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Éljen május I. a munkásosztály nemzetközi ünnepel

Gyomaendrőd közös jövője

Vannak néhányan, akik kellemetlen han
gulati hullámokat igyekeznek ka"ami az
zal, hogy nem egyesülésről- ami egy közős

akarat kővetkezménye- beszélnek, hanem
"egyesitettek, odacsatoltak, bekebeleztek"
kifejezéseket használnak. Nagyon egy
értelműen és helyesen mutatott rá a riport-

Ipari és mezőgazdasági üzemeink is
jelentősen erősödtek, s igyekeznek kihasz
nálni a kooperációkban, közös beruházá
sokban, fejlesztésekben rejlő gazdasági
előnyöket.

A két tanács még az egyesülés előtt

egyesítctte költség"etési üzemét, s ezzel
nÖ"elte a'l-t az építőipari bázist, mely a Fa
és Építőipari Ktsz-szel együtt remélhe
tően képes lesz ellátni a drosépílés konkrét
épitési, felújítási, karbantartási feladatait.

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet kiterjesztette működési területét
Gyomára és több más településre is, s
egyre emelkedő szim-onalon látja el lakos
sági szolgáltatási funkcióját.

A felsorolt néhány példa is cáfolhatatla
nul bizonyítja, hogy az ésszerű erőkoncent

ráció növeli a hatékonyságot.
Gyomaendrődegyesülése még sok egyéb

lehetőséget hord magában, melyeket lakos
ságunk igényeinek magasabb színyonalon
,'aló ellátása érdekében ki lehet és ki kell
használni.

Hasznosan segítette ennek meglátását
- azok fele is, akikben esetleg még kételyek
"annak - a február 25-i Gyomaendrőd

yárospódium cimmel köz"etített ty-adás.
Köszönjük a Szegedi Körzeti Stúdió bátor
kezdeményezését és jól szerkesztett ri
portját. Kár, hogya negY"en percbe fele se
fért bele annak a sok mondani\'alónak,
amiket a nagyközség felelős "ezetői el sze
rettek volna mondani. Az államigazgatás
korszerűsítése tőbb évtizedre "isszanyúló,
s a jövőre nézve is kiható ten'szerű kor
mányprogram. Ennek eredményeként az
alábbi változások történtek:
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Céltudatos politikai és gazdasági építő

munkánk eredményeként, lakosságunk ér-
I telmes döntésének és egybehangzó akara

tának megfelelően a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa 12} I 98 I. sz, rendeleté
nl kimondta a két nagy múltú település
1982, január I -,'el történő egyesülését.
Megalakult az új nagyközségi tanács és
végrehajtó bizottsága, megdlasztottuk a
közös pártbizomágot és ,'égrehajtó bizott
ságát, ,'alamint az új KISZ-bizottságot.

Megnyílt a lehetősége annak, hogy amit
eddig külön-külön, de egy cél érdekében
tettünk, január I-től politikai és gazdasági
erőink koncentrálásá"al még hatékonyabbá,
gyorsabbá, dinamikusabbá tegyük,

Közelebb került a lehetősége annak is,
hogya fő célt, a "árosépítő munkát egy
ségesebbé tegyük, majd ennek eredménye
ként adrossá nyih'ánítást ís megkérhessük
az Elnöki Tanácstól.

A munka nem lesz kisebb, nem lesz
könnyebb, de mindenképpen lelkesítőbb

és egyben felelősségteljesebb is lesz,
JÖ"őt építeni a múlt alapos ismerete,

eredményeinek számba,'étele nélkül nem
lehet biztonságosan, Tekintsünk tehát visz
sza a közösen megtett útra; "együk számba
cselekl'éseinket, vizsgáljuk meg erkölcsi,
akarati énünket.

Századokon át sok történelmi vihart át
éh'e, átszem'ed"e élt egymás mellett, de
gyakran mégis egymástól mesterségesen
eltávolitl'a, elidegenítve a két nagymúltú
település. Ölte a tatár, pusztította a török,
megkeserítette életét a földesúr, de volt
ereje a földönfutó jobbágynak, elkeseredett
kubikosnak mindig újra kezdeni, leégett
házát újraépíteni, hálóját vízbe meríteni,
a kenyeret kínáló ősi ugarba magot hinteni.

Ez volt az ősök ereje, mell' képessé tette
apáinkat s egyes még ma ís élő forradalmi
lelkű idős harcostársunkat arra, hogy szem
benézzenek a fehérterror szuronyaival, a
gyilkos lángot lővellő csendőrsortűzzel.

Ez az erkölcsi erő edzette a gyomaendrődi

nép akaratát, szocialista erkölcsét.
A vesződséges múlt 1945-tel lezárult.

A célt ma már mi tűzzük ki, a hozzávezető

utat mi kö,'ezzük. A "mi" is új tartalmat
kapott: mi munkások, mi parasztok, mi
értelmiségiek, mi együtt kőzel húszezren.

Gyomaendrőd céltudatos együttműködése

több mint tíz é'Te, csaknem két él"tizedre
nyúlik vissza. A gyomai járás megszűnése

után döbbentünk rá először, hogy itt
többről van szó, mint egyszerűen csak élni,
itt tenni, tenni kell. Nem elég kesergő nosz
talgia, több kel!, a cselekl'ő építő hazafiság,
a jövőt látó értelem,

A településpár gazdaságföldrajzi, népes
ségi adottságai olyanok, melyeket ki lehet
és ki kell aknázni. És nem külön-külön,
hanem együtt! Gyoma az 1830-as é,'ektől

a kiegyezés utáni évekig már egyszer mező
dros volt. Azóta megrekedt az alföldi
nagyközségek sokaságában, A régen több
mint tízezres lélekszámú Endrőd lakossága
ma alig haladja meg a hétezret. Egyedül
bármelyik település nehezen vagy alig
birkózhatott volna a drosépítés feladatai
val, együtt \"iszont a 12o-as vasúti fö"onal,
a 46-os föközlekedési út, a Hármas-Körös
hajózható vízi útja s közel tizenötezer
munkaképes korú ember tettereje birtoká
ban eséllyel indulhatunk a drosi rang
megszerzéséért.

Az 1960-as é,'ekig visszanyúló kezdeti
együttműködési formák után az 1970-es
é,'ektől felgyorsult s céltudatossá vált
együttes jö"őnk közös építése.

Tanácsi erőforrásokból, felsőbb segít
séggel és lakosságunk áldozatdllalásá"al
létrehoztuk vízművünket, mell' ma már
behálózza mindkét település csaknem min
den utcáját. A vízműbe bekötött lakások
száma közel 3500. A lakosság egyetértésé
vel a Vízmű Vállalat átalakult Víz- és Csa
tornamű Vállalattá, s ez évben átadásra ke
rűlhet a szennyvíz gerínc"ezeték is a tisz
tÍtómű"el együtt.

Lakosságunk együttműködésiszándéká
nak és akaratának nagyszerű s pozitív
eredményű erőpróbája volt a két ÁFÉSZ
egyesülése. A családok csaknem IOo~~-át

felölelő ÁFÉSZ-tagság nagyfokú politikai
érettségét, helyes jövőlátását bizonyítja az
ebben is egységesen kimondott "igen".
Több új ABC-áruház épült fel Endrődőn

és Gyomán is, több kereskedelmi és ,'en
déglátóipari objektumot korszerűsitettek,

szakosÍtottak, s Endrődön létrehoztak egy
olyan korszerű cukrászüzemet, mell' a me
gyeszékhelyen is elkelne,

J árások száma
Városok száma
Községi tanácsok

száma 2975
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EREDMÉNYES ÉVZÁRÁS
Az 1. oldal folytatása
ban a nagyközségi tanács elnöke, hogy itt
egyesülés történt. Ez a fogalom minőségi

leg több és igazabb. Ez utóbbit bizonyitja
a csaknem két évtizedes, céltudatos együtt
műkődés a közös mentőállomástóla víz- és
csatornaműn keresztül az ÁFÉSZ egyesü
léséig. Ezt az egyesülési akaratot megerő

sítette a sok részfalugyűlésen, munkahelyi
tanácskozásokon, kőzgyűlésekenmaga a la
kosság, amikor öt fő kivételével több mint
tízezren "igennel" szavaztak. Hogy min
dennapi cselekvésünkben is egyek vagyunk,
bizonyítják a jelentős létszámú munka
kollektívák, a házasságkötések, az új lakó
telepeken élők, kik között fel sem merül
- sem az ENCI-ben, sem a gyomai Házi
ípari Szövetkezetekben, vagy a Kazán
gyárban -, hogy ki az endrődi, ki a gyomai.
Munkateljesitményeikkel mérik embersé
gűket, gyomaendrődiegyűvé tartozásukat.

Másik túlhangsúlyozott kérdés a név
kérdése. Ezt rendelet szabályozza. Lehet
egyik elöl, másik hátul, vagy fordítva.
Lehet a kettőt ősszekombinálni, lehet új
nevet kitalálni, de kőtőjeles helységnév
nincs. Legmegnyugtatóbb az, hogy meg
maradt mindkét történelmi múltú, hagyo
mányokkal bíró helységné,' összeín"a:
Gyomaendrőd.

Néhány példa:
Kazincbarci1<a (Barcika + Berente + Sajó

kazinc)
Balatonfüred (Balatonfüred + Balaton

arács)
Berettyóújfalu (Berettyóújfalu + Berety-

tyószentmárton)
Balatonboglár + Balatonlelle = Boglárlelle
Gáva+ Vencsellő= Gávavencselló'
Alberti+Irsa=Albertirsa stb. s minde-

nütt munkájuk nyomán boldog emberek
élnek.

Ez lehet a mi célunk is, s újra a nagyköz
ségi tanács elnökét idézem: "Lakosságunk
igényeit magasabb szinten kielégíteni".

Gyomaendrőd, 1982. március 1.
Varga Zsigmond

Hírek, események

Március 19-én, a Tanácsköztársaság
évfordulója alkalmából a KISZ községi
bizottsága fáklyás felvonulást tartott.
A fáklyás felvonulást megelőzően a KISZ
megalakulásának 25. évfordulója tisztele
tére a KISZ községi bizottsága ünnepi
emlékezést tartott. Az ünnepségen adták
át a 10, 15, 20 éves KISZ-tagságért járó
emlékjelvényt.

Az ünnepségen részt vettek az alapító
KISZ-tagok is.

Február 26-án tartotta küldöttértekez
letét a KISZ községi bizottsága. A küldőtt

értekezleten lett megválasztva az egyesült
nagyközség KISZ vezető szerve. A I I tagú
KISZ-bizottság titkárának Fülöp István
elvtársat választották. Munkájukhoz sok
sikert, jó erőt, egészséget kivánunk.
Kiss Lajos elvtársnak, a volt gyomai
KISZ-bizottság titkárának új munkahe
lyén további sikereket kívánunk.
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A mezőgazdaság, mint a népgazdaság
egyik nagyon fontos ágazata igen nehéz
évet zárt 1981-ben. Erre az ágazatra ma
még míndig jelentős hatást gyakorló objek
tív tényezök - ídőjárási ,"iszonyok - ismét
próbára tették az ott dolgozókat. Mindezek
ellenére községünk mezőgazdasági üzemei
azt fogalmazhatták meg az évet záró köz
gyűléseiken, hogy egy "nehéz, de mégis
eredményes é'"et" tudhatnak maguk mö
gött. Bebizonyosodott, hogya kemény,
derekas munka, jó szakmai irányítás mel
lett mostOha ,"iszonyok közepette is ered
ményesnek bizonyulhat.

Nehéz '"olt a tavaszi indulás, hiszen
1980-ban a kora őszi szárazság, majd a be
álló esőzés, a hirtelen jött kemény fagy
akadályozta az 198 I -es é,"et megalapozó
nagyon fontos őszi munkákat. A len"ezett
búza "etésterűletét sem sikerült minden
üzemben teljesíteni. Az eh"etett nö'"ények
gyengén keltek, késöbb a kemény tél tize
delte meg sorait. A kora ta"aszi belvíz, és
az azt kö'"ető hosszan tartó aszály kihatott
a terméseredmén'"ek alakulására, amely a
kalászos gabonák hozamának csökkenését
eredményezte.

A szántóterület jelentős hányadát nem
tudták összel felszántani, tavasszal igyekez
tek pótolni azt. Több helyen szántás nél
küli talajmű,"eléssel készitettek magágyat
.a kapásnövényeknek" Ezek a magágyak
hamar kiszárad tak, a ,"etett mag,"ak egye
netlenül keltek, a csapadékhiány miatt
a gyomirtó vegyszerezés sem érte el a ki
vánt hatá.s t.

A növénytermesztési ágazatokban mu
tatkozó kieséseket a mezőgazdasági üze
mek az állattenyésztés, a segéd- és mellék
üzemági be,"ételek növelésével igyekeztek
ellensúlyozni" Ésszerű takarékossági in
tézkedésekkel, a költségek csökkentésé,"el,
jobb mmosegl munká"al biztOsÍtOtták
a gazdálkodás eredményességét. Ennek
kö,"etkezménye, hogy nagyközségünk va
lamennyi mezőgazdasági üzeme nyereség
gel zárta az 1981-es nem könnyű gazdasági
évet, a VI. ötéves ten" első esztendejét.

Az Allwtmány MezőgazdaságiTermelő

szövetkezet szántóterületének jelentős há
nyada belvízzel veszélyeztetett, ami 198r
ben is a kalászos gabona termesztésének je
lentős kiesését okozta. Tovább nö'"elte a
gondot, hogy az őszről elmaradt 600 hektár
szántás tavasszal lett pótolva, mely a kuko
rica termésátlagának ten"en aluli hozamát
eredményezte. Az állattenyésztés ágazati
eredménye ,"iszont javult közel 3 millió
forinttal, amelyben szerepet játszott a tej
termelés nö,"ekedése és a baromfiágazat
beindítása. Beruházásokra mintegy 14 mil
lió forintot fordítottak" Ikresítették a ter
ményszáritóberendezést és megépítették
a nedveskukorica-tárolót. Az utóbbi igen
jelentős lehet a folyékony energiahordo
zók kiváltására, a termelési költség csök
kentésére. Ez annál is inkább fontos, mert
198I-ben a ráfordítások növekedése meg
haladta az árbevételek növekedését, s így
a nyereség is csökkent a tervezetthez viszo-

nyítva. A termelőszövetkezet múlt évi
nyeresége 7 millió 237 ezer forint.

A Béke MezőgazdaságiTermelöszövet
kezet szántóterűletének közel kétharmada
belvízzel veszélyeztetett, amely több éven
keresztül a veszteséges gazdálkodás forrása
volt. Ez 1981-ben is a kalászos gabonák
hozamkiesését okozta. A tavaszi növények
közül jól szerepelt a napraforgó és különös
képpen a rizs" Több éves mulasztását pó
tolta a rizs, 282 hektár átlagában közel
37 mázsát adott hektáronként. A növény
termesztés ezen ágazatai és az állattenyész
tés árbevételének növekedése jelentősen

hozzájárult a gazdálkodás eredményességé
hez. Ugyanakkor - bár a költségek jelentő

sen növekedtek -a bevételek is meghalad ták
a tervezettet, így az 1981. évi nyereség
8 millió 9 I 6 ezer forint.

A termelőszövetkezet 198 I. év elején
a Pénzügyminisztérium által egyedi rende
zés alá került, s ennek kapcsán kapott állami
támogatásból jelentős gépi beruházást haj
tott végre. A megvásárolt nagy teljesít
ményű gépekkel több mint 3000 hektáron
végzett mélylazítást, hogyabelvízveszélyt
ellensúlyozza.

A Gyó'zelem Mezőgazdasági Termelő

szövetkezet a község legnagyobb mezőgaz

dasági üzeme, földterületét, taglétszámát
egyaránt figyelembe véve. A gazdaság
adottságainál, kialakult termelési szerkeze
ténél fogva a község legerösebb termelöszö
vetkezete. Bár a növénytermesztés hozamai
nak alakulásában itt is erősen közrejátszott
az idöjárás és a tavaszi belVÍZ, a közel azo
nos volument képviselő ágazat, az állat:.
tenyésztés biztosítOtta a gazdálkodás egyen
súlyát és dinamikus növekedését. Ebber.
jelentős szerepet tölt be a szarvasmarh3- és:
baromfi-ágazatjövedelmezösége, de mellék
tevékenységi és segédüzemági bevételek is.
198 I. évi gazdálkodásának nyeresége meg
haladta a 34,5 millió forintot.

Éves beruházási összegének jelentős ré
szét épületberuházásra forditotta. Igen
figyelemre méltó az a próbálkozás, amely
a melléktermék felhasználásával a folyé
kony energiahordozók kiváltására irányul.

A Kiiriisi A/lami Gazdaság községünk
területének egyik legmostohább részén
gazdálkodik évtizedeken keresztül igen sok
gonddal, problémával. A természeti viszo
nyai meghatározzák a növénytermesztési
főágazat hozamainak alakulását. A korábbi
évek rizstermesztésére országosan kedve
zőtlen idöjárás a gazdaság veszteségeinek
fő forrása volt, mivel területének jelentős

része ennek termesztésére lett kialakítva.
1981-ben már közel rooo hektár átlagban
27 q rizs termett hektáronként. Állatte
nyésztésben a szarvasmarha-ágazat a leg
dinamikusabban fejlődő. Községünkben a
gazdaságok közül itt a legmagasabb az egy
tehénre eső éves tej termel és : 5 roo liter.
A gazdaság 1981. évi nyeresége 5 millió
863 ezer úrint.

Ez a mezőgazdasági üzem is a múlt év
ben a Béke Tsz-hez hasonlóan államilag
egyedi rendezésre került, amelynek célja
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!<iállítás Bódi Károly jeslményeibő!

és feladata \-olt, hogy 1983-ra megterem
tődjenek a rentábilis gazdálkodás feltételei.

A Lenin Mezőgazdasági Termelőszövet

kezet egyik legstabilabban gazdálkodó me
zőgazdasági üzem a kőzségben. Termelé
sére, gazdálkodására évtizedek során a di
namikus fejlődés a jellemző. 1981 ben
a nö\-énytermesztési föágazat hozamaiban
itt is csökkenés tapasztalható. Legtöbb
növényféleség átlagtermése alatta maradt
a korábbi b-ben elértnek. Kivételt képe
zett \-iszont a napraforgó, amely 300 hektár
átlagában több mint 28 mázsát adott hek
táronként.

A másik főágazata, az állattenyésztés
termelési mutatóiban fejlődés, nővekedés

következett be a múlt évben_ Stabil és
eredményes a szarvasmarha-tenyésztés és
a juhászat.

Az év eredményességéhez nagyban hoz
zájárult az ésszerü költséggazdálkodás. Bár
1981-ben a költségek tovább növekedtek
minden üzemben, ebben a termelőszövet

kezetben is sikerült ennek mértékében
a be\-ételeket is növelni_ Összes beruházási
keretének nagyobbik részét gépek beszer
zésére, vásárlásra használta fel. Az 198 r.
évi nyeresége a termelőszővetkezetnek

II millió 179 ezer forint.
A Viharsarok Halászati Termelőszö\-et

kezet egyetlen mezőgazdasági jellegü üzem
községünkben, amely profilját tekintve el
tér a többi termelöszövetkezettől.Jelentő

ségét a lakossági fogyasztás szerkezetének
módosulása, a gazdálkodás jövedelmező

sége és exportképessége is alátámasztja_
Nem utolsósorban szoros kapcsolatban
van azzal, hogy községünk természetes
vizeinek \-édelme és élővilága biztosított.

A szövetkezet 1981-ben jelentős hal-
rmelési eredményt ért el, 20~~-OS növe
dés t az előző évhez képest. A kihelyezett
tlivadék értéke több mint 6 millió forint

olt. Halfeldolgozásban 70 millió forint
.írbevételt ért el a szövetkezet. lVl.egépült
a korszerü halfeldolgozó üzem 84 milli6

Régi adósságunkból törlesztünk azzal,
hogy Krucsó László j6voltából össze
gyűjtöttűk, zsüri elé bocsájtottuk, és már
cius 5-I 8-ig kiállítottuk Bódi Károly gyo
mai amatőr festő műveinek egy részét.

Egy részét, mert mint azt Ő maga, B6di
József asztalosmester elmondta, nemcsak
a megyében, hanem Tatabányán és Debre
cenben is festett ez a hányatott életű, meg
nem értett őstehetség_

Rövid megszakításoktól eltekintve Gyo
mán élte le az életét. Szerelmese volt köz
ségünknek. Gyermekkorában édesapja be
íratta egy budapesti művészetitanfolyamra,
de a honvágy hazahozta. Nyolcan voltak
testvérek. Hiányzott neki a "nagy asztal",
ami mellett étkezések során az egész család
együtt ült.

Gépésztanulónak adták a Tisza Ma
lomba, de a gyenge fizikum ú gyermek
nem birta a tanoncélet megpróbáltatásait.

Kovács Mátyás szobafestőGyomára köl
tözése után nála és vele dolgoztatott.

A harmincas évek valamelyikében - az

forint beruházási összeggel, amely a hal
feldolgozáson túl baromfifeldolgozásra is
képes kapacitással rendelkezik. Jelenleg
naponta három-négyezer darab, később

mintegy nyolcezer darabra növelhető.

Az üzem I98 r. évi nyeresége 15 milli6
785 ezer forint.

Összességében megállapítható, hogy me
zőgazdasági üzemeink a nehéz természeti,
közgazdasági viszonyok között, a szorító
szabályozó rendszerekhez igazodva is ered
ményesen gazdálkodtak az 1981. évben,
és J"Degteremtették a feltételeit az 1982. évi
feladatok végrehaj tásának.

Időben és jó minőségben került elve
tésre az őszi kalászos gabona, megerősödve
indult a télnek_ Azt még az elkövetkezendő

hetek, hónapok döntik el, mennyi kárt
okozott bennük a téli kemény fagy, a
hosszú ideig tartó jégpáncél és a már mu
tatkozó belvíz.

A mezőgazdaság feladata a hatodik öt
éves terv időszakábanis szoros lesz. Az elő

irányzott szerint mintegy 12-15~~-kal

szükséges emelni a mezőgazdasági termé
kek termelését. Községünk üzemei ennek
figyelembevételével határozták meg az
1982. év tervfeladataikat. Szem előtt

tartva, hogyanépgazdaság ezen fontos
termelő ágazata jelentős mértékben, mint
egy 17-18~~-ban járult hozzá a nemzeti
jövedelem termeléséhez. Ugyanakkor nagy
felelősséget érezve abban, hogy a mező

gazdaság fő funkciója a lakosság növekvő

igényeinek élelmiszerekkel való mind jobb
ellátása, s nem utolsósorban az, hogy ősz

szes exportunk mintegy egynegyede ezen
ágazatban jön létre.

Mindezt olyan körülmények között kell
megoldani a mezőgazdasági üzemeknek,
amikor romlottak a jövedelmezőségi vi
szonyok, nőtt az elvonás mértéke, kevesebb
beruházási pénzeszkőz áJI rendelkezésre.
A mezőgazdasági üzemek dolgozóí, vezetői

ennek tudatában kezdték meg az 1982-es
esztendőt.

emlékezet nem pontos - restaurálták a ma
gyarbánhegyesi templomot. Olasz festőket

kértek fel a munkára. Azok el is vállal ták,
de nem érkeztek meg időre, így Bódi Ká
roly végezte el. A késedelmes itáliaiak
a kész munka láttán hívták magukkal.
Ö nem ment. Nem akarta messze hagyni
szeretett szülőföldjét, az imádott Körös
partot. Festészetének az az értékesebb
része, ahol a téma nem a kenyérgond,
és nem a megrendelő ízlése volt, hanem
belső sugallat.

1944-ben behlvják munkaszolgálatra
Debrecenbe, ahol szintén festett.

Bódi Károly életműve a magyar müvé
szetben - csepp a tengerben. De legyen
figyelmeztetőszámunkra élete és műveinek
sorsa, hogy ne menjünk el közömbösen
kallódó értékek mellett.

Próbáliuk azt megmenteni, mint az
utóbbi idöben más terűleten is oly dicsé
retes szorgalommal teszi Krucsó László
köműves. Pedig nem is kötelessége!
Mindnyájunké! Kovács Károly

Ötnapos munkahét
az iskolában

Az 1980/81-es tanév vegen tantestüle
tünk vállalta, hogy az ötnapos munkarend
kísérletét bevezeti iskolai oktató-nevelő

munkánkban. Meggyőződésünkvolt, hogy
a szülöket foglalkoztató üzemekben be
vezetésre kerülő új munkaritmus kivánal
maihoz alkalmazkodnunk kell. Elsősorban
azért, hogya megnövekedett hétvégi sza
bad idö örÖmet hozzon a gyerekek, szülök
és nevelök többségének.

Az iskolával szembeni társadalmi elvá
rások növekedtek. A nevelés terén a család
objektív okokból egyre több tennivalót
hárít át az oktatási intézményekre. Viszont
a személyiségformálásnak Iegideálisabb
színtere a család. A nevelés egyes terűletei

nem nélkülözhetik az otthont, mert az el
sajátított szokásrendszerek gyakoroltatása,
elmélyítése a szülöi környezetben a leg
ideálisabbak.

Az 1981/82-es tanév első félévének a ta
pasztalatai a következők: az áttérés bo
nyolultságát elsősorban az okozta, hogy az
új nevelési-oktatási tervek bevezetésének
idejével egybeesett. A tananyag mennyisé
gileg és minőségileg növekedett, az ötnapos
munkarend zsúfoltabbá tette az iskolánk
ban folyó munkát. Mindezek ellenére a kö
vetelmények helyes súlypontozással, dif
ferenciált eljárásokkal és személyekre sza
bott korrekciókkal eredményesen teljesít
hetők_ Az ötnapos munkaritmus fokozot
tabban igényli a tanulók folyamatos, szer
vezett és öntevékeny foglalkoztatását.

Az órarend összeállításakor a pedagógiai
szempontokat súlypontozva figyelembe
vettük, fő hangsúlyt a tanulók érdekei kap
tak_ Véleményünk szerint a második félév
ben az összeállítás jobban sikerült, ennek
ellenére több esetben előfordul,hogy hato
dik órában természettudományi tárgyat
tanítunk. (Pl. szaktantermí rendszer és
tömbösítés miatt fizika vagy kémia.) Tud
juk, hogy a hatékonyság ebben az esetben
csökken. Fokozott gondot jelent a tagoza
tos osztályok ötnapos munkaritmusa. (pl. :
orosz tagozat, a 8_osztályban tíz nap alatt
59 tanítási óra van_)

A hét Öt napján a tanításon kívüli foglal
kozások száma nem csökkent, ebböl adódik,
hogya terhelés fokozódott. A jövőben a fe
szültség csökkentését az iskolaotthonos
(egész napos), szakosított tanulószobás és
klubjellegü foglalkozásformák elősegítik.

Az ötnapos munkarend ellenzői attól
féltek, hogya tanul6k egy része hétvégén
felügyelet nélkül marad. Esetünkben ez
nem jellemző, mégis kívánatos lenne ta
nulóink egy részének művelődési, sport és
hobbi jellegű igényük szervezett kielégí
tése. A megnövekedett hétvégi szabad idő

hasznos eltöltését az iskola dolgozói ís
segítik.

Tantestületünk tudatában van annak,
hogya kísérleti megoldás sok nehézséget
idéz elő, de vállaltuk az előkészítő munkát,
azért, mert meggyöződésünk, hogy társa
dalmunk jelenlegi szakaszában ez az iskolai
munkaritmus nélkülözhetetlen.

Giric Vendel
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Jubilál a munkásőrség

Hírek, események

25 é\"es a munkásörség. Ez alkalomból
kértük fel Péteri Márton elvtársat a mun
kásörség gyomai csapatának egyik alapító
tagját egy kis történelmi áttekintésre.

Ma is ele\'enen el bennem az a 25 év
elötti idöszak, Gyomán megalakítottuk
a munkásörséget.·

A párt hívó szavára a volt vöröskatonák
és a párthoz hű elvtársak fogtak fegyvert.
A szervező és irányító munkát az MSZMP
Járási Bizottsága tartotta kézben. A szen'e
zéssel Török János honvéd századost, a
karhatalmisták akkori parancsnokát bízták
meg. 1957. március I4-én megalakul t a
Polányi Máté Munkásörszázad, amelynek
parancsnoka ugyancsak Török János lett.
A század három szakaszát az akkori járás
három nagyközsége ; Dévaványa, Endrőd

és Gyoma adták.
Az akkori politikai helyzet fokozottabb

igénybevételnek tett ki mindnyájunkat.
De nemcsak ez jelentett nehézséget. Az elv
társak szívvel-lélekkel látták el a szolgála
tot, tettek eleget a kötelmeknek. Az új kö
vetelményeknek menet közben kellett
megfelelni. A kiképzést hetente tartot
tuk, mivel a kapott fegyverek kezeléséhez
csak kevesen értettek.

A rendőr elvtársakkal részt vettünk a
közrend és a közbiztonság fenntartásában,
a személyi- és vagyonvédelemben. Elemi
csapás idején is helytálltunk. Gyulán na
pokig voltunk árvízvédelemnél. A körös
ladányi áradás idején a Körös jobb partján
biztosítonunk Körösszakáltól Szarvasig.
Igaz, ezt már zászlóaljkötelékben. Mun
kánkat tetézte, hogy különböző bűnesetek,

gyilkosságok felderítésében is kaptunk
feladatokat - pl. Sági, Fekécs -, ami néha
napokig eltartott. De erőt adott az a tudat,
hogyanéphatalom megtartása, megszilár
dítása érdekében tesszük.

A felszerelésünk igen kezdetleges volt.
Vászon szárú csizma, pilotka sapka. Fegy
verzetünk már az első világháborút is ki
szolgálta. Megértettük, hogy az akkori nép
gazdasági helyzetben korszerűbbre,jobbra
nem telik. Reméltük - és ez a reményünk
azóta be is teljesedett -, hogy a gazdasági
élet megerősödésével a munkásőrség fel
szerelése is korszerűbb lesz.

Századunk zászlóavatása 1958. március
16-án volt a gyomai piactéren. Az egység
zászlót a Gyomai Járási Pártbizottság
adományozta.

A j2rás átszervezése századunk felett sem
múlt el nyomtalanul. A dévaványai szakasz
a Szeghalmi Járásba került. Mi pedig

Március 4-én községünkbe látogatott
Győri Imre elvtárs, az MSZMP KB tagja,
a KB osztályvezetője. Látogatása során
megtekintette az új halfeldolgozót, majd
találkozott a község párt-, állami és gaz
dasági vezetőivel. Az est folyamán sikeres
"Szabad pártnap"-ot tartott időszerű kér
désekről az ENCI-ben.
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a Szan'asi Járási-Városi Zászlóalj 2. szá
zadaként működünk todbb.

Állományunk Gyomaendrőd területéről

kerül ki. Fö bázisaink a nagyobb terme!ő

üzemek. Mint az újra mindig fogékonyak,
mi próbáltuk ki elsőnek az új kiképzés i
formát, ami azt jelenti, hogy havonta tar
tunk foglalkozásokat és félé\"enként két
három napos összevont kiképzést. Azóta
is ez a [orma én'ényes az egész országban.
A j2rás átszen'ezésé\'el a szolgálati vezény
lés is megváltozott. Századunkra kéthavon
ként kerü l sor.

Felszerelésünk ma már korszerű, ruhá
zat és fegyverzet egyaránt.

Az elmúlt negyedszázad ban sok élmény
ben, sikerteli feladatteljesítésben és nehéz
próbatételben \·olt részünk. A pártbizott
ságok irányitásával sikerült úgy dolgoz
nunk, hogy felsőbb parancsnokságaink el
ismerését is ki\"ívtuk.

Hat alkalommal kaptuk meg a megyei
parancsnokság Legjobb Önálló Egysége
kitüntető cimet, az Elnöki Tanácstól pedig
a Vöröscsillag trdemrendet.

Századunknál a káderképzés, a parancs
noki utánpótlásképzés jó. Az erkölcsi, po
litikai megbízhatóság szilárd. A bázishe
lyek párt- és állami \'ezetésével gyümöl
csöző a kapcsolatunk.

A munkásőr elnársak őrömmel tapasz
talják a bázishelyek elismeréseit a végzett
munkánk iránt, amely nem nélkülözheti
a feleségek, családtagok megértő támogatá
sát sem.

Az 1982. február 6-án tartott jubileumi
egységgyűlésena levezető elnök felolvasta
Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárá
nak köszöntő levelét, amelyet az MSZMP
Központi Bizottsága nevében irt.

Jólestek az elismerő,biztató szavak. Ez al
kalomból vették át az alapító munkásőrök

a negyedszázados szolgálatért adományo
zott Jubileumi Emlékjelvényt. A női ala
pító tagok közül már csak négyen lehettek
jelen. A személyi állomány folyamatosan
cserélődik. Az apák helyét fiaik veszik át.
Becsülettel látják el feladataikat, hiszen ők

is arra tettek esküt, hogy megőrzik és foly
tatják forradalmi hagyományainkat.

Az alapító állományból még ma is szol
gálnak: Gírícz Imre és Megyeri József elv
társak. Kitartásuk, hűségükpélda a mai fia
tal munkásőrök előtt. A parancsnoki állo
mány tagjaí is példaképek lehetnek. Ide
lehetne sorolni Papp Gyula kiváló mun
kásőrt, vagy Koloh János, Szujó Lajos és
Varga János elvtársakat is .

......

Február 17-én községünkben rendez
ték meg a szakmunkásképzők "Ki tud
többet a Szovjetunióról ?" vetélkedő terü
leti döntőjét. I 6 csapat vett részt a vetélke
dőn. Az első három csapat tovább jutott
a megyei döntőbe. Községünket a Mező

gazdasági Iskola csapata képviseli a megyei
döntőn.

Péteri JIárton

tn a megalakuláskor a gyomai szakasz
nak lettem parancsnoka. Ezt a tisztet öt
évig töltöttem be. Majd a járás átszervezé
séig beosztott munkásőr lettem. Ezután
pedig a 2. század parancsnoka 1982. feb
ruár 6-ig. A huszonöt évből húszat parancs
nokként tevékenykedtem.

Munkámat az alábbi kitüntetésekkel
értékelték :
Kiváló Szolgálatért Érdemérem 1980
Felszabadulási Jubileumi trdemérem 1980
Felszabadulási Jubileumi trdemrend 1970
a Haza Szolgálatáért trdemérem

arany fokozata 1967
Szolgálati trdemérem 10, 15, 20,

25 év után
Munkásőr Emlékérem 25 év után 1982
Árvízvédelemért trem 1970

Jelvényeim :
Kiváló Parancsnoki jelvény 1969
Kiváló Parancsnoki jelvény 1977
Kiváló TermelőszövetkezetiDolgozó 1978
Munkásőr Emlékjelvény 25 év után 1982.

Munkásőr-életünke jelentős állomásáról
a visszatekintés erőt és példát ad a további
munkánk folytatásához. Már megkezdő

dött a munkásőr kiképzési program végre
hajtása. Sokrétű kiképzési feladatokra ké
szülünk - harcászat, lövészet - hogy es
künkhöz híven mindig készen állhassunk
szocíalista hazánk és a néphatalom védel
mére.

Péteri Márton

Május i -én, a munkásosztály nagy ünne
pén a községi párt vb március 24-i dön
tése alapján kétközpontú majálist tartunk.
A Népligetben és az Erzsébet-ligetben vár
juk községünk lakosságát. A vállalatok, in
tézmények, a hagyományoknak megfele
lően gondoskodnak dolgozóik megvendé
geléséről. A majálist ünnepi megemléke
zéssel kezdjük, utána a község lakosságának
kulturális és sportprogramot biztositunk.



A gyomai munkásó'r-zászlóalj

Gondolatok a várospódiumhoz
Amikor február 25-én este 20 óra 45 perc

táján kialudtak a gyomaendrődi tanács
teremben a TV vakító lámpái, az előzetesen

sok kétkedéssel fogadott "Várospódium
Gyomaendrőd" című műsor végén a ka
merák előtt ülők a megkönnyebbülés ér
zése mellett azon keseregtek, hogy mennyi
mindent szerettek volna még elmondani
a tv-nézőnek - különösen a gyomaendrődi

állampolgároknak.
A hiányérzet legfőbb alapja a több száz

levél és telefon, melyben a helyi és a más
vidékre elszármazott endrődiek és gyo
maiak mondtak véleményt a két település
egyesüléséről, tettek észrevételt és javasla
tot a jelen és a jövő feladataira, de az idő

rövidsége miatt válasz nélkül maradtak.
A levelek tartalma igen széles területet ölel
fel, és mindegyik hasznos, illetve tanulsá
got szolgáltató a község vezetői számára,
még akkor is, ha kisebb része szubjektív
érzelmekkel telítetten elfogult és az egyesí
tést felszínesen boncolgató.

A levelek nagyobb részét a segíteni aka
rás jellemzi, figyelmet felkeltő, jogos gon
dot, észrevételező igényességet tükröző.

Úgy érezzük, amellett, hogy a tv-adás
során néhány fontos problémára sikerült
válaszolnunk, több, közérdeklődéstkiváltó
kérdés maradt nyitva. Ezekre próbálok
a Híradó lapjain válaszolni.

Többen kérdezik, miért nem építettük

meg előre a leendő városközpontban az új
tanácsházát, illetve miért nem oda épül
az új OTP-fiók, miért nem építünk új mű
velődési házat és rendelőintézetet.

Válasz: Gyoma-Endrőd településpár
még egyesülés előtt I979-ben elfogadta
közös általános rendezési tervét, amelyben
felvázolódik a leendő város képe, ezen
belül a két község közötti részen a város
központ elrendelése. Itt épül - ezzel össz
hangban - az első 65 lakás és kezdődik

I982-ben újabb 52 lakás, melyből 26 lakás
állami célcsoportos beruházásból épül.
A kiépülő közmű lehetővé teszi, hogy a
VII. ötéves tervben már kevesebb közmű

költséggel tovább folytassuk a lakásépítést,
és szeretnénk gyermekintézményeket is
épiteni. Az új tanácsháza, a művelődési

ház és rendelőintézet építése fontos jövő

beni feladatunk, hasonlóan az úthálózat
bővítés és más fontos közművek építése is.
Ezek közül a lakosság részéről is sok fon
tosabb, mint egy új tanácsháza, hiszen
az endrődi kirendeltségen szinte minden
lakossági ügy lerendezhető.

Az általános rendezési terv merev alkal
mazása esetén az új OTP-fiók csak tíz
tizenöt év múlva épülherne fel. A feladat
időszerűsége miatt az OTP kérését is
figyelembe véve tervezzük az új fióküzlet
Lenin úti felépítését.

Az új lakótelepi lakások átadása az év

közepétől folyamatosan történik. Elosztását
80%-ban a tanács vb végzi. A lakásokra
irányár van: 2 szobás (55 ml) 4IO-430 OOO

Ft, 2 és fél, 3 és 3 és fél szobás (84 m2)

620-630 OOO Ft
Nyugdíjasház a VI. ötéves tervben nem

készül. Megfelelő számú jelentkező esetén
OTP-s lakásként megvalósítható.

Megfelelő mennyiségű és jó minőségű

víz a VI. ötéves tervben megépülő felszíni
vízkivételi mű beüzemelése után lesz. Eh
hez a közel 40 millió forintos beruházáshoz
járul hozzá a lakosság és minden érdekelt
egységenként 650 forinttal I984-ben, a tár
sulati küldöttgyűlés határozata alapján.

A 46-os főút és vasút kereszteződésében
távlatilag felüljáró készül. Jelenleg az or
szág teherbíró képességét az meghaladja,
valószínű hosszabb távon nem lesz rá le
hetőség.

Tervezzük, hogy a Napkeleti úttól
a Pásztor János útig I984-ben kerékpár
utat építünk.

A Selyem út kiépítésének folytatását az
új lakótelepig tervezzük, de anyagi fedezete
még nem rendezett.

Az öregszőlői, szarvasi és kondorosi ősz

szekötő út. megépítését a KPM Békés
megyei Igazgatóságának javasolni fogjuk.
A tanácsnak nincs rá behatárolható időn

belül lehetősége.

folytatás a 6. oldalon
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Előreláthatóan 1983-ban telefonhálóza
tunk és kőzpontunk bővírésre és korszerű

sítésre kerül. Minden megalapozott igényt
ki fog elégíteni.

Külőnösen a gyomai részen abelterületi
belvízhálózatban komoly problémák van
nak. Ezek rendezését 1982-től folyamato
san, több évi munkával lehet megoldani.

A Blaha Lujza utcaí óvoda felújítását
szeretnénk 1983-ra előrehozni.

A jelenlegi rendeletek távlatílag sem tilt
ják a lakosságnak az olajfűtést. Az elektro
mos fűtés iránt megnövekedett jelentős

igényt csak a hálózat és a transzformátorok
cseréjé\'el lehet kielégiteni. Ez hosszabb
idő alatt oldható meg.

A Gyomaendrődöt jellemző könnyüipari
foglalkoztatottság mellett egyre nagyobb
probléma a kvalifikált férfi munkaerő meg
kötése. Ez negatívan hat népességmeg-

tartó képességére. Feltétlenül indokolt
az ipar ez irányú fejlesztése.

A temet0sek színvonalának emelése ré
gen vajúdó jogos igény. Rövid időn belül
felkeressük a Temetkezési Vállalatot, ho
gyan tudnánk közösen megoldani.

A szemérreleppel kapcsolatos észrevéte
lek jogosak, de megoldásuk nem egyszerű.

Befejezésül azoknak válaszolok, akik
a Gyomaendrőd névvel elvenni vélik end
rődi vagy gyomai mivoltukat, községük
múltját és hagyományaít.

A Gyomaendrőd néven való egyesülést
a falugyülések fogadták el. A Népfront azt
azért javasolta - szemben más fantázia
nevekkel -, hogy megőrizzük mindkét ne
vet. Aki Endrődön született, továbbra is
endrődi születésű marad és azt büszkén
vallhat ja is. Sem Endrőd, sem Gyoma
múltja és hagyományai nem vesztek és vesz-

hetnek el a jövőben sem. Ezeket ápolnunk
és őriznünk kell. Ugyanakkor az előttünk

álló nagy feladatok, melyeket a lakosság
városi színvonalú ellátásának biztosítása
érdekében kell megoldanunk, nem a meg
alapozatlan nosztalgiával, hanem cselekvő

kész összefogással valósíthatók meg.
Ez fejlődésünk egyik fontos kulcskér

dése. A régmúltat idéző, ellentéteket szító
nosztalgia -legyen az gyomai vagy endrődí

indittatású - a reálisan gondolkodó, közsé
gét cselekvően szerető embereknél nem
találhat talajra. A tettek korszakát éljük, és
a jövő bizonyítani fogja, hogy történelmi
jelentőségű, szükségszerű lépést tettünk,
amikor eggyé vált Gyomaendrőd.

Több évtizedes céltudatos együttműkö

désünk bizakodással tölthet el bennünket
a jövőre nézve is.

Jenei Bálint tanácselntik

ENDRŐD
Az Öregek Napközi Otthona

Ti, pusztaszeri törvénytevők:

pásztorkodó, szilaj elődök,

földet, füvet, vizet keresők,

jó hely, hol folynak a Körösök?

Pogány lelkű lázadó Vata,
és elbukott Csoltoknak népe,
szemeteket álomra zárta
itt Salamon s Szent László pénze.

Kanyargó Körös és Berettyó
nádja, lápja, dús selymű rétje
adott legelőt nyájatoknak,
s halat, vadat nektek bőségre.

Tatár felpörkölt, úr vett dézsmát,
türk harácsolt itt kedve-kényre;
veszett futást, pusztulást hozott
Csejtre, Tölgyre, Simára, Décsre.

Otthont adtál szökött jobbágynak
és Kereki nemes népének. .
Pestis pusztitott, kolera rontott,
heptika kínzott; mégis élek.

Ezerre menő bús hazátlant
Amerika csalt hitegetve,
de szaporodott a kubikos,
béres, summás, cseléd éhezve.

Nagy hosszú sorban kanyarogtak
talicskázó kubikos népek,
új eszméket, lázadást hoztak,
s felbojdultál te Darázsfészek.

Vörös-katonák század jai
indultak dühvel védő harcra.
Míg ők vérzettek, reményüket
burzsoa banda eltaposta.

Ezrednyi halt idegen földön
világháborúk vad vészében,
csendőrpuska ropogott közénk,
kik munkát és kenyeret kértek.

Új világ van a Körös-parton,
teremtő zajjal zúgnak gépek.
Pár évtized varázsütése.
Elődök, ránk sem ismernétek.
(1980)

Márton Gábor
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Magyarországon a társadalmi támoga
tást ígénylő idős emberek szociális gondo
zása együtt fejlődött szocializmust építő

hazánk gazdasági, politikaí fejlődésével.

Az elért eredményeinknek megfelelően

változott a gondozás tartalma. Az idős em
berek differenciált gondozása azt jelenti,
hogya szociális gondozást igénylő őregek

koruknak, egészségi állaporuknak és szo
ciális heJyzetüknek megfelelő gondozásban
részesülnek.

A cél, olyan segítséget nyújtani a gon
dozásra szoruló időseknek, amely lehetővé

teszi, hogy minél tovább maradjanak ott
honukban. Ez elsősorban az idős emberek
érdeke. Az idősek, csökkent alkalmazkodó
képességük miatt ugyanis nem szívesen
válnak meg régi, megszokott környezetük
től. A változás nagy megrázkódtatást jelent
számukra.

Az Öregek Napközi Otthonában gon
dozható idős emberek viszont saját környe
zetükben maradva kapják meg a szükséges
segítséget.

Az Öregek Napközi Otthona - amely
a differenciált gondozás háromlépcsős

rendszerének első fokozata - nappali el
látást biztosít a családi gondozást nélkü
löző, kedvezőtlen szociális helyzetben lévő

idős, vagy egészségi állapota miatt munka
képtelen, de mozgásra képes személyek
nek, akik a napkőzí otthont rendszeresen
látogatják.

A differencíált gondozás másík két fo
kozata: a házi szociális gondozás, illetve
a szociális otthoni ellátás.
Gyomaendrőd nagykőzség társadalmi,

gazdasági szervei és a nagyközség lakos
sága a társadalmi ősszefogás kiemelkedő

példáját bizonyították az Öregek Napközi
Otthonának létrehozásával.

A Békés megyei Tanács gyomai 2. sz.
Sütőipari Vállala a 1978 februárjában szo
cialista brigádjainak kezdeményezésére
"Egy nap az öregekért" mozgalmat indí
tott. Felhívásukra a község minden gazda
sági egységének, üzemének, vállalatának
dolgozói csatlakoztak.

A társadalmi összefogásnak köszőnhető,

hogy nagyközségünkben 1979. december
15-én ünnepélyes keretek között megnyilt
az Öregek Napkőzi Otthona, és 1979. de
cember q-től 30 idős személy gondozását
kezdtük meg.

Örömmel számolhatok be arról, hogy
1982. január 3 I -ig további 59 fő kérte és
kapta meg tagfelvételét a napközi otthonba.

198 I -ben átlag 54 fő látogatta rendszere
sen napközinket. Elmondhatjuk, hogy si
került az Öregek Napközi Otthonát von
zód, onhonossá alakitani. A kényelmes bú
torok, a tisztaság, a helyiségek jó megvilá
gitása, szőnyegek, virágok mind hozzájá
rultak ahhoz, hogy családias légkört tud
tunk teremteni. Napközi otthonunk ren
delkezik saját 70 kötetes könyvtárral, me
lyet a Kner Nyomdától kaptunk, 300 köte
tes kihelyezett könyvtárral, melyet a Köz
ségi Könyvtár biztosított. Folyóiratok, tár
sasjátékok, televízió, lemezjátszó és rádió
állnak a gondozottak rendelkezésére.

Havonta egy alkalommal filmvetítést
szervezünk, ahol régi magyar filmeket mu
tatunk be. Sikerült jó kapcsolatot kiépíte
nünk a két általános iskola úttőröcsapatá

val, akik időnként kedves kis műsorral

lepik meg gondozottainkat. Nagyobb ünne
peken ajándékokkal kedveskednek.

A 2. sz. Általános Iskola karácsonyra
egy feldíszített fenyőfát ajándékozott nap
közinknek. Ebben az évben felkerestek
bennünket a Kiss Lajos Gimnázium és
Szakközépiskola kollégista diákjai, akik
vidám műsorra! szórakoztatták gondozott
jainkat. A Katona József Művelődési Ház
egy fotókiállítást rendezett napközinkben,
ahol az 19I4-r945 között megjelent leve
lezölapokat állította ki nagy-nagy sikerrel.

Nagyközségünk vállalatainak, intézmé
nyeinek szocialista brigádjai - így a Győ

zelem Tsz Előre Szocialista Brigádja, a
Viharsarok Htsz Egyetértés Szocia
lista Brigádja, a Gyógyszertár Winkler
Szocialista Brigádja, és a Háziipari Szövet
kezet Lenin Szocialista Brigádja - min
den jelentősebb ünnep alkalmával szere
tettel, gondoskodással és ajándékokkal ve
szik körül gondozottainkat.



A terJlléhek JIIeó:;ása aprólékos gonJ.lal történik

A SZABÓIPARI SZÖVETKEZETRŐL

Társadalmi és más ünnepeink (pl. öre
gek napja) megszervezésében is mindig
számíthattunk szocialista brigádjaink tá
mogatására, amelyet a jövőben is kérünk.

A tárgyi feltételek mellett a személyi
feltételek is biztosítottak. Jelenleg az Öre
gek Napközi Otthonának vezetőjén kivül
egy gondozónő és három kisegítő látja el
a szükséges feladatokat.

A fekvő betegeket a szociális gondozónő
látja el napi kilenc órában. A jövőben biz
tosítani szeretnénk még, hogya gondozot-

195 r. április 30-án 9 szabó, 8 fodrász és
2 fényképész a szövetkezés útjára lépett, és
megalakították Endrődön a Vegyes Ktsz-t.

Elnöküknek Homok László szabórnes
tert választották. Három évig dolgoztak
a Vegyes Ktsz-ben, ezután már csak a sza
bók folytatták a munkát, a fodrászok, fény
képészek kiléptek.

A kezdeti időszakban az otthonról ho
zott lábhajtásos gépek, asztalok, hokedlik
képezték vagyonukat.

Termékeik munkaruha, munkanadrág,
klott alsó volt. A Békéscsabai Nagykeres
kedelmi Vállalatnak szállították, kis téte
lekben.

1956 urán a szövetkezet megerősödött,

megvalósitotta a női munkaerő foglalkoz
tatását, így nagymértékben hozzájárult
a község fejlődéséhez is"

I96I-re megteremtették a feltételeit
a technikai fejlődésnek" Megvásárolták a
volt ipartestületet, a lábhajtásos gépeket
mind villanymotoros gépekre cserélték le"
Elkezdődött a kétműszakos szalagszerü
termelés. Már speciáigépek is működtek,

lyukkötő, gombozó, így az időigényes kézi
munkát géppel végezték"

A kollektíva kitartó és szorgalmas mun
kája, szakmai tudása révén eljutott oda,
hogy termékeik minősége olyan színvonalú
lett, hogy a kűlföldi megrendelők is elé
gedettek voltak vele. A nagyobb volumenű

exporttermelést I973-ban kezdték. Meg
rendelők voltak: Szovjetunió, NDK,
Csehszlovákia, NSZK, Líbia.

Jelenlegi üzemházW1k a negyedik a
megalakulás óta. A volt Cipész Ktsz
üzemét vásárol ták meg 1975-ben. Az át
alakítás után egy térséges épületben, a gép
park újabb korszerlísitésével lehetségessé
tették a további fejlődést. A termékeik
olyan minöségi színvonalat értek el, hogy
a világhírű Adidas cég hat éve megren
delöi közé tartozik. Ilyen megrendelő még
a francia Weill cég is ..

Az Adidas cégnek szabadidö öltözéke
ket, a Weill cégnek pedig kabátokat gyár
tanak. Ez a két fő termékcsoport. Termé
keik 95 ~~-a exportra készül.

Az 1980-ban megkezdett és 198I-ben
befejezett üzembővitő beruházással elérték,
hogy a korszerű munkavégzés feltételei
biztosítottak és a dolgozólétszámnak meg
felelö szociális helyiségek is rendelkezésre
állnak. Saját kezelésű üzemi konyha bizto
sítja az étkezést, saját ifjúsági klub a szóra
kozást, kulturálódást.

A szövetkezet mindig fontos feladatának
tartotta a jó szakmunkás-ellátottságot. En
nek érdekében 25 éve folytat iparitanuló-

tak napközi otthonon belül rendszeres or
vosi ellátásban, egészségügyi gondozásban
részesüljenek.

Feltétlenül szeretnénk a napközi ottho
nunk födémcseréjét, és az épület külső

tatarozási munkálatait elvégeztetni még
ez év folyamán. Az anyagi fedezetet már
megkaptuk rá anagyközségi tanácstól.
Bízunk abban, hogy a ki\"itelező Yállalattal
is sikerül közös ne\"ezőre jutni.

Tudjuk azt, hogy Gyomaendrőd nagy
községben még sok az idős, társadalmi tá-

képzést, és a szövetkezeten belül három
alkalommal felnőtt szakmunkásképzést in
ditott, az így képzett szakmunkások száma
250 fő, a szakmunkások aránya 87"".

A szövetkezet dolgozói közül sokan ta
nultak, illen"e tanulnak tovább középfokú
szakmai, politikai oktatási formákban, igy
készülnek az elkövetkező időszak nehezebb
feladatainak megoldására.

A szövetkezetben a munka\"erseny
mozgalomnak, a szocialista brigádmozga
lornnak komoly eredményei \"annak. A szö
vetkezeti bizottság a mozgalmi munka esz
közeivel segíti, hogya dolgozók minél szé
lesebb rétege \"egyen részt e munkában.

A szövetkezet vezetősége biztosítja a
kollektivák vállalásainak teljesítéséhez a
szükséges feltételeket, a versenymozgalom
értékelését és a hatékony ösztönzés meg
\"alósitását.

A szövetkezetben 7 szocialista brigád
működik 82 fő\"el. A brigádok példamuta
tóak a társadalmi munkaakciókban, a szo
cialista erkölcs erősítésében, a politikai
közhangulat formálásában, térítésmentes
véradásban, intézmények patronálásában.

A párt és KISZ-alapszervezet segítsé
gével új \'ersenyformákat valósítanak meg.
1982-ben új brigád alakulását segítik elő.

A szö\'etkezet létszáma 272 fő, ebből

255 nö, 30 éven aluli 150 fő. Az átlagélet
kor 34 év. A szövetkezet pártalapszen"eze
tének taglétszáma 45 fő. A KISZ-alap-

mogatásra, segítségre szoruló ember. A mi
feladatunk, hogy ezeket felkurassuk, meg
ismertessük őket az Öregek Napközi Ottho
nának életével, és arra törekedjünk, hogy
minél több idős ember vegye igénybe nap
közi otthonunk szolgáltatásait. Ebben a
munkában számítunk a HNF Nő- és
Rétegpoli tikai Bizonságára, szocialista bri
gádokra, de minden segiteni kész, szo
cialista gondolkodású emberre is.

Bolehovszky Lászlóné

szervezet taglétszáma 43 fő. Gyes-en 42 fő

van. A gyes-ről visszatérőknek egyműsza

kos szalagon biztosítják a munkát.
198I-ben a szövetkezet gazdasági és

mozgalmi tervét a belső tartalékok további
feltárásával, ésszerű takarékossággal és ha
tékonyabb termeléssel, valósitották meg.

Az új épületszámnyal, mely 2,5 millió
forintba került, megvalósították a zárt
technológiai rendszert, a korszerű szabá
szatot, megoldódtak raktározási gondjaik
is. Közel 2 millió forintot költöttek 1981
ben különböző célgépekre, melyek segít
ségével a korszerü technológiai követelmé
nyeknek is megfelelő minőségben tudják
termékeiket előállítani.

198I-ben újabb megrendelők is jelent
keztek az NSZK-ból és Franciaországból.

J elenleg az új partnereknek már készül
nek az első termékek, amelyek szintén ka
bátok és szabadidő öltözékek igen tetszetős

kivitelben.
A továbbiakban lehetőség lesz létszám

növekedésre is, mert 198I-ben engedélyez
ték évenként 30 fő ipari tanuló felvételét.

Néhány adat a fejlődés szemléltetésére:

1951 1961 1971 1981
Termelési érték

ezer Ft-ban 528 6150 18 292 64 ooo
Közös vagyon

ezer Ft-ban 5 576 3 21 9 20 ooo
Létszám fő 19 51 195 272

7



Segítséget kér a könyvtár

A magyar Tanácsköztársaság kikiáltá
sának 63. évfordulója alkalmából koszorú
zási ünnepségre került sor az Agrármoz
galmi emlékműnél, amelyen a nagyközség
párt- és állami vezetőin kivűl részt vettek
a munkásmozgalom idős harcosai.

Igen sokan emlékeznek még arra az idő

szakra, amikor - időnként: az egyéni prog
ramot is félretéve - közös összefogással
munkálkodtunk egy szép, korszerű könyv
tár kialakitásán. Erdemes vol t. Sok-sok
gyereknek szinte mindennapi programja
azóta il könyvtárlátogatás, s amióta a sza
bad szombatokat bevezették, többször ta
pasztaljuk, hogy családosan látogatnak
bennünket: újságot olvasnak, lemezt hall
gatnak, könyvet Yálogatnak szülők, gyere
kek együtt.

A könyvtárépítésnél tapasztalt közös
összefogásban bízva kérünk most is: nem
pénzt, nem társadalmi munkát, hanem se
gitséget a helytörténeti anyag gyűjtéséhez.

Könyvtárunk régóta gyűjti a gyomai
vonatkozású dokumentumokat: van 1894
ből Szabad Szó című újságunk, megvan
a Karácsony-féle Béhés vármegye tiirténete
című köny,", fényképek a régi Gyomáról,
Rácz Lajos bácsi visszaemlékezései gépelt
formában, Kner Mihály búcsúlevelének
másolata - és a jelenből is: üzemeinkről,

intézményeinkről, nevezetesebb gyomai
emberekrőlmegjelenő újságcikkek például.

A könyvtár feladata, hogy ezeket a do
kumentumokat nyilvántartsa : téma szerint
csoportosítsa, feljegyezze a dokumentum
eredeti lelőhelyét és a nyilvántartást (jegy-

GyomaendrődiHírad6
Kiadja: az MSZMP Közsegi Bizottsaga

Gyomaendrőd

A kiadas':rt felelős: Jenei Balint
Szerkeszti a s2crkesztö bizottság
Főszerkesztő: Janovszki György

Tőrdelöszerkesztő:Beínschr6th KaroJy

ll>
82.783 1;. Kner Nyomda

A koszorúzási ünnepséget követőenmeg
hitt, bensőséges űnnepségen köszöntötték
községünk vezetői az idős vöröskatonákat,
akik szívesen időztek a ma már történelmi
értékű emlékeik felidézésével.

zéket) igény szerint rendelkezésre bocsássa.
A munka befejezése után megtudjuk pél
dául, hogy milyen dokume'ntumok jelentek
meg a gyomai sportról, vagy a Győzelem

Tsz-ről.

Szeretnénk munkánkat - a lehetőség

szerint - a teljesség igényével végezni, ezért
kérűnk mindenkit, akinek helytörténeti
anyaga van, hozza el a könyvtárba" Nyil
vántartásba vesszük, ha lehet, lemásoljuk,
a tulajdonost feljegyezzük és a dokumen
tumot visszaadjuk. Erdekel minket könyv,
újságcikk, közérdekű fénykép, térkép,
hangfelvétel, mindenfajta dokumentum"

A Kner Nyomdában készűlt könyvek
gyüjtése is kötelességünk. Sajnos, nehezen
jutunk az 1945 előtt készültekhez; nagyon
örülnénk, ha ezekből is előkerülne és köz
kinccsé válhatna néhány példány"

Üzemekhez, vállalatokhoz, intézmé
nyekhez: minden olyan kiadványból, amit
"házon belül" készítenek (tehát könyves
boltban nem kapható), kérjük, kűldjenek

egy példányt a könyvtárnak!
Mindnyájan tudjuk: ami a ma eseménye,

az holnapra történelem.
Címűnk: Községi Könyvtár
Gyomaendrőd Kossuth u. 50. 5500
Tel.: 120
A segítséget előre is köszönjük.

Március 2-án tartotta közgyűlését a
gyomaendrődi STK. A közgyűlésen szá
mot adtak az egyesült sportkör munkájá
ról, vázol ták a további feladatokat. Ki- I

mondták, hogy az eredményes munka zá
loga a további társadalmi összefogás lehet,
egyben megköszönték a község gazdasági
egységei nek eddigi önzetlen segítségét
a sportkör munkájában"

Együtt a közös célért

Az Elnöki Tanács döntése és soké"es
fáradozásunk eredménye alapján elkép
zeléseink ,"alósággá ,·áltak. Gyoma és
Endrőd 1982" január I-"e[ nagyközségi
szinten egyesült.

Az egyesülés fölötti jogos öröm és büsz
keség egyúttal szám'"etésre is késztet ben
nünket, az egyesített G"omaendrődi Hír
adó Szerkesztő Bizonságát is. Honnan in
dultunk és hogyan látjuk JÖI'ő feladatain
kat.

1977-ben - jó öt én'el ezejőn - jelent
meg először a Gyomai Hiradó, melyet
rö,"ídesen endrödi társa is kÖ,·etett. A nagy
községi pártbizottságok kiadásában negyed
évente megjelenő írásos anyagok a kezdeti
időkben magukon viselték az útkeresés
jellegét. Kivitele sem \"Olt minden időben

megfelelő, különösen a gyomainál nem
egyszer elmosódon ,"olt a stencil. Az End
rődi Híradó ki"itele ,"alami"el díszesebb
'"olt, az ENCr sokszorosÍtóján készült.

Legfontosabb feladatunk az aktuális
községpolitikai célokra "aló mozgósítás t,
illen"e az ezekről tőrténő tájékoztatást te
kintettük" Mindkét településen lelkes szer
kesztő bizottság fogon munkához, akik
kőzül kiemelhető Pintér Sándor, Márton
Gábor, Beinschróth Károly, Jáno'"szky
György és Mészáros Gábor szerepe"

A kezdeti száraz tényközlések fokozato
san oll"asmányossá ditak, egyre inkább
fölkeln"e a lakosság érdeklődését. Már nem
csak üzemek, termelőszö'"etkezetekkerül
tek bemutatásra, hanem közismert szemé
lyiségek, művészi alkotók, de kulturális és
sportesemények közlésére is dllalkoztunk.

Sor került az Endrődi Híradó nagy dl
lalkozására is, melyben kibő,"ített kiadás
ban vázlatosan feldolgozta Endrőd törté
netét az újratelepítestől napjainkig.

Az idei évtől munkánkat közösen "égez
zük" Úgy érezzük, hogy erőink egyesítése
révén alkalmassá l"álunk a megnövekedett
feladatok és településünk ell"árásának" Fő

feladatunknak azt tekintjük, hogy az aktuá
lis községpolitikai cikkek mellett, negyed
é,'ente megjelenő lapunkat egyre színe
sebbé tegyük" Célunk az, hogya lakosságot
érintő kérdésekre időben reflektáljunk,
az oll"asókkal szorosabb kapcsolatot épít
sünk ki. Eppen ezért l"árjuk a hozzánk be
érkező kérdéseket, ja,"aslatokat is. Egyik
kiemeIt feladatunk marad todbbra is
a gazdaságpolitikai feladatokra történő

mozgósítás, a széles körű tájékoztatás.
Céljaink megvalósításáért közösen,

együtt kell munkálkodnunk.
.\ Iészáros Gábor

Április 2-án, hazánk felszabadulásának
37" évfordulójáról ünnepi falugyülésen em
lékeztünk meg. A falugyűlésen lett meg
"álaszt,"a a HNF új vezetése. A falugyülés
50 tagú bizottságot és 15 fős elnökséget
választott. A HNF elnöke Putnoki Bálint
elvtárs lett, titkárának Szabó Incéné elv
társnőt választották. Az új bizottságnak és
a választott tisztségviselőknek további
munkájukhoz jó erőt, egészséget kívánunk.
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A ))Halászat I<'iváló Szövetkezete)) a Vzoharsarok Htsz

Csoma Antal elnök ünnepi beszédét tartja

Ismét öregbedett halászati szövetkeze
tünk hírneve! Az 198 I -ben meghirdetett
kongresszusi munkaversenyben elért első

helyezés, az ismételten elnyert "Halászat
Kiváló Szövetkezete" kitüntetés jelzí a jó
munka országos elismerését. A sorozatos
elismerésekhez vezető út egyaránt bővel

kedett kudarcokban és sikerekben. A ku
darcokat kiheverték, a fizikai erőfeszítés

párosulva az új ötleteket szülő éssze
rüséggel legyőzte a nehézségeket, az egy
mást követő sikerek mutatják, hogy a je
lenben kezd megvalósului mindaz, amiről

az alapító halászok, az egyesülést kimondó
52 alapító tag 1952-ben talán álmodni sem
mert. Harminc év megfeszített munkája,
verítékező emberi nekifeszülés sokasága
kellett ahhoz, hogy' a Viharsarok Htsz
nek országhatárokon túl is ismert jó hír
neve legyen. A Körösök vidéke büszke le
het erre ahirnévre!

A harminc év munkájáról, sikereiről,

küzdelmeiről közgyülési jegyzőkönyvek,

megyei és országos rendezvények króuikái
szólnak, a közelmúlt nagyszerű eredmé
nyeiről,a jövő megalapozott terveirőla me
gyei sajtó és az alkalmi kiadványok emlé
keztek meg. Az 1982. május 14-én megrar
tott díszközgyűlésenCsoma Antal, a szö
vetkezet ifjú elnöke számolt be a szövetke
zet országosan is elismert eredményeiről,a
szövetkezet fejlődéséről, a belső élet alaku
lásáról. Megható tisztelettel köszöntötte a
még életben levő alapító tagokat, akiket ma
is szoros szálak füznek a szövetkezethez.
Ök az igazlátó tanúi a Viharsarok Htsz
harminc év alatt elért fejlődésének.

Az ünnepélyes alkalomból - a szaksze
rűség igénye nélkül- néhány egyszerűgon
dolattal tekintsünk végig a megtett úton,
mutassuk meg, hogy büszkék vagyunk szü
lőföldünk, a Víharsarok kiváló szövetkeze
tére.

A fejlődés legerőteljesebb mozgatója az
az előrelátó tervezés volt, amellyel a szövet
kezet megszervezte belső életét, a népgaz
daságban is jelentős termelő munkáját. Bé
kés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok
megye területén 1ó29 hektár természetes
vízterületen és 279 hektár halastavon gaz
dálkodik a szővetkezet. A legelső időktől

kezdve szívügyük volt az ivadéknevelés.
Ezért építettek saját ivadéknevelő tavat,
ahonnan vizeikbe ruindig kellő mennyiségű

ivadékot tudtak juttatui, olcsón. Az elsők

között rendezkedtek be a holtágak és a víz
tározók haltenyésztési hasznosítására. Az
elmúlt évben - a természet hátráltató sze
szélye ellenére is - a természetes vizekbe
rr6,6 t busát, 21,2 t ponryot, 20 ooo db elő

nevelt süllőt, 28 750 db 1. ny. süllőt, 10
millió zsenge csukaivadékot és 246 kg
üvegangoinát helyeztek ki. Ennek összér
téke 6 395 ooo Ft. A tenyészhal-mennyiség
kihelyezésében nagy segítséget jelentett a
szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézettel
kötött, a busa tenyészhal kihelyezésére és
lehalászására vonatkozó együttműködési

megállapodás. Az ivadékolási kötelezettsé
get is túlteljesítette a szövetkezet. A horgá
szokra is gondoltak, mert az általuk is láto
gatott vizekbe I 651 ooo Ft értékű tenyész
halat juttattak.

Az 197o-es évek elején a haltermelés
még nem érte el a 400 tonnát, 1981-ben
már meghaladta a bűvös 1000 tonnát. Ki
magasló eredményt hozott a természetes
vizi halászatban a már említett busaprog
ram megvalósitása. A holtágak növényevő

halakkal történő betelepítése a szövetkezet-

től származó kezdeményezés volt, s ma már
számos helyen követik a jó példát.

A természetes vízi halászat 167 tonnával,
a halastavi termelés 39 tonnával múlta fe
lül az előző évi eredményt. A természetes
vizekből kifogott hal mennyiség 84 %-a volt
első osztályú, fajta szerint 78 % a növényevő

hal, 6% a ponty, süllő, harcsa, csuka, balin,
13 % a vegyes fehér hal, 3 % a törpeharcsa.
A halastavi termelés meghaladta a 400 ton
nát. A lehalászott 421 tonna hal 19%-a ét
kezési hal, 58 %-a tenyészhal és 23 %-a iva
dékhal.

Az előrelátás jellemző a szövetkezet sok
rérű tevékenységére: az ivadék-előállitás

tól a tenyészhal- és áruhaltermelésen ke
reszrűl az egyre inkább fejlődő halfeldol
gozásig minden a szövetkezeten belül tör
téuik. A halászcsárdák és -kertek, haIbol
tok és keszegsütők az értékesítés jelentős

részét bonyolít ják le. Megkezdte termelé
sét a szövetkezet eddigi legnagyobb beru
házásaként létesitett halfeldolgozó üzem,
és évek óta megbízhatóan teljesíti éves ter
vét a fémtömegcikk-gyártó melléküzem.
E teljességet megközelítő tevékenységével
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Kner Izidor, a XVIII" szazadig vissza
menő falusi köny,"kötő ősök i,"adéka,
1882-ben nvomdát alapított Gyomán"
Kner a nyomta[\"ányok szakértőjé'"é vált,
annyira, hogy tapasztalatai r az 1902. é,"i
közigazgatási reform nál is igénybe '"ették"
A század első évtizedében már több mint
száz dolgozót foglalkoztatott. l(ner nem
csak jó szakembereket toborzon, de mű

,észeket is keresett. Lyka Károllyal szö
,"etkezve egyik úttörője lett a hazai alkal
mazott gralikának. Fia, Kner Imre, Fülep
Lajostól kapta első indíttatását a magyar
nyomdai művészet megújitására" Legfon
tosabb azonban találkozása és szö'"ersége
Kozm:.! I....ajossal. A Három Cseppke Kön)"\",
a Kner-klasszikusok és a Monumenta Lite
rarum megjelenésével meg,"alósul a ma
gyar tipográJ-iai reform.

A magyar tipográfiai reform nag'" erköl
csi sikert, de ke ,"és anyagi hasznot hozort.
Knerék a közigazgatási nyomtatdnyok
haszná ból fedezték kiadói kísérleteik költ
ségeit. A harmincas é'"ck második felében
pedig harmincezer kötet köny,"et ajándé
koztak el munkáskönynáraknak és nép
könyvtáraknak, .",hogy azok mégis betöltsék
hivatásukat és eljussanak az ol\·asóhoz".

Kner Izidor 1935-ben meghalt, fiai,
Kner Imre és Kner Endre az üldöztetés
és a háború áldozatai lettek. A nyomda
azonban már 1944 októberében a felsza
badult Magyarországot szolgálta s az ötve
nes évek vége felé ismét megtalálta helyét
a szép magyar könyv műhelyei között.
Ma a Békes megyei nyomdákat egyesítő

Kner Nyomda nagyvállalat fontos könyv
gyártó üzeme"

A jeles évfordulóról való megemlékezést
a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi
Osztálya, a MTESZ Papír- és Nyomdaipari
Műszaki egyesület és a Kner Nyomda
szervezi. Szeptember 23-án a Magyar
Tudományos Akadémián, 24-én Gyomán
lesz emlékülés, 25-én leleplezik Kner Izi
dor és Kner Imre emlékkövét, Kiss Nagy
András szobrászmű\'ész alkotás2t és fel
avatják a z újjáépített Kner Nyomdaipari
Múzeumot. A posta emlékbélyeget ad ki
és film, valamínt "A Kner-nyomda - kiad
'lányai nak tükrében" cimű köny'"- és nyom
datörténeti kiadvány készül az é,·fordulóra.

Egy záródísz Kner Izidor könyvnll"íhelyéböl

I KNER NYOMDA
1882-1982

tókban kifejezen eredm~nyei még inkább
jelzik, és kiállják az összehasonlítást az or
szágos átlagokkal is" A szövetkezetekrő! ki
alakult kedvező ősszkép azonban nem teszi
elbizakodottá a szakvezetést. Az elnöki be
számolóban nagyon tárgyilagosan elhang
zott az is, hogya szép számok ellenére is
tudják, amit eddig tettek, nem elég. "Sok
még a javítani való - mondta Csoma Antal
elnök -, különősen a takarékosság terén.
Akkor mondhatjuk, hogy jól dolgoztunk,
ha szövetkezetünk egész tagságának szem
léletévé válik a takarékoskodás anyaggal,
energiával, munkaerővel, szemlélet té válik
a munkafegyelem betartása, a vagyonvéde
lem, és nem parancsszóval megkövetelt elő

irásként kezelik. Sajnos, messze vagyunk
még ettől l"

A további fejlődés biztosítékai azonban
adottak a szövetkezetben. A 30 éven aluliak
száma a szövetkezetben 143 fő, a teljes tag
ság 37%-a. A fiatalos lendület, lelkesedés,
céltudatosság az eddigi szép eredmények
fokozását eredményezhetik. Biztosítéka a
fejlődésnek az is, hogy a szövetkezetben
tudják, hol lehet és hol kell változtatni a hét
köznapok munkájában. A terveket ismerik,
a cél is világosan áll előttük: nyereséges
gazdálkodást kívánnak folytatní, s ezt közös
akarattal a "keménykötésű, viharedzett kö
rösi halászok" valóra is tudják váltani.

További sikereket, nagyszerű eredmé
nyeket kívánunk a többször kitüntetett Ví
harsarok Halászati Termelőszövetkezetve
zetőségének és teljes tagságának.

Nagyközségünk vöröskeresztes szerve
zete május 26-27-én sikeres véradó napot
szervezett. A véradáson 230 fő közel 80 li
ter vért adott. Köszönetet mondunk a vér
adóknak, a szervezőknek és további mun
kájukhoz jó egészséget kívánunk.

a szövetkezet ki lépen a középszerűségből,

a halászatból valóban halgazdálkodás len,
s az ország egyik legnagyobb halászati szö
vetkezetévé fejlődött.

A szövetkezet a további fejlődés érdeké
ben igyekszik az eddigi jó partnerkapcso
latokat erősiteni, s újabbakat létesíteni.
A szövetkezet keretében működik Kelet
Magyarország egyik korszerű halfeldolgozó
üzeme, melynek üzemeltetéséhez a partne
rek fokozon segitsége is szükséges. Eddig
is sokat jelenten aHidasháti Allami Gazda
ság beruházó társi segítsége, a szarvasi Hal
tenyésztési Kutató Intézet szakmai együtt
működése, s megvan a remény, hogya sze
gedi, szolnoki, geleji, tiszaalpári, bajai ha
lászati szövetkezetek, a tömörkényí Alkot
mány, a szakmári Petőfi, a monostorpályi
Egervölgye mezőgazdasági termelőszövet

kezetek, a Nagykunsági A. G., Palotási A" G.
a Kunszentmártoni A. G. ahalfeldolgozó
üzem halellátása terén szállítmányaik növe
Jesével új gyártmányok bevezetését is lehe
tővé teszik. Ez viszont növeini fogja az ex
portlehetőséget is. Romániában, Irakban
edcjig is keresettek voltak a szövetkezet ké
szítményei, hisz 1979-ben 790 tonna fa
gyaszton busát szállítonak Irakba, 1980
ban ez a mennyiség 800 tonna fölé emelke
dett. Ha a halfeldolgozó üzem alapanyag
ellátásával nem lesz fennakadás, 1985-ben
már 2000 tonna halat fognak feldolgozni,
s ebből bizonyára kellő mennyiség jut majd
a hazai kereskedelembe is.

A fejlődés mértékét a gazdálkodás muta-

A középfokú iskoláinknál a hagyomá
nyokat megőrizve ballagtak a végzős diá
kok. A három iskolából közel IS0 fiatal
hagyta el az iskolákat. További életükben,
munkájukhoz, továbbtanulásukhoz sok si
kert kívánunk.

2



A Szakma I<.iváló Tanulója országos versenye Gyomaendrődön

Szép és igen komoly rendezvény zajlott
le május 4-6-án a Gyomaendrődi Mezőgaz

dasági és Élelmiszeripari Szakmunkás
képző Intézetben. Ez időben rendeztük az
állattenyésztő szakmunkástanulók országos
Szakma Kiváló Tanulója versenyét. Ba
romfitenyésztő és szarvasmarha-tenyésztő

szakmák 32 tanulója mérte őssze tudását.
A verseny nagy próbatétel a versenyző

tanulók és az elökészítők számára egyaránt.
Iskolánk 16 éves fennállása alatt már

harmadszor vállalta a versenyek szervezé
sét, lebonyolítását. Tudtuk, hogy ez külön
feladatot jelent az egész tantestületnek, a
tanulóknak és a dolgozóknak egyaránt,
mégis szivesen vállaltuk, mert bizunk ab
ban, hogyatöbbletmunka meghozza a
maga gyümölcsét.

Az országos verseny szelleme egész tan
évre kiterjedő folt iskolánkon. Ennek tala
ján került sor a házi szakmai tanulmányi
versenyekre, ez adott lendületet az isko
lánkon megrendezett megyei tantárgyi ver
senyekhez, ez volt a mozgató rugója a "Ki
tud többet a Szovjetunióról" c. vetélkedön
való jó szereplésnek is.

A gyümölcs beérett. Az OSZKT verse
nyen szép eredmények születtek. A részt
vevő iskolák is lelkesen készültek a ver
senyre és igen nagy volt az érdeklődés.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium engedélye alapján az ország 8
szakmunkásképző iskolájának 112 baromfi
tenyésztő III. évfolyamos tanulója közül
12, a szarvasmarha-tenyésztő szakmából
pedig 13 iskola 204 Ill. évfolyamos tanu
lója közül 20 fő szerepelt a versenyeken.

Az OSZKT verseny három részből állt.

irásbeli, gyakorlati, szakmai szóbeli, il
letve társadalmi ismeretek.

Az írásbeli és szóbeli versenyeket isko
lánkon tartottuk, míg a gyakorlati verse
nyeket a békéscsabai Lenin Mgtsz baromfi
telepén, a gyomaendrödi Győzelem Tsz
ke!tető-üzemében, illet\·e a mezőhegyesi

Mezögazdasági Kombinát új szarvas
marhatelepén. Mindhárom vállalat sokat
tett a gyakorlati versenyek feltételeinek elő

készítéséért.
A versenyeken kiemelkedő eredmények

születtek. A MÉM által megadott elérhető

maximális pontszám 60 volt. Ennek meg
oszlása a szakmunkásverseny súlyozottsá
gának megfelelően a következő:

irásbeli 10
Gyakorlat 40
Szakmai szóbeli 5
Társadalmi ismeretek 5
A rendelkezés értelmében, ha a ver

senyző elérte a maximális pontszám kéthar
mad részét, külön \"Ízsga nélkül szakmun
kás bizonyítványt kaphat. E verseny során
baromfitenyésztő szakmából II, szarvas
marha-tenyésztő szakmából 19 tanuló érte
el e minimumot és a szakmunkás-bizonyít
vány boldog tulajdonosa lett.

Iskolánk hü maradt eddigi hagyományai
hoz és baromfitenyésztő versenyzőink a
dobogó legmagasabb fokára kerültek.

Első helyezett: Kiss Margit, második he
Iyezett: Bartos Kornél és harmadik helye
zést ért el Serdült Margit, a berettyóújfalusi
Mg. Szakmunkásképző Intézet tanulója.

A szarvasmarha-tenyésztő szakmánál a
legjobb írásbeli és legjobb társadalmi isme
retek feleletéért Fazekas Sándor az eleki

kihelyezett tagozatunk tanulója külön dí
jat kapott.

A versenyző tanulók kikapcsolódás jog
címén megismerkedtek községünk illetve
megyénk nevezetességeivel. Kirándulást
tettünk a szarvasi Arborétumba, a Halku
tató 1ntézetbe, valamint a szarvasi Tesse
dik Múzeumba.

A versenyző tanulókat kísérö tanárok ré
szére, tanári továbbképzöt is tartottunk.
A továbbképzö keretében, szakmai előadá

sok után megyei tanulmányi úton vettünk
részt. Mind a tanulók, mind a kísérő taná
rok nagy elismeréssel szóltak megyénkben
folyó munkánkról.

Az Országos Szakma Kiváló Tanulója
verseny rendezésével egyidöben került sor
az iskola új létesitményeinek avatására.
Héger József a MÉM Szakoktatási és Ku
tatási Főosztályánakvezetőjeörömmel adta
át az új 4 tantermes tanügyi épületet, a
komplett tornatermet és az iskola udvarán
megépült sportpályát.

Avató beszédében méltatta az építkezést
kivitelezö vállalatok, elsösorban a Gyomai
Fa és Építöíparí KTSZ jól szervezett mun
káját és takarékos teljesitését.

Kiemelte azt a lelkes, sokoldalú társa
dalmi munkát is, amelyet az iskolánk ta
nulói végeztek, iskolájuk fejlesztéséért.

A verseny, az iskolai ünnepélyek, az ün
nepség keretében szervezett kultúrmüsor
(melyben közremüködött a gyomaendrödi
"Körösmenti Szövetkezeti Táncegyüttes")
sokáig szép emléket fog jelenteni a részt
vevő versenyzöknek, tanulóknak és vendé
geinknek egyaránt.

Urbán Vince

A gimnáziumi fakultatív oktatásról
1979. szeptember I-én lépett életbe az

OM rendelete "A gimnáziumi nevelés és
oktatás terve", amely az eddigi gimnázium
lényegét megörizve több tartalmi tovább
fejlesztést és munkarencli változást jelent.
A gimnázium a leggazdagabb hagyomá
nyokkal rendelkező iskolatipus, ezért a re
form célja, hogy ebből a múltból minél
több értéket, szépséget megőrizve, ugyan
akkor a ma szocialista világának igényeit ki
elégítve, követni a társadalmi és pedagó
giai fejlődés fő vonalát.

A gimnázium egész tevékenységével az
általános iskolára épít, nevelőtevékenysé

gének legfőbb tartalma az általános mü
veltség formálása. Az általános müveltség
fogalma azonban kitágult: az ismeretek, a
tudás mellett szerves részévé vált a világné
zet, a képességek, a magatartás és az izlés
harmonikus egysége. A gimnázium funk
ciója kettős: elsősorban egyetemi, főisko

lai tanulmányokra készít fel, másrészt olyan
gyakorlati képességeket igyekszik kifejlesz
teni, amelyek képessé teszik az érettségi
zett fiatalt gyakorlati pályán való elhelyez
kedésre.

Az 1979-ben életbe lépett reform lényege
a következő: l. osztályban fel kell zárkóz-

tatni azokat a tanulókat, akik valamilyen
oknál fogva bizonyos alaptantárgyakból
hiányosságokkal jöttek a gimnáziumba. Il.
osztályban tovább folytatódik a felzárkóz
tatás, de itt már belép egy új tantárgy, a pá
lyaorientáció, heti I órában. E tárgy kere
tében a tanulók megismerkedhetnek a kü
lönböző szakmákkal, az azokhoz szükséges
képességekkel, bizonyos önismeretre tesz
nek szert és év végére pályirányt választa
nak. Ezen kivül - érdeklődésüknek megfe
lelően - egy elméleti tárgyat heti 2 órában
pluszként tanulhatnak.

A választott pályairánynak megfelelően

l r. osztály végén tanrárgycsopOrtot válasz
tanak 3 ill. 2 tárgyból, amelyeknek az óra
száma III. osztályban összesen heti 7, ne
gyedik osztályban 9. Az órák megoszlása
elméleti tárgycsoport választása esetén III.
osztályban 2 +2 +3, IV. osztályban 3 +3 +3·
Két tárgy választása esetén II. osztályban
4 vagy 5, IV-ben 6+idegen nyelv. Választ
ható elméleti tárgyak: a gimnáziumban ta
nult valamennyi tárgy +pszichológia, logi
ka, ábrázoló geometria, néprajz, szociológia.

Gyakorlati jellegü tárgyak: idegenveze
tés, gépjármüvezetés és szállítási ügyinté
zés, postaforgalmi ismeretek, kémiai anyag-

vizsgálat, számítógépkezelői ismeret, gép
és gyorsirás, államigazgatási ismeretek,
népmüvelési ismeretek, müszaki rajz,
könyvtárosi ismeretek, irat- és levéltárosi
ismeretek, muzeológusi ismeretek, telex
kezelés, nevelési alapismeretek, testneve
lési és sportszervezési ismeretek. Iskolánk
ban az elméleti tárgyakból a választási le
hetőség igen bőséges. PI: magyar-történe
lern-angol, magyar-történelem-német,
mat-fiz-angol, mat-fiz-német, mat-kém
angol, mat-orosz-angol, mat-német-angol,
Illetve mindenféle variáció elképzelhető

(pl: biológia-földrajz-angol.) Gyakorlati
tárgyak esetén magyar-történelem-neve
lési ismeretek, mat-fiz-nev. ism., stb. az
összes variáció.

Gépjárművezetői és szállitási ügyintézői

ismeretek+orosz, fizika, földrajz, magyar,
kémia, stb. Könyvtárkezelői ismeretek+
angol, német.

A reform lényege tehát az, hogy a válasz
tott pályairánynak megfelelően a tanul6k
nagyobb, mélyebb elméleti alapot kapjanak
a továbbtanulásra illetve segitséget elhe
Iyezkedésre illetve munkavállalásra.

Fekete Antal
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Az egészségügyi ellátás helyzete

Készüló"ben a két orvosi lakás

Az ember legféltettebb, legdrágább
kincse az egészsége. E gondolat jegyében
érthető, hogy az emberek mindig is érzé
kenyen reagálnak az egészségügyi ellátás te
rületén bekövetkezett változásokra, legyen
az szervezeti, technikai, vagy személyi vál
tozás.

Nagyközségünk több mint 18 ooo lako
sának egészségügyi ellátása tanácsi feladat,
ennek megfelelően biztositanunk kell az
ehhez szükséges feltételeket.

Hogyan is állunk egészségügy vonatko
zásában)

Településünkön 7 körzeti orvos, 4 fog
szakorvos, továbbá I-I belgyógyász, sze
mész és gyermekszakorvos működik. Meg
oldott a tüdőgondozás, valamint a szűlé

szeti-nőgyógyászati ellátás. A számadatok
tükrében megállapíthatjuk, hogy települé
sünk orvosi ellátottsága jónak mondható,
kiállja a hasonló adottságú településekkel
történő összehasonlítást.

Ez azonban nem jelentheti azt, hogy
níncs további tennívalónk e téren. Jelen
helyzetben legsürgősebb feladatunk a
gyermekszakorvosi ellátás javítása, ezért
még ez évben szeretnénk egy gyermekszak
orvost az endrődi területre beállítani.
Ugyancsak feladatunk, hogy megfelelő kö
rülményeket teremtsünk az egészségügyi
dolgozók részére, munkájuk végzéséhez.
Az endrődi rendelőintézet teljes külső és
belső felújítása az első félévben befejező

dik. A gyomai orvosi rendelő belső felújí
t<isa soron következő feladat. Folyamatban
van a hétvégi orvosi ügyelet rendelőjének
kialakítása, melynek kihasználása érdeké
ben a gyermekszakorvosi rendelést is
ezekre a helységekre tervezzük. Orvosi el
látáshoz szorosan kapcsolódik az a tény,
hogy településünk adottsága,i kedvezőek,

ezért orvosaink szívesen telepszenek le vég
legesen nagyközségünkben, nem átmeneti
megoldásként vállalnak munkát. Ezért to-

vábbra is elő kívánjuk segíteni a letelepedé
süket a rendelkezésünkre álló eszközökkel.

Orvosi lakásgondjainkat enyhíti a felépi
tett 2 orvosi lakás, továbbá az, hogy orvo
saink jelentős része saját erőből épitett, il
letve épit lakást. Orvosaink munkájával a
lakosság meg van elégedve. Ezt jelzi az is,
hogy csak a legritkább esetben érkezik pa
nasz.

Lakosságunkat a két település egyesülése
után élénken foglalkoztatta a hétvégi ösz
szevont orvosi ügyelet kérdése. Előre kell
bocsájtani azt, hogya hétvégi összevont or
vosi ügyelet bevezetése és településünk
egyesülése között oksági összefüggés nincs.
Az orvosi ügyelet összevont szervezése köz
ponti rendelkezésre történik összefüggés
ben az 5 napos munkahétre való áttéréssel.
Ezzel kettős célt kell elérni. Egyrészt biz
tositani kell a hétvégi megbetegedések ellá
tására a megfelelő orvosi szolgálatot, más
részt az orvosok részére is lehetővé kell
tenni hétvégeken a szabad időt, hiszen ne
kik is éppúgy joguk van a pihenésre, mint
másnak. Köztudott tény, hogya hétvégi
orvosi ügyelet ellátása a volt endrődi ta
nácsházán kialakitott rendelőben fog tör
ténni. Ezért eddig előzetesen inkább a gyo- ,
mai területről érkeztek kifogások, hogy a
hétvégi orvosi ügyelet nem fog megfelelő

ellátást nyújtani. Az ügyelet csak akkor
. kerül bevezetésre, ha ahhoz minden felté
tel adott lesz. Mik ezek a feltételek) Az
ügyeleti helység kialakításáról már szól
tunk. Személyi feltételek az ügyelet ellátá
sára adottak. Két orvos - az egyik az ügye
leti rendelőben fogadja a betegeket, a má
sik speciális rendeltetésű gépkocsival tesz
eleget a kihivásoknak - és megfelelő asz
szisztencia biztosítja az ügyeletet. Jelenleg
a technikai feltételek - ügyeleti gépkocsi,
CB rádió - hiánya miatt nem kerülhet be
vezetésre az ügyeleti rendszer. Várhatóan
ez évben e probléma is megoldódik. Az or-

vosok CB rádión keresztül állandóan kap
csolatot tudnak tartani egymással és út köz
ben is lehetőség van sürgős esetben az út
irány megváltoztatására. A járásban
szarvasi központtal már eredményesen
működik egy ügyeleti szolgálat. Őszintén

hisszük, hogy a mi hétvégi orvosi ügyeleti
szolgálatunk is kiállja a gyakorlat próbáját
és az egészségügyi ellátás más területeivel
együtt a lakosságunk személyes megelége
désére fog működni.

Hunya Miklós

HÍREK
Fülöp József (Háziipari Szövetkezet),

Lékay János valamint Kiss Tamás a Győ

zelem Tsz KISZ alapszervezetének titkárai
április 27-től május 8-ig Szovjetunióban
tartózkodtak, ahol egy körutat tettek meg.
Az utazást mindnyájan jutalomként kap
ták, mivel alapszervezetük "Kiváló KISZ
alapszervezet" zászlóval lett kitüntetve.

Kiss Tali/ás

•
A Járási KISZ Bizottság által szervezett

csehszlovákiai jutalomüdülésben az End
rődi Cipész SzővetkezetKISZ fiataljai kö
zül négy fő részesült több éves kiemelkedő
munkájáért. Az egyhetes utazás alatt, mely
május 17-tőI25-igtartott, Karlovy Varyval
és Prágával ismerkedhettek meg a fiatalok.

•
Május 15-én, szombaton, már hagyo

mányosnak mondható baráti találkozóra
került sor az Endrődi Cipész Szővetkezet

és a Tanimpex Külkereskedelmi Vállalat
KISZ fiataljai között. A hétvégét - mint
egy nyolcvanan - a tájház megtekintése
után a szabadban töltötték, sponversenyek
kel és romantikus szalonnasütéssel.
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A szakmunkástanulók nemzetközi sportversenye
Ebben az évben a Gyomaendrődi Mg. és

Élelmiszer ipari SzakmunkásképzőIntézet
kapta azt a megtisztelő feladatot a ME
DOSZ-től és a TOT-tól, hogy megren
dezze a mezőgazdasági szakmunkástanulók
számára az immár 4 esztendeje nemzetkö
zivé vált sporttalálkozót.

E mozgalom, melynek célja: verseoy
zési, sportolási lehetőséget biztositani az
azonos feltételek között élő, tanuló gyere
kek részére':' megyénkből indult el.

A MEDOSZ Békés megyei Bizottsága
elsőként támogatta ezt a célkitűzést. Így
első alkalommal I974-ben Gyomán a
MEDOSZ Ifjúsági Sporttalálkozó néven
lebonyolított versenyen mérték össze erejü
ket megyénk 5 mezőgazdasági iskolájának,
valamint a Tolna megyei Lengyel község
mezőgazdasági iskolájának tanulói. A ké
sőbbi években - már a MEDOSZ Köz
pont támogatásával - 5 megye tanulói ta
lálkoztak.

1978-ban - a rendező ismét a gyomai is
kola volt - vált nemzetközivé a sporttalál
kozó, amikor is két csehszlovákiai iskola
versenyzőivel bővült a létszám.

Az elmúlt évben - Békésen - újabb szo
cialista ország, az NDK tanulói is bekap
csolódtak ebbe a nemes vetélkedésbe.

Az évek során egyre több irányitó, fel
ügyeleti, társadalmi szervet, gazdasági egy
séget sikerült támogatóként, segítőként

megnyerni.
Az idei Gyomaendrődi Nemzetközi

Sporttalálkozót 3 országos, 7 megyei szerv
patronálta.
Nagyközségűnkgazdaságí egységei is ki

tettek magukért : a Győzelem Mgtsz, az
Alkotmány Mgtsz, Viharsarok Htsz, a
Körösi Á. G., az ÁFÉSZ, a Fa- és Épitő

ipari KTSZ, komoly segítséget nyújtottak
ahhoz, hogyahagyományoknak megfelelő

színvonalú versenyt rendezhessünk.
Nagyközségűnk vezetői pedig gondos

kodtak arról, hogy a résztvevők maradandó
élményekkel gazdagodva térhessenek haza.

A verseny lebonyolításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a nagyköz
ségi sportkör és az iskolák vezetői igyekez
tek biztosítani. Ezúton mondunk köszöne
tet érte.

Ezek után elmondhatjuk, hogy a verseny

elé kitűzött feladatokat sikerült megvalósí
tani. Sikerült 250 tanuló - a jövő élelmí
szergazdaság szakemberei - számára siker
élményt nyújtani. Sikerült tovább mélyí
teni és erősíteni a kialakult baráti kapcsola
tokat az iskolák között országhatáron belül,
de országhatáron kívül is. Sikerült újabb
kapcsolatokat létesíteni, újabb tapasztala
tokat szerezni.

A kétnapos versenyben a Gyomaendrődi

Mg. és Élelmiszeripari Szakmunkásképző

Intézet tanulói jól szerepeltek.
Atlétikában a lányok 2., labdarúgásban a

fiúk 3. helyet szereztek. A honvédelmi ver
senyt mind a lányok, mínd a fiúk megnyer
ték.

Ezeknek az eredményeknek volt köszön
hető, hogy az iskolák közötti versenyben
lányaink a ll., fiaink a lll. helyen végeztek.

A gyomaendrődi intézet a I I iskola pont
versenyében a ll. helyen végzett, mind
össze a szlovákíaí Vinicky csapata előzte

meg versenyzőinket.

A résztvevők az ünnepélyes zárás után
igy köszöntek el: "Viszontlátásra 1983-ban
Csehszlovákiában - Vinickyn."

BIZTATÓ EREDMÉNYElZ
Közel tíz éve kezdődött el a Katona Jó

zsef Körzeti MűvelődésiKözpontban az ál
talános iskolás korú gyermekekkel való tu
datos foglalkozás. Abban az időben nép
tánccsoportunk állandó utánpótlási gond
dal küzdött. Ez a kényszerhelyzet készte
tett rá bennünket, hogy az általános iskola
felső tagozatosaiból szervezzünk arra alkal
mas - ehhez a műfajhoz kedvet érző gyer
mekeket. Egy-két év alatt bebizonyosodott,
hogya gondolat helyes volt. Igaz, az elején
olyanok kételkedésével meg nem értésével
is szembe találtuk magunkat, akiknek pedig
a permanens nevelés érdekében támogat
niuk kellett volna ezt a munkát.

A kezdeti sikerek felbátoritottak bennün
ket. A következő lépésként igyekeztünk az
iskolai munka ritmusához alkalmazkodva
minden felnőtt csoport mögé legalább egy
gyermekcsoportOt felsorakoztatni. így ala
kultak meg a sakk, bélyeg, társastánc
utánpótláscsoportok. Egy évig még gyer
mek népdalkör is működött. Ezt a mun
kánkat a Megyei Művelődési Központ az
zal ismerte el, hogy az Iskolák és művelő

dési házak kapcsolata c. bázisfeldat gondo
zásával minket bizott meg.

Ez - bár feladataink megnövekedését je
lentette, egyben erőt is adott a további
munkánkhoz, mivel bebizonyította, hogy
az igényeknek meg tudunk felelni, helyes
úton járunk.

Vitathatatlanul legerősebb csoportunk a
Körösmenti Szövetkezeti Néptáncegyüt
tes, amely ez évben ünneplí fennállásának
15 éves évfordulóját és amely immár a Dé
ryné Művelődési Házban működő gyer
mektáncosokkal együtt hat gyermekcsopor-

tot sorakoztat föl maga mögött. Több mint
200 6-!4 éves korú gyermek jár rendszere
sen próbákra, ismerkedik a néptánc alap
jaival.

Jóval szerényebb létszámmal működik a
társastánc-klub. Igaz, ők később kezdték.
Eredményeik azonban biztatóak.

Sikereink felett érzett örömünket sze
retnénk most megosztani olvasóinkkal,
amikor közreadjuk a Táncművészet már
ciusi számából a következő két részletet.

Fábry Zsuzsa szakiró "Reméljük, nem
utoljára: Gyermekantológia a Budai Viga
dóban" cimű cikkében igy ír rólunk: Iga
zán gyermekekre csak Gyalog László
szabta Rábaközi verbunk és dús cimű mű

vét. Komponálásmódja nagyon egyszerű,

egyértelműenazt szolgálja, hogy az anyag
saját lehetőségei minél teljesebb mértékben
kibontakozhassanak, s hogy a magabiztos
tánctudású gyomai gyerekek kiélhessék
benne játékos kedvüket. Alapvető eszköze
az uniszonó mozgás időnkéntikét- vagy há
romszólamos kánonszerű felbontása. En
nek alárendelten szerveződnek a zökkenő

mentes váltásokkal egymásba alakuló tér
formák is. Ezzel a formálási elvvel hatáso
san bontakoztatja ki az anyag tér- és időc
beli ritmikai gazdagságát, s egyben tág teret
enged annak, hogy a gyerekek szólamaikkal
versenyszerűen, egymást túllicitálva fele
selgessenek egymásnak.

Alig két hónappal később zajlott az út
törő társastáncosok rangos összejövetele
Miskolcon, amelyről ugyanebben a szám
ban Ásó István számol be: Szándékosan
hagytam utolsónak a gyomai úttőrőcsopor
tot, amelyet Nyiri Lajos vezet. Egy polkát

és egy bécsi keringőt mutattak be. Polkájuk
- játékos, fenyegetös, dobogós paraszt
polka - lendületben, erőben, frisseségben
példaként állhat a felnöttek előtt is. Nyiri
Lajos a keringőben sem tanitotta őket sem
mi faksznira, csak táncra. Itt is példa lehet
a vezető és a csoport munkája, hogy hogyan
kell a társastáncot tanítani agyerekeknek.
Nyiri Lajost, szakágazatunk másik nagy
szeniorját kimagasló pedagógiai tevékeny
ségéért a bíráló bizottság a Magyar Tánc
művészek Szövetségének nívódíjával tün
tette ki.

Auer Pál a májusi Táncművészetben ir
a Miskolcon rendezett IX. Országos For
mációs Táncbemutatóról szóló cikkében a
gyomaendrődi gyerekekről: "A gyomai
gyermekcsoport fegyelmezett munkájáért,
s nem utolsósorban Nyiri Lajos pedagógus
nagyszerű nevelőmunkájáértelőadói és ko
reográfiai díjat érdemelt ki. A csoport be
mutatója, a bécsi keringő és a polka azt bi
zonyította, hogy egyszerű eszkőzökkel - de
ügyelve arra, hogy például a be- és kivo
nulás is a formációhoz tartozik - hogyan
lehet fiatal gyermekekkel kimagasló ered
ményt elérni".

Nem szabad ~egfeledkeznünk azokról
sem, akik mindezt lehetővé tették. A tánc
együttes fenntartóiról, a cikkekben nem
említett oktatókról, akik az előkészitőmun
kát végzik és természetesen a szülőkről

sem. Az ő támogatásuk, munkájuk és meg
értésük a mi munkánk biztos háttere, ame
lyért ezúton is köszönetet mondunk.

K. K.
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Időszerű áruellátási kérdésekről

Az eletszinvonal-politikai celok megvaló
sitásában napjainkban nagy feladat hárul a
kereskedelemre is. A lakosságot toglalkoz
tató nehány áruellátással összefüggö ker
dessel kerestük fel Tanai Ferenc elvtársat
az AFÉSZ elnöket.

- Hogyan itéli meg Tanai elvtárs Gyo
maendrőd nagy!?özség alapvetö élelmiszere!?
hel való ellátását és mit tesz az AFf,sz e té
ren?

- Az alapvetö eleImiszerekkel való ellá
tás általában jónak es kiegyensúlyozotrnak
minősithető - kezdte a választ Tanai elv
társ. Kenyer, liszt, zsir, cukor, tej, tejter
mék folyamatosan kapható. A hús, húské
szitmény és a zöldségfélékkel való ellátás is
kisebb zökkenőktől eltekintve folyamatos.

A tartósan tárolható élelmiszerekből

mindig megfelelő készletet igyekszünk tar
tani. Arra törekszünk, hogy e cikkek
- amennyiben beszerezhetők - ne fogy ja
nak ki bolt jainkban. A kenyérellátás is jó
nak értékelhető. Hétvégeken és több napos
ünnepi alkalmakkor fordulnak elő eseten
ként ellátási nehézségek. Az ABC-áruházak
hétvégi friss kenyérrel való jobb ellátására
tovább leherne ja,"ítani a helyzetet, csök
kenthető volna a torlódás.

- Hallhatnán!?-e bővebben a uj- és tejter
mé!?ellátásról?

- A tej és tej termek-választék az utóbbi
években ön"endetesen nőn, sok új termék
jelent meg a boltokban. E cikkek forgalma
zásához megfelelő hűtőtereketalakitonunk
ki. A nagyobb forgaimat bonyolitó kereske
delmi egységeink tejhűtő állvánnyal rendel
keznek. A nagyobb lélekszámú külterületi
településeken is biztositva vannak a tej és

tejtermék árusitási feltetelei. Valamennyi
boltegységre előirtuk, hogy e cikkekből mi
lyen választekot kötelesek tartani. A vasár
napi es ünnepnapi tejellátásban 15 vendég
látóipari egységünk is részt vesz.

Szállitó partnereinkkel a folyamatos, jó
ellátás biztositása érdekében több évre
szóló szocialista együnműködésiszerződést
kőtönünk. A Sárréti és Hajdú Megyei Tej
ipari Vállalatokkal kapcsolatunk jónak, kor
rekrnak értékelhető. Szövetkezetünk az el
múlt évben 300 ezer forint vagyoni beténel
belépen a Sárréti Tej Közös Vállalat tagjai
sorába a jobb együnmüködés és ellátás ér
dekében. Ten intézkedeseink eredményé
nek, az ellátás javulásának is betudható,
hogy szövetkezetünknél a tej- és tejtermék
forgalom az elmúlt ket évben 34,5 %-kal
növekeden. Remélem, hogy továbbra is
folyamatos és javuló ellátást tudunk bizto
sitani.

- E"s mi várható a hús, hús!?ésZÍtmény és a
zöldségellátás terén?

- A hús- és húskészitmény-ellátással
kissé más a helyzet. E cikkek szoros keret
gazdálkodás alá tartoznak. A Húsipari Vál
lalat és a kapcsolatban lévő vágóhidak
rendszeresen csak a meghatározon keret
mennyiségig szállítanak. Ezt másirányú be
szerzésekkel igyekszünk pótolni. Szorgal
mazzuk a baromfihús és egyéb húspótló
ételek forgalmazását. Sajnos sem tőkehús

ban sem szárazáru készitményekben nem
tudunk igérni zökkenőmentesellátást.

Az elmúlt években a zöldség-gyümölcs
forgalmunk dinamikusan nőn. Az éven
kénti forgalomemelkedés IQ-I 5 ~~-ottett ki.
Elelmiszerforgalmunkon belül a friss zöld-

seg-gyümölcs forgalom részaránya 4-5%
körül mozog. A forgalomnak több mint
felét helyi árualapbó! bonyolitjuk.

Az idei zöldsegellátást több tenyező is
befolyásolja. Egyrészt a késői kitavaszodás,
másrészt pedig az a körülmény, hogy terü
letünkön különfele okokból csökkent a fó
lia alani hajtatás. I982-re 30 termelővel
110 tonna zöldségre kötönünk szerződést,

ez megközeliti a korábbi években lekötön
mennyiséget.

Az árak kialakításánál igyekszünk jól
összehangolni a termelői és fogyasztói érde
keket. Amit helyi árualapból nem tudunk
beszerezni azt a ZOLDERT Vállalat útján
és más forrásokból biztosit juk. Reméljük,
hogy folyamatos és jó lesz a helyi zöldség
ellátás.

- A sajtóban naponta talál!?ozunk egyes
hereshedelmi egységeh átadására vonat!?ozó
pályázati hirdetésekhel. Tervez-e az
AFESZ ilyen szerződéses üzemeltetést?

- Igazgatóságunk még az elmúlt évben
megtárgyalta az ide vonatkoz"! irányelveket.
Határozatot hoztunk arra, hogy 1985-ig 24
kiskereskedelmi és vendéglátóipari egysé
get hirdetünk meg és adunk át szerződéses

üzemeltetésre.
Az előkészületi intézkedések folyamat

ban vannak. A közeljövőben IZ egységgel
kapcsolatban kerül közzététel re pályázati
hirdetés. A szerződéses üzemeltetés bein
ditására előreláthatólagaugusztus I-től ke
rül sor. Ezen üzemeltetési forma útján is
elő kivánjuk segiteni az ellátás javítását és
a gazdaságosabb üzemelést.

- Köszönjüh az interjút. Közreadjuh a
Gyomaendrődi Hiradóban.

Aratási és cséplési emlékek
A területen a lakosság főfoglalkozása az

állanenyésztés volt, mert a Körös állandó
áradása akadályozta agabonatermelést.

Többre becsülték a biztos hozamú ka
szálókat a bizonytalan gabonatermésnél
mely mellé még nehezebb munkát is kívánt.
Pl. Endrőd "I561-ben nem fizeten gabona
tizedet, mert ez évben nem vetenek sem
mit." (Kakácsonyi)

Gabonát elsősorbana Köröstől távolabb
eső magasabb fekvésű helyeken termeltek:
búzát, árpát, zabot, kölest. Az aratás nehéz
munka ,"olt. Sarlóval vágták le a marékkal
összefogon gabonát és kalásszal összeiga
zítva kötönék kévébe. Nők végezték. (Ne
menj kislányatarlóra, gyenge vagy még a
sarlóra ...)

A kasza csak a kiegyezés táján szoritja ki
a sarlót. Sokkal haladósabb volt, s ez döntő

szempont volt, a vetésterