özött: Bé
kés, Szarvas, Battonya, Törökszentmiklós, Balatonfüred, hogy Csak néhány ismer
tebb települést, illetve várost emlitsek.

Besorolási poziciónk tehát jó? az urbanizációs feltételeknek megfele16 tartalmi
munkát kell céltudatosabbá, tervszerübbé tennL

Ennek érdekében a Járási Hivatal előterjesztése alapJan a Békés megyei Tanács
VE a 34/19790 8Zo határozatában Gyoma - Endrőd nagyközségek együttmüködése to
vábbfE:jlesztése táreyában az alábbi határozatot hozta: liA Végrehajtó Eizottság
egyetért azokka] é.Z erőf(-~szitésekkel, konkrét eredrnényekkel. am<:lyelr.et az együtt.
müködés során a két községben elértek o A VB felhivja ól figyeJ.IJ1I:t az ef.yüttmüködé~

további lehetőségeinek feltárására. Állástfoglalt a településpár nagyközségi
szinten történ6 egyedtése rr.ellett$ me::::t ez jól szolgálhatja D. várossá. fejleszté~

ügyét."



Fi ye~Lembe véve a telepUléspár lakóinak hangulatát , egyetértését, a vezetők hoz
záállását szükségesr.ek látszik a településpárcegye ülése, ezt követően pedig az
eg:18sült településpárnak várossá való fejlf;sztése. '

Melyek is az együttmUködés főbb vonásai?

Az 1960-as években m"gtett kezdeti - épések u.tán, melyek során közös mentőállo-·

mást, szülőotthoni; hoztunk létre, az együttmüködés tervszertibbé tétele érQekéren
8. két kÖ7.ségj. párt B határoz8.ta alapján 1971. áUg lsztU8 7-én létrehoztunk t.

társadalmi bizottságo'. Ennek e.endrŐdi ée 8 gyomGi tagja vo .t, elLöke pedig az
o:r.'szággyiilési képviselő lett,

A társadalmi bizottság feladata volt kidoleozni és javas-atot tenni politikaj
és állami vezet6testületeinknek a soron kö~etkezó fe ,ndatokra. Eze~ között első

hely ,t fogl?lta cl a már előz6leg kizár61ag községi er6fbrrásból létrehozott
vizmü megfele16 vizbázisának megtercmtése. Ujabb sekélyfórásokro kerUlt sor,
melyekkel egyidőben az OYR-tól is több izben kutató jellegLi furást kaptunk. Ezek
eredménye sajnos évr61-évre elmaradt. ft lakosság hangula a árthet6en kedvez6t
lén, sőt tUrelmetlen lett, kUlönösen a folyamatosan megépült több zintes laká
sok lakóir.ál ..

Az al.pvet6 probléma megoldása érdekében VizmU Társu .at é rehozá3át határoztuk
el. Az igy megteremtett ~j. saját forrásból. hitelból. áll mi támoRatásb61 to
vább épült vizmühálóza.tunk, mely ma már behálózza mil}dkét település CSaknem min
elen utcáját. A közkifolyók száma kb. 270, a vizmübe bekötött lakások s;::;áma közel
3500. A kiépített vezetékrendszer hOBoz meghaladja a 100 km-t. .egépUlt egy
500 af-88 felszini tár'ozó és egy 600 af-es viztorony • A ki ermelt napi vizmenny':'
ség kb. 3000 d, még mindig ke-és. A telp.püléspár tá lati viz,igénye 4500-5000
af/nap. E nek biztositása megnyutatóal csak felszini lizkivételi ~ü megépitésé
vel oldható meg,wel;ynek érdekében további erőfeszitése .pt kell tennünk.

Elnézést kérek, hogy nem kronológiai sorrendben szól k az eredményekről, de a
vizruiihálóza t feltételezi, megköv et eL a szermyv izhálóza t dépi tését is, ezért
err61 2~ újabb köz~s, nagy urbanizációs beruházásról most szólok. A lakosság
egyetértésével Cc Vizmütársulat átalakult Viz- és Csatornamü 'l'ársulattá, ,s pár
évvel eze16tt megkc;zd6dctt a várhatóan 1982~ közepéig átadásra, kerül a két köz
ségen áthllzódó szennyviz-gerincvezeték és -tisztitómU. Nem szorul különösebb
bizonyitásra, hogy a növekvő árak mellet~ ez a fejles~té8 sem ment,gondek és
feszUltségek ~élkül.

Időközben a nagy létszámú, 11ehezebben mozgatható tárSéidalmi bizottságot felvál
totta a l'ug::llmasalJb cselRkv6készségU operativ bizottság, mely a mai napig is
koordinálta azegyü"ctes munka soron következ6 f6bb tennivalóit,

Tagjai: a két nagyközség párttitkárai 9 tanacselrökei és a7 országgyülési Kep
vise16. Figyelemmel kisérte és folyamatosan segitette munkánkat dr. Szabó Sán
dor elvtárs f.ndr6d nagyközség rregyci tanácstagja, a megyei tanács általános el~

nökhelyettese.

E'ejlesztési terveink, beruházásaink megvalósitásához nagy segítséget kaptunk a
megyei Pártbizottságtól és Tanácstól, a járási Pártbizottságt6l és Hivataltól.
dp rajtuk kivUl. a Gyoma-Endr6dr61 elkerült, magasabb párt- és állami beosztás
can dolgozó kedves lokálpatriotáinktól is: Hv~ya.István~ KeserU Jánosné. Gy6ri
Imre. pál ;Anárd, dl'. Farkas Ottó elvtársainktól, bal"átainkt61.

Ezúton hadd köszönjem meg elvszerti, korrekt sE:git6készségUket, melyet a Vü- és
c: :"üornamü mellett több, izben is más-más nagyobb fela" taink, berul1ázágaink
rlegvalésitásában nyújtottak részünkre.

Lc:dVt'S Elvtársak!

A Gyoma-Endl'Ed telepUléspár egyUttmUködési szándé~ának, akaratának egy nagys~e

rU (8 pozitiv orcdrnényU erőprobája volt a két ÁFtSZ egyesülése, lakosságunk, il
Ir. tn' o.;~ ezt csr::knem teljes egészében felölelő ÁI"ÉSZ-tagság nagyfokú politikai



~rettség~t dicséri és bizonyit ja, hogya körUltekintően megszervezett rész! -U~

gyüléseken szinte egyhangúall mondta ki a szövetkezeti tagság 83 egyesülést. P,z
óta Gyoma-Endrőd és Vidéke ÁFÉSZ az egyesülésben rejlő politikai és gazda ági
erőkoncentráció ésszerü,tudatos és tervszerü felhasználásával eredménye ct fej
lesztette, korszerüsitette üzlethálózatát, szervezte és szeDlezi a lakos ág el
látását, a lakossági termelvények felvásárlását. Munkájuk eredményességét bizo
nyitja, hogy az egyesülés óta eltelt 6 év alatt háromszor részesültek elismerő

kitüntetésben.

Hasonló eredményességgel és szintén többszörösen elismert szinvonalon végzi mun
káját a lakossági szolgáltatás érdekében a Gyoma-Endrőd terüle-cén dolgozó Taka
rékszövt,tkezet.

Ipari üzemeink je18ntős fejlődést értek el.az elmúlt 10-15 év. de klilönösen az
elmúlt 5-10 év alatt. Az ENCI-ből gyár nagyságrendü, jelentős exportot lebonyo
litó, többszörösen kitw1tetett Európa-virü cipőüzem lett.

A Szabó Ktsz is új, korszerü~ fejlőd6képes körülmények közé került. Okosan él
nek is a lehetőségekkel.

Gyomán a Kner Nyomda Vállalat, bár gyáregységi szinten, de tovább alapozza 83
Európa szerte ismert minős~gi könyvnyomtatást. 1982-ben lesz a Kner Kyomda ala
pjtásának századik évfordulója. E centenáriumi alkalomra elkés7.,ül a Kner Nyomda
történeti Múzeum rekonstrukciója és újra fogad látogatókat a kulturális objektum.

A Vegyesipari Vállalat, közismerten a Gázkazán Gyár, az energiaracionalizá_ási
program lceretében kapott jelentős fejlesztést. 1\z ÉTI gáz- és a kombinál t RIVAL
kazánok jó exportlehetőséget is nyójtanak. Cikkeik iránt a kereslet jóval na
gyobb, mint amit kapacitásuk enged.

A HISZ Szövetkezet a régi manuális bedolgozót rendszerből korszeri.i ipari üZemm.~

fejlődött. Kötött divatcikkeikkel jó nevet szereztek maguknak hazai és külföldi
vásárokon egyaránt.

Kenyérgyárunk kiváló minőségü kenyé~el és süteménnyel látja el lakosságunkat.
A köz elrrúl tban ój ra bővitette: korszerüsi tette üzemét c

A F8- és tpitőipari KSz-ről nem a rangsor miatt szólok utóljára, hanem azért,
hogy egyben utaljak arra a felelősségre, meli ~pitőipari vonalon s'gyomaendrődi
város~pitő munkában rájuk vár.

Elkészült a két közs~g általános rendezési terve~ Ugyanigy a két község között~

párszáz méteres átmérőjü Ujkert-sori dülő részletes rendez~si terve. Mindezeket
a két nagyközség pártbizottságai és tanácsülései együttes üléseken megvitatták
és elfogadtáL Az épitőmunka oroszlánrésze a KSz-re váro Ennek szellemében kezd
ték el az új lakótelep épitését itt a szomszédban? az endrőd-gyomai mesgyén. Itt
kerül majd kialakitásra az a szsnálásmcntesen fel~pithető új városk~zpont, me
lyet a rendezési terv körvonalaz.

Ugyanezt a városépitő munkát nagy felelősséggel és egyre növekvő jó munkával
egésziti ki az egyesült Költségvetési Üzem. A városkép kibontakoztatásában je
lentősek azok az igényes kivitelezői~ felújitási munkák, miket végeznek.

Elismeréssel kell szólnunk mezőgazdasági nagyüzemeinkről is. A lenin és a Győ

zelem Tsz-ek többszörösen kitüntetett mezőgazdasági nasyüzcmeko Ezek a kitünte
tések önmagukért beszélneke Az Alkotmány és Béke Termelőszövetkezetek fokozato
san felzár'kóznak, s eredményesen erősödő gazdálkodási tevékenységet folytatnak.

A Körösi ÁG kedvezőtlen talbjadottságait~ nehézségeit cipeli 9 de l~ssan kiraj
zolódnak gazdasági kibont~ozásának körvor.alai.

A Viharsarok HTSz nagy szerü új létesi tménnyel gaj"q.agodott. Üze el a korszerü új
i'1alfeldoleozó, elk~szült az ~lelmiazorgazdaság szempontjából is jelentős é ko
Si!-erJ. tőkés exportot is lebonyol" tó üzem.



ező~azdasáf,i üzcmp.ink feladata, hogy tovGbbfejlesszék együttmüködési form8ikat,
tegy~k m6g hatékonyabbá gazdálkodásukat.

"z eredmények számbavétele során lehetne még több mindenről szólni. Pl, hogya
két nagyközség villany- és telefonhálózata közöse Korszerüsödik közvilágitásunk,
heJ:ybeU hivással telefonálhatunk Gyoma-Endrődcne

Szólnom kell alsó- és felsőfokó nevelő-oktató intézményeink szinvonalas munká
járól. A korszerü endrődi ój iskoláTól, a gyomai mezőgazdasági Szakmunkásképző

Intézet új tanügyi épületéről. A bővitett Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépis
kola fejlesztéséről? a megyai szinvonalú korszcrüsitett községi könyvtárró~, a
rekonstrukciórCl :3Z oruló Müvel ődési Házainkről, melyek mind igyekezet teJ~8 ered
ményességf,el szolgálják oktatási és közmüvelődéspolitikai célkitüzéseinket; if
jóságunY. szocialista nevelését.

Egészségügyi hálózatunk, szakorvos-ellátottságunk olyan 8zinvonalú~ hogyha ren
delőintézetünk lenne, képesek lennénk az egészségügyi elletást magasQbb szin
vonalon is megoldani.

Kedves Elvtársak'

Nagyvonalakban ez a múlt, ezekkel az eredményekkeJ köszönthetjüi a jelent. Kér
kedés nélkül meeállapithatjuk~ hogy nem kell szégyenkeznünk. De nem is pihenhe~

tünk meg, mert az idő sürget? a tempó növekszik,

198~~. j anuár l-től GyofilaGndrőd na8yk özség pártbizot tságainak 9 tanácsának, a ta
nácsi bizottságoknak még tervszerühben. wég következetesebben koll végezniük
munkájukat.

Célunk a városépités? módszerünk a céltudatos nagyközségi, munka.

il tanácstagi mandáturnot nem befolyásolja a~, egyesülés. Választóinl{ bizalma vi
szont még inkább kötelez. A részfalugyülések csaknem ;Loo'{(,-os "igenje" egyben je
lenti a feladatot is: fáradhatatlanul dolgozni a lak~sság tevékeny közremüködé
sével a békés? boldog, magasabb ellátási szintet hordozó jövő~kért,

100 tanácstae néma fogadalomtételére, megújulására VRn most szükség ebben az
ünnepi s történe] !T,i pillanatban, hogy ami t elkezdtünk, erőnkhöz? tehetségünkhöz
mérten be is fejezzük. Igyekezzünk megfelelni a bizalomnak, hogy a'felnövekvő

generáció elismeréssel emJ,ékezzen a m~ltról.

Eddigi eredményeinkben benne van sok száz? több ezer vezető és dolgozó 18k08
társunk, a HNF Bizot~Bági tagok becsületes munkája. Nem szabad viszont elfeled
keznünk arról, hogy ezt a j6szándék~ cselekvőkészséget,bátoritóan segitették
felettes járási, megyei, párt- és állami vezetőtestületeink.

Segitségükpt nehéz lenne név szerint számhaveilni, tangsorolni, mHgköszönni. Ugy
érL',em, legőszintébb., legemberibb, ha él szó tisz,ta és egyszerü formáját válasz
tom: Köszönjük Elvtársak!

'lisztelt Együttes Tanácsülés!

I'rogramot a~ ój, Wüst megvála3~tá2ra kerülő Végrehajtó Bizottságnak nem az én
feladatom adni. Ez különben ia adva van. Megszabják ezt az eddig hozott tanács
ülési határoz&tok, az elfogadott rendezési tervek, fejlesz,tési pl'Ogramok, s nem
utolsósorban pártunk é2 kormányunk határozatai és rendeletei. Megszabja a rugal
ma~, é:lka1rr1n:',kodóképességet igénylő élet.

Lvhet, hogy ':CY0S elvtárs~inkhan, l~kostársainkhan vannak bizonytalankod6 érzé
sck. I';z is ter.mészetes. Lehet, hogy 8. kezdeti hónapok tordoz::1ak á'Eimc-ricti fe
~;~ül t38C1't. 1';2 is előfordulhat. De gONdolunk élrre., hogy a szocializmus épi tésé-
L (;)"', 2 :'. ,:JJ L'fIlO~j j t :1súk t ól a mcz ő[;a zdaság sz oc i ali s ta á t s z eI'V Eo z é sé ii:; és napj aink
bo.!1 is v2;jon njncsenc::k-e gondok': De a~ okos döntések mindig iga:-:;olták önmagukat.
l'ó. rtUl!Y pol:i. t ü :':;i Po, ko rmár!y Ül tézkcdéseink j ól szolgál ták s2;ocialista hazánk épi-
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~ b_~ottság~ nevében Szab6 Incéné tett javaslatot Q tanác elnök, a két társa
, l'i elnökh l ettes és a Végrehajt6 Bizottság tagjaira. Hasonlóképpon javaa
'~tot ter' sztatt e16 a VégrehajtÓ B ottság titkár 'vá való kinevezésr •

A taná sülés egyhangu doct S~ s_a ján Gyomaen rő Na yköz égi 1anács
eln"ke Jen i Bálint la t Társ dalm:J.. lnökhe yet esek Gonda Károly és Varju
Józsaf. A Vé reb t6 Bizo t ág titkára Hunya Miklós, a VB. öbbi tagja: Far
kas Sándor, Kovács Józsefné Babos Lászl' p Kovács Gáb r, Bacsa Zoltán Gel ai
Józse né és Hornok 'z efné

zt k"vető n a ta ács t1sztségv.',saloi letették a hivatali skUt" Jen 1
Bálint tanácse nók a. megválasztottak nevében k"szön ta~ mo ott s bizalomért
és átvette a t2nácsülés yez tását.

Sor k2r"l: mé' a tanác kiilönböző biz 'l.otsága nak m gválasz l ásá.t'a"

Kellemes szin'oltja volt a tanác ülésnek dr. Fark ~ Ott6 felsz611alá
sa, aki mé.tatta a ;ét tel pülés la'osságának neme tör kvését, az ogyesülés
érdekében végzett munkáját, valami t sok sikert k'vánt a megalaku aná s
tagj in&k vár sápit h törekvéseihez.

Hsson16kép_ en ü,. n pélYEl5sé ~et.8 a tanácskozást, am' kor To Karté z Márton
a M gye T""nács titkára "Kivál J DO,.goz6" ki tüntetést ad tt á Fa ka.s Sándo k
és Szilágyi Imrén k a Gyomai, ill tv Endrődi Tanács volt eluökeinek.

A ,aná~sülés en
val ért 7éget3

Bál~.,. nak ~ a Gyom. endrőd· tanács elnökének zárszavá-

a n
A erm l6sz"ve'kezet j l nlegi terül ti és zerveze . formáját az

1974 o ' v:" e gy s ül és o r á n a _a k i t 'a k i . Te rü l t é n k na gys ÉI ga l gsl-
en 52 l hektár. A szöv tk zet zdálkodási er.dményein-k a apján

1975-ben szanálási eljárós l foly.a ására v l~ szükségo Az ez' köv
tő évek gazdálkodá~át t v'bbr- is n héz h yzet jellemez e, majd
1979-ben tijabb szaná.ás köv tkez.t • I980-ban termeI6szövetkez ..
már 5867 m/F nyereség ért l. m y·t z ág za ok 'öv delmez6sé 
gének kedvező al kulása, valbmin~ r nező azda ág számára elfogadh -

6 időjárási k6 ü m nyek t ttek lehe~ővé.

Az elmul évekb n v tetl n t· rület nagysága O-5 % k"zö t a a =

k ul- • A szöve k z t e rület éből 218 hek á r á "e rüle ten fekszik.. a
melyet évenként többsz- 's árviz suly • Alvizz veszélyez'

e t terüle" nagysá a 3997 hektár, az "SSZn te üle-'- 76 %-a. mely ~

ből 106 h ktár b lvizr ndezés l m n~esi et~. Az -ze átlagos a
ranykororna ér _ék 20" kor na/ha, t rOl t zömében szikes és é
ti agyag a.aj. Az e móI' években -re mény·inke kedvezőtlen-l

f lyásolták él növén~ mesz-ésben. valam-n az álla enyésztésb n
'·ek6v kezett ermelés ki sések, m yn k a entiek n kivűl az is
az ok z6j a vol ,hogy gazdasági szakma. veze é nem sO,abil' zá16
co • az egy éges v z és nem kult ki~. A gazdasági s~erkez t.a
veze' észe rk zet az V n öt éve t rv dőszaká il 1 ény gesen nem vál··
tozo t. A növény ermesztés kere~ében né y f5bb kultura 'ztostja
a b2vétel k e na yobb hányadát, melynél ha hozam csökkenés á.l be,
8kko pénz-qyi hiány k l tk z k.
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alambos Im r .

, _... a ~ >g , k 19 l. ,- Va 3. z á n:3 1"1- MEM á l t a l gY d _l J g f e l ül v i z s g l t
szövetkez- ~ '-~zé let soro V~. Ennek alapján határo tuk m g a VI.öt-

es t r'j ,J - ~ zakáb n fejl zté~i célkitüzé e 'nke • Első lépé ként
é növér ~ermesztés h zamait kivé~ uk stabil:zá_ni a g pe . é erő 1
~ésével, 8Z ritó és tár ló épité. év l mely_ől j 1entős beruházáso
ket1981-82-b n hajtu k végre r. szári~ó sz"ks_-gességét indokolja,
hogy a gazdélkod~p rdm. )ét j l r TŐS n eT lyáso_je a b· karitás
üteme, mely t az elmú~t évekb n gy nagy teljesitményü szári ó h 
ánya hátrált >'C .A nem m gf l_:"ő 3Z 'ri' ás, tá _~s a korszerü á ú
termelés FJ:.rd II előnyét hetáse l, nit ja, a t rm és bi-ztonságát ve
szélyeztet~. Bet karités u'án nagl n font s . rm y vesz' ségmen
t eo s t r o á.:. a fe' a s z n l '" , i g. é r ·L.O k ~ i é e . g.

Másodi: üt m en t rvezzü" m ~valós'tani z llat enyészté telepe
in k k rsz rOs~t ét. Sertést ryész~ésü k nagyI _osi k rül-tünkben
rekon trukcióc: b ruházá~_ l K:.Yánjuk konc n rálni iletve bőviteni

A t rm 16 zöve kezet j lenl'gi S~ ~éságazata 3 db kor ze ü~len, a
ns_yüzemi munk v gzé~n k . _~h 'ős~gét kizár6' phely~n t rmel. A
épül tek tólnyom réazb n lavu-tak. használh" s gi fokuk O % kö -
rül alakul. A j 1 n körü~m nyek kÖZÖtt m é~i szinv lalán k e-
r' s romlá_El várható' I öz ljö őb n és Z cs k a konstrukciÓs - j
lesztés 'é~ h jt,Lsáva ker'Ln s·>·Ő 1. A f 'l sz év várhatÓ kö -sége
44405 m/~~ ~ 1/ ~ _áb-n fogla_j szenny~izgy0jtés, táro ás b ru á-
zá iértékét 15. E"es ~ rL_sk: ocsájtásunk -, y 93 O-9 00 db-ra m 1
kedik. A tel p létreh zá éval pir~Jzam~sa~ a sze v sm rha ágaz tun
ka átmeneLileg ~5telez6 bruc€l_amen~ it~s mi . ~ elszámoljuk. Ezu
tán 1985-85-t r ~zarveFm3- ~ t_le _lú~i~ sát i terv zzük. Vá 
hatóan a sz rvasm rha élI mát y nk egys~ga' z-982. évit csak 1987
ben éri e:'.

A 1982. g zde_/gi v az ő zi k.dvező i őjérás ~atáaára, valam nt
a munkák üt mB~ e vé zésén k redményeké t m al pozott. Kiszórásra
került ~z ös~z s la~m- á ya~ ~Z ősz' b~za v~t~ .t két hé ala t
,)kt6b r 19-1'~ ber =e:z "k, az szi mélyszán á_sa~ pedig d ,c mber I
r v Q3ztünk. A ~p_v>zmg t~sit~- r kébe! 100 hek áron végez ünk
altalaj 1 z~tás' maly t a lő ő i őszak n csak 3-4-5 v a a t si~
k rült _lvégezni.J lenle .,8Z 'őszi kultúrák b ... l::'tottság' jónak
mond~atÓ és értékelhető. Oozi káposzt r pce 2 3 hektáron, ősz1 ár
~: 120 hektéron, őszi úz 1840 h kt ron lett Iv tv , ~gy a tav 
szl mu kacsúcs z 15z' évek ez k e·t 1 ent6san 'sökk n.

Mind zen eltétele' arr Mg n~k köv~tk z tn~, h gy a VI.ö.év-
-=6 - rvben kitüz"t'-· jöv delemnagY'Já időa ányos rész t 1 82.-b n
1~ ~elj sit ni tu juk.

őkönyvelő



Körn~eze "n~
,

elméé t
ndr6d Nagyközség Tanácsa 1981 november 27-i Ulésén külön

ap"rendben tárgyalta az Országgyülés által megalkotott "Az ember:
környezet védelméről" szóló türvény helyi vég_ ehajté3.sát és az ezzel
ka cs latos helyi f ladatokat.

A mindan-nyiunk jelenét és jövőjét érintő társadalmi f la-'
da ról a tanác' e é kerli16 beszámoló alapján adunk tájékoz~atást.

Azért is, hogy tér n valameru~yiQnknek van te~~ivalój ~aját

érd kiJnkben.

A terme ési mód és a termelési technika e2yre gyo uló áta ab~

lása, külön0sen a termelő erők növekedése és ter'let' (ncerrtr~

lód6sa folytán a tudományos tec'mikai f rradal m előny i me ett
olJ'an hatások is jelentkeznek, melyek elhárításáról gondoskodni
szilkséCes. A környezetünkben nem k'vánatos, vagy veszé~yes h3tások
sökk~ntése, illetve'megszüntetése egész társadalmunk érdeke és

ídőszerü fe -data ·s.

N É H A N Y P É L D A

a környezetkárosité hatásokról községiinkben;

-, Az ipari termeléshez kape olódik a jelentős mennyiségü bör-, textilhulladé
kok megjelenése, azok elégetése légszennyezést, elföldelé~e - bár kevésbé - ta
lajszennyezést okoz, mely kihatással van aköyűyék vizszennyezésére is.

- A fokozódó urbanizáció komfortos, kényelmes életforrp.át nyújt, de a település
közmüvesitése, a szemé összegyü'tése és e_szállitása J ártalmatlanná' étele, a
közter'iletek tisztán tartása számos problémát ve fel; ugyanak or a belterüle
ten a nagy laksürüség fokozott igényt támaszt az emberi környezet védelmével
és alakitásával szemben.

- A nagyüzemi mez5gazdaság eredményeként kia_akuló nagy táblák és az ezeken
meghonositott monokulturák, a emikáliá- fokozódó mérvü felhasználása, nélkU
lözhetetlenné teszik a termőtalaj, a ter'mészetes vizfolyáso. véde_wét o

- A nagyüzemi állattartás következtében jelentős

latsUrüség é3 a felhalmozódott trágya, szennyviz
helyezését teszi szükségesséo

mértékben megnövekedett a~ ál
és ~.ulladék ártalomrJk~iltes el-

- Itt kell emliteni a mezőgazdaságban nagyobb mértékben kíkerülő elhasználódott
kenőanyagok kezelését, elhelyezését, mely a talajba jutva jelentős károsodást
tu.d előidézni ~

Megállapitható, hogyanagyközségben kialakult elyzet is megkülönböztetett fi
gyelmet és intézkedések megtéte ét igénylic

A köztisztas.ág és a települési környezet L ztaságával :{apcsolatosan az elmúlt
időszakban több fórumon foglalkoztunk. A tanácstagi beszámolóko~1, a Hazafias
Népfront rendezvényein, falug üléseken. Ennek célja elsősorban az volt, hogy
felvilágosi tó mu.nkával(.,a környezetvédelmi szabályok megszegését megelőzzUk.

A Tanács, a ~épfront a KISZ egy" tesen hirdette meg március, ápr~lis, május hó
napokra a közsá~szépi tési, fási tási, parkosi tási akoiót •. E mozgalomba az úttö
rők is bekapesolódtak hulladékgyüjtéss l, a KISZ-fiatalok parkositásban v ló
részvétellel, a vadásztársaság fásitással, a lakosság az üzemPK környeze ének
szépités~vel, tis~ ántartásával.
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nagyközség közigazgatási területe 110568 hektár.

A nagyüzemi szántóterület 8.675 ha, mely az elmúlt 5 év alatt 70 ha-al növeke
dett. A növekedés a.tanyahelyeknek a nagyüzemi táblákba való bevonásából, fö
lösleges düllőutak megszüntetéséből adódott. Sajnos a terület fekvése miatt
n~gyüzemi müvelésü földterületből a belvizzel veszélyeztetett terület 50700 ha,
mely időszakosan - évjárattól függően - részlegesen belvizes. de nagysága igy
is jelentőso Mindkét termelőszövetkezetbenmost folynak az előkészületek ezen
területek komplex melliorációval történő megoldására, melyet 198G-90-ig kiván
nak elvégezni.

Mezőgazdasági üzemeink 1978-tól kezdCd6en ~ kötelezően e15irt földtápanyag
vizsgálatot rendszeresen elvégeztetik~ ennek alapján szakszerübb és takaréko
sabb a mütrágya-;elhasználásh Figyelemre méltó a szerves trá~y~ felhasználásá-
nak folyama tos növekedése c ..

Intézkedések történtek a hig trágya kezelésének és ha8~nositásánák megoldására
is, vissont a..:; e téren tett lépések még ke~6deti dtádiumban vannak.
ffie;~őG~zdasági üzemeink beruházásaik megva16sitásánál figyelembe veszik a kür
nyezetvédelmi el6irásokat, majorjaikat az utóbbi időben egyre rendezettebbé,
parkositottabbá igyeke~tek tenni 1 maly még további intézkedéseket igényel.

A VIZ81(t A LEVEGŐ TJ8~TASÁGÁI:JAK ViDELME

IJegnagyobb vizfolyásunk a Hármas-Körös 9 mely a közigaz.~6.tási határra "kissé
szennyezet" minőségben érkezik, ennek ellenére még mindig 8,Z orszá:.'S legtisztább
folyójao A környező és saját településililkről ipari, lakossági szennyvizet a fo
lyó tisz ti ta tlan állapo tban nem kap. A hullámtérnek nagyüzemi mezőgazdasági mü
veléséből eredően már klilönböző szerves anyagok,.növényvédőszer-,mlitrágYamara
dékok kerülnek a folyóba, mely állatvilágának gyérüléséhez vezethet o A termelő

szövetkezetek tovább folytatják a hullimtérnek a szántó müvelési ágból való ki
vonását, és ezzel ez a veszélyhelyzet illRgszünik. A korábbi évekhez hasonl6an
legelőkánt kerülnek hasznositásrao

Egyre nagyobb gondot okoz a holtágak vizének és környezetüknek a védelme. Leg
szennyezettebb a belterületi részen levő három holtáL melynek áll~pota az
utóbbi id6ben eléggé kritikussá vált, s közegészségügyi szempontból a nyári idő-

szakban sokszor türhetetlen az állapotuko

A holtágak partjára épült lakásokb6L jelentős mennyiségU szenyvizzel. szeméttel
szennyeződneko

/

A három holtág vizcseréjére, tisztitására készült tan~lmány ennek kivitelezése
becslilt értékkel lao millió forintot közelit meg. Saját erőből a tanács e fel
ad~tot megvalósitani nem tudja. A környéken élő lakosság józanabb belátása, a
környezetének óvása szükséges ahhoz, hogy e p:::oobléma megold4sáig és azt követő

en is az állapot javuljon.

A talaj-, a vizvédelmi feladatok végrehajtás6t segiti elő az elmúlt tervid5szak
ban elkezdett, a két t~lepülést érintő szenyvizvezeték kiépitése, a tisztitómü
létesitésec

A leveg5 tisztaság~t nagyobb m~rtékben s~un~yez6 létesitmény telepiilésünkö~

nin8s. Uzemeink az előirásoknak megfelelő lágtisztitó-berendezésekkel ellátot
tak. Környezetvédelmi ~zempontból került elhelyezásre és korszerlien kialakitva

k0zsé~i tisztasá~i telep, melynek előirásszerü lizemelése jól sC0iti környeze
tjjnk óvá8át.

,', 1!d.:ykCi~:J·5~ t"!rm'~szeti adottságaj. k,:;dv~zőek. Természeti környezetében a Hármas
;'.i)l';;; hll] l·\lTJtt'l'<:.: \~s környéke védele::n alatt álL



A Körös völ~ye még a szabályozások folytán is élővilágával együtt a magyar ter
mészetvédelem legsajátosabb táj2rtéke. A hullámtereknek, bár nincsenek botanik~i

ritkaságai, mégis rendkivül értékesek és jelenlegi áll~potukban feltétlen meg
őrzésre és megóvásra éruemesek.

Az állatvilága kczött ma is számos olyan faj él, amely ebben a formában a vilá
gon másutt nem található. Emellett a Körös és holtágai egyrészt iránymutató sze
repet t01tenek be a Kárpát-Medence madárvo~ulásában, másrészt gyülekező, táplál
kozó és tele16területét képezik a vizi madarak sokaságának.

Az élővilÁ.g és 2. tájvédelem tekintetében az utóbbi 5 évben településünkön jelen
tős erőfeszitéseket tett igen kimagasló eredménnyel a Vadásztársaság. Folyama
tosan tesznek intézkedéseket avadállomány élőhelyének, környezetinek kialakitá
sá:ca, mely a fási tási, cserj eül tetési akcióban? a vadföldek célszeri.i kezelésében
nyilvánul meg.

A kellő agitáció, figyelerufelkAltő illllnka az ~16világ és a tájvédelem tekinteté
ben a fentieken túl a lakosság részéről mée nem sok ereQményre vezotett. Sajnos
a la}; osság a hullámtereket , környékét a házi szemétnek 5 buL_adékoknak a leY.'aká
sával tovább sz~nnyezi.

I,

.A TELEPÜLÉS KÖHNYEZETVÉDELiVIE

Települé ül1k egészségesebbé és kellemessebbé tétele él'dekében jelontős feladat
a zöldterület löalal<:i tása. E cél t hivatott s?olgálni a. tanács középtávú parkosi
tási, fá~itási terv~nek meBva16sitása is.

Nagyközségünk eSt;tében problémát jelent aL. ipari és kommunális szemét és hulla
dék elhelyezése. A cél érdekében a Végrehajtó Bizottság Gyomával közösen 1979
oerl szeméttélepet jelölt ki a háztartási szemét és szilárd ipari hulladékok 131-

elSf;zésére.

Ez év elejétől áJapos előkészitő munka ut~D a házi sz~mét és hulladék intézmé
nyes összegyüjtését. száliitását a lakóházakt61 és intézményektől beind.itottuk.
E feladatra az üzem egy szemétgyüjtő tartálykocsival lett ellátva. A ~áztartási

és ipari szennyvizek elhelyezésére Uritőhelyet jelöltünk ki ideiglenes jelleggél
ugyanis a szennyviztisztitó telep beüzemel~s~vel á taytályokat a telepen ürit
te"cjük.

A KÖP~YEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM TOVÁBBI FELADATAIBÓL

A hely j, társadalmi és tömegszervezetek bevonásával fokozni kell a lakosság kö
rében a környeze tv éde leIJl.Ille l , a település-tisztasággal összefüggő agitációs mun
kát o El kell érni, hogya létkosság mind. nagyobb számban aktiv cselekvője legyen
a feladatok végrehajtásának.

A környezetvédelem a társad2.1om ügye o Ennek megfelelően a feladatok végl'ehaj tá
sában az egész társadalomna.k az állampolgároknak. az állami, gazdasági és társa
dalmi sze~'veknek aktivabban kell be\.apcsolódni1Jk a :felő.datok megcldásába, 2 szem·
lélet aJaki tásábao

A Körös völgye terrr,észeti ~rtékénekmegőrzése9 továbbfejlesztése, a környezetünk
szépi tése, Lul tUl'által)oá .tétele, a következő generácións..,.lz is kellemes életfelté
teleket biztosit.

Védjiik, óv jnk tehát kÖl:nyezeti.5-nket!



e~ énye ,s eve~ a
Minden év végén a~ üzemek és vállala"ok számot vetnek, hogy hogyan sikerült az
adott évre kitüzött feladatokat végrehajtani. Igy van ez az ENCI-ben is. Az
1981-es év nagy változásokat hozott a szövetkezet gazdasági és szervezeti életé
ben. A nehéz gazdasági helyzet ellenére minden igyekezettel azon volt vezetősé

günk és tagságunk, hogy az eddig elért eredményeket mef,tartsuk és javitsuk, az
ENel jó hirnevét öregbitsük.

Az 1980-a8 éVhez viszonyitva az ez évten elért párszámmennyiség nem növekedett,
de a létszámcsökkenést figyelembe véve a k~pacitás mHgállapitása tudatos vezetői

döntés eredménye.

Szövetlcezetünk vezetősége a gazcasági év 8lőkészitésekor és inditásakor megfele
lő e16rejelzések birtokában tisztában volt a belső, szocialista és tőkés piacok
alakulásával. At6kés piaci értékesités egyébként is szük lehetőségeit a devi
zaárfolyam-csökkenések a gazdaságosság határáig tovább csökkentették. A volumen
bázisl'szinten tartása veszteséges végső eredményhez vezetett volna.

Hosszú időszak óta ez az első beszámolási időszak, amikor a fizikai és nem fi
zikai állomány közötti arány csaknem változatlau, de hozzá kell tenni, hogy mind
kettőnél a vártnál magasabb volt a létszámcsökkenés o

A szövetkezet racionális bérpolitikáját tükrözi az a tény, hogy a nem fizikai
béralapnövekményét a fizikai foglalkozásúak béralapnövekménye csaknem négysze
resével meghal~djao

A vállalatok gazdálkodásának egyik fő mutat6ja a nyereség. Jelen pillanatban
még csak I-Illo negyedéves szinten állnak rendelkezésünkre konkrét mutatók, de
ebből is kitünik, bogy az 1980-as év l-Illo negyedévebez viszonyitva 4.579 eFt
al magasabb az idén elért nyereségünk.

Aki az utóbbi időben járt az ENCI-ben, külső eredményeit is láthatta a régóta
foly6 szervezésnek. Hosszú előkészités után ért el a ~~;övGtkezet a megvalósitás
kÜSZÖbére, de ezek már a jövő évi fcladatok.Ezek a tevékenységek olyan céllal.
folynak, hogy minél jobban lépést tudjunk tartani a modern technikai és techno
16giai fejlődéssel, figyelembe véve az anyag- és rezsiárak növekedését, vala
mint a várhat6 léts7.ámcsökkenést. Feladacaink egyre jobban megkivánják a szak
mai felkészültséget és a már megszerzett ismeretek továbbfejlesztését. Ennek ér
dekében megtettük a~ első lépéseket, 19820 januárjában beindul a müvezctőképző

tanfolyam is saját erőből. _A szövetkezet vezetősége minden támogatást megad a
tagok továbbtanulásához.

Reméljük, hogy a jövő évben is becsülettel eleget tudunk tenni az előttünk álló,
egyre nehezebb feladatoknak.

Baginé Szücs Éva
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'Mezőgazdasági szakcsoportjaink új bb sik -ei

A kisárutermelés szervezése 9 -ámogatás8 zövetkezetUnk hagyomá
nyos tevékenysége és azzal jelenleg is sokoldaluan segiti terme·
lési és értékesitési folyamatokat.
TalajmUveléshez~ növénytermesztéehez, ki, állattenyéazté hez gé
peket és ~ lazerelése{et f rgalwBz, etámagvakat é ltvány kat
árusit, napos és tenyészállat akciókat sz rvez, -ápot 9 taka~mányt
és növényvédószereket értékesít. Korszer' termelési és ter~é8z
tési eljárások megismerésére TIT előadások keretébe téli tanfo
lyamokat szervez.
Mezőgazdasági szakcsoportokat hoz létre és azok müköd etésében
megt~remti a sz:i.nvonalas termelői munka feltétele' t.

kisáruter elés és értékesité biztonságára sz r7ódé ek t köt
elóieget folyósit, segiti a szállitási gondok megoldását átve~

szl és értékesiti & megtermelt árukat
A Bokolda u támogatás következménye a bo tokban é piacokon ta
pasztalható zöld8ég~gyümölcs áruválaszték, a növekvő n~ul, ga
1amb, méz és gyógynövény export.
Az eredmények mellett azonban 8z6lni k II néhány nehezitó és hát
rá tat6 kúrülményről 'So -

Gyakori, hogy a kist rmelők nem veszik figye embe z -lője zése
ket, nem a kivánt 'ruféleségeket termelik, nem ligyelnek 8 minő
ségre és az egyéb követelmények e. Az áxu emiatt ese enkén' nya~

k kon marad, termelés kedvük pedig elmegy. Előadódik az eset
forditottja is Köt ugyan szerződést . termelő, de az el"'leget
más célra ford~tja, vagy ermékével pekulác ó~~ kezd.
Sajnos az sem ritka, hogy a termeltető vállalat vagy a natykeres=
kedelem nem teljesiti meg elelően szá .1' táai g vagy ép .,en áruát
vételi kötelességéto
A szövetkezet termelésazervezéai és felváaárlási munkájá. azonban
nem az emlitett nehéz ég, hanem az eredményesség je lemz Kitti
nik ez a nyolc mezőgazdasá~i . zakcsopor't á- -tQ.l /előá li o t 10-12
milli6 forintos terme ési ertékból és egyéb Jér.elés· sik reiból
A "Rákóczi" Méhész Szakcsopor.t uj eljár.6ssE:)tí' meghonoB~totta II
táblás méz termelé ét", Nyulten.yész .tbenmi...'Il;ornatózis csaknem az
egész tör.zsállományt elpuszt totte., de II tenyész_éa1 . adv már
felfele ivel a va,skuti "Bácskau mg" z z 1 közösen szexvez
tenyészállat akci6 következtében.
A zöldség...gyUmölcs és gyógynövény termelő sf<jakcsoportok me~ismé=
telték előző években elér-t verae~ ikerei.ket "Mohácsy J!atyáa"
Emlékére rendezet, Békéscsaba: Termékkiáll ~áaont valamint Kon
dor.osi 1llivelődési házban szervezet, Járási~Váro8' Kertbarát-körök
és I(ertészeti Szakcsoportok Ve Termékbemutat6ján te~mékeiket a
rendező szervek oklevéllel emlékplakette és ser eggel jutaI
rna~ták ..



A NOSZF 64-ik áv~ordulója alkalmából 254ves párttagság6 t ás a társadalomárt
végzett önzetlen reunkásságuk elismerésekénu az MSZMP KB Em16klapját kapták meg:
Bag6 Lajcs, Novák Mihály ~s Tóth István elvtársak •

.A MÉIvI "Kivé.ló rrru.nkáél.,ttl miniszt8ri kitüntetésben x'észesi tette~ L Timár Jenő
e vtárs8.t~ aki t"bb mint har,rine éV8 uraktorosként dolgozile a szocialista mező'~

gazdaságban o

iIHSZ _őtltkár~~elyettesi "Dicsérő kIev éIben" részesült: Fekécs György elv táY's
rnühelyvezető, a köz ~gi MHSZ szervezetében végzett e~edményes munkájának elis
merés'árt,

.A TSZÖV vezetősége "Kiváló Tszövi dolgozó" kitüntetss,!?en részesit'3tte tenw,;lő

és társadalmi munkájuk kivá_ó végzéséért: Debreceni L?josné konyhakerti, Gyu~

ricza Elek tehenész, Földvári IstváQ gépszerelőt9 II. Hornok Vince gépszerelő9
Liz~czai László személyzeti vezetőt 9 Szab6 István építő) Illo Timár István trak
torvezető9 Tót _ Istvá_ kotrómester 9 Uhrin László gépkocsivezető tagtársakat v

Po_ányi Lajos ás Szelei Báli.t nyugdijas termelőszö"etkezeti tagokat.

A KPM Aut6felügyelet okieve:;'ét :kapták meg "Balesetmentes közlekedé~éri":
500 ezer km-ért: Timár József, 250 ezer ~~-ért Maródi Mihály, Kurilla Zoltán 9

Pintér Lajos gépkoc ivezetőkc

Ezúton is köszönt 'ük a kitüntetett elvtársakat, kívánunk nekik további ered
ményes mill1kát.

November _4~én tartotta termelőszövetkezetünkaz endrődi Hidfő Étteremben a ha
gyomány s nyugdijastalálkozót, ahol a termelőszövetkezet párt- és gazdaságvezetó-

ége nevében Tímár Gergely elvtárs köszöntötte az idős tagtársakat. Megemlékezett
November 7-ről, tájékoztatást ad tt a termelőszövetkezetben foly6 munkák~óL .Az
ür.nepség keretében adták át a termelőszövetkezet pénzjutalmát a még élő alapitó=
tagoknak: Gon a ózsef, Harnbs Mátyás, Hunya Menyhért, KenyereE: Imre, Nagy Imre
és Varjú István tagtársakn~kc

Termelőszövetkezetünka nyár vegl es őszi munkák vegzésére elkészítette szoká~

.wa ütemtervét és a munkákat ennek megfelelően végezte o

'~0 h~-os gyepen végzett fel'jitást. 126 ha őszi káposztarepcé' vetett elo A ter
,;zettől nagyobb, -731 ha területen optimális időbe é jó talajmunkával októ

b2":" 23-ra végzett az ősz':' kalászosgabona vetésével 8Zö',etkezetünk" .



A tagok háztáji és a s~övétkezet 994 ha közös területén a kukoricabetakaritá
sal november 21-re végzett a szövetkezet. A közös kukorica termésátlaga 75,9
q/ha lett •.

Az ősz folyamán 3600 ha terület talajrounkáját és 2100 ha terület altalajlazitá
sát is elvégezte a szövetkezet, november 26-ig. Ezzel jó feltéte_t teremtett a
jövő évi termeléshez. A müvelt területeken kiszórásr~ és bedolgozá ra került k
az alapmütrágyák.

A IV. TermelőszövetkezetiKongresszuson Timár Tibor villanyszerelő, 'erm,lő zö
vetkezetÜTIk tagja megyei küldöttként vett részt. A _ongresszus előt ·i napon, de
cember lo-én a Parlamentben munkásságának elismeréseként a "Mu...l1ka Érdemrend"
bronz fokozatával tüntették ki.

TermelőszövetkezetünkhelIdecember 19-én került megrendezésre - negyedik alka
lommal - az ifjúságj parlament. Az e1n;úl t években évről-évre nő a har'mine éven
aluli fiatalok létszáma. Jelenleg 107 fő 30 éven aluli fiatal dolgozik szövet~

kezetünkben. Vezető beosztásban 8-an, választott testületben 29-en átnak el
tiszteéget.

Szabá Ipari Szöv tkezet
á .adásra került a Gyoma-Endrőd nagyközségi Ta: ács Költ égvetési Üzeme által ki
vitelezett üzembővii.ő beruházás.

A kivitelező az épület átadását _981. nov. 30-ra igérte. A vállalt határidőt

teljesitették, 1981. dec. 2-án.megtörtént a müszak~ átadáEo

A beruházás megvalósitásával nagy gondok oldódtak meg a szövetkezetnél; a rak
tározás, korszerü szabászati elhelyezés, előkészitő, szabványraktár, szociáli
létesitmények bővü_ése•

••• 1981. nov. 21-én nyugdijas-találkozót tartottak. A zövetkezet nyugdijasa:_
igen nagy érdeklődéssel és sz.ép számmal vettek részt 8 találkozán.

52 fő nyugdijast láttak vendégül. Bemutatták nekik a szövetkezet új gépe-t, ter
mékeit, az új ép~tkezést.

Kötetlen beszélgetés formájában ismertették a szövetkezet jelenlegi helyzetét,
a gondokat, problémákat, a jövőbeli elképzeléseket.

A nyugdijasok örültek a szép eredmények láttán, a s,zövetkezetvezetői az őszin

te érdeklődésnek, a jó egészségnek örvendő fiatalll'8 nyugdijasoknak.

Cipé Z zövetkezet
December 13-án - Luca napján - délelőtt fél 12 órai kezdettel az ENCI vezető ége
nyugdija3-tal~lkozót szervezett a szövetkezet nyugdijas dolgozói részére. A
földszinti ebédlőtteljesen megtöltötte a 240 ember, aki~et már eritett aszt l
várt.

Az elnöki köszöntő utá~ Szabó Dénes elvtárs tájékoztatta őket a nyugdij-kiegé
szitések lehetőségeiről.

Az izletes ebédet vidám magyar nótaszó melJett fogyas::::thatták el. Majd a Gy ID i
Müvclődési Ház fi8taljai táncbemutatóval és vidám müsorral szórakoztatták az
idős embereket.

/I, kd10mc1..: hmlc'1l2.tú találkozó a késő délutáni ól"ákban ért véget.
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Október 24-én került megrendezésre a termelőszövetkezet nyugdijasainak találko-
zója.

Az ünnepségen Hunya Elek, a termelőszövetkezet elnöke adott tájékoztatá t a
gazdálkodás 1981. évi eredményeiről és a jövő feladatairól.

Ezek után a közös IDQnka és társadalmi tevékenY8ég elismeréseként kitüntetéseket
és jutalmakat adott át a legaktivabb nyugdijasoknak.

Emlékplakettet kapott Szurovecz László, a nyugdíjas bizottság elnöke; termelő

szövetkezeti kitüntetést Pelyva Vendel és Varjú Miklós; pénzjutalmat Biró János
és Kulik Imre nyugdijasunk kapott.

A termelőszövetkezet a nagylaposi volt,iskolában beinditotta - meJléktevékeny
ségként - gumiüzemét, amely napi 10.000 festett, figurális léggömböt készit és
értékesit a TRIÁL felé. 1982-ben további melléktevékenység beinditását is ter
vezik~

~ csabacsüdi Lenín Tsz rendezésében 1981. október 17-én szállitógépek szamara
versenyt rehdeztek, ahol a. termelőszövetkezetet Va.rga László és Hornok József
képviselte. Varga László a második lett, Hornok József a KISZ-alapszervezet
különdiját kapta.

Béke Vadásztársasá
November 28-29-én az endrődi Béke Vadásztársaság a Da~anya megyei drávamenti
Dózsa Vadásztársaságot látta vendégül.

28-án reggel kellemes késő őszi időben a vendéglátó társaság elnöke dr. Kole
szár József üdvözölte a vendégeket és kivánt részükre eredményes vadászatot.

A vendégek 32 puskása szombaton kevés hiján 500 db fácánt hozott teritékre, meg
dol.goztatva a helyi vadászokat, akik most csak mint hajtók müködtek. közrec

I

Vasárr~ap frissen esett hóban közös vad.ászaton 2 haj tásban 65 vadász 721 fácál'l
kakast lőtt, megdöntve a társaság történet~l'lek minden eddigi rekordját.

A vendég vadásztársaság elnöke, Dávid Lajos meleg szavakkal köszönte meg a rit
ka élményt nyújtó 2 vadászatot, ami fegyelmezetten, balesetmontesen zajlott le,
dicnérve a két vadászatvezető, Németh János vadászmester és Vaszkó Imre _őva

dász munkáját, valamint az összes részt vevő sport~zerü magatartását.

rávid Lajos végezetül meghivta a~ endrődi vadászokat Ear~0ya megyébe vaddisznó
hajtóvad.ászatra 9 ami t viszonzásul ők rendeznek december 19-20-án.

ENDRŐDI .illRADÓ

Kiadja: .'
Az MSZMP Endt'öd~Nagyk~zs~gl

Púrlbizott!=,úgúnak Agitác169 és
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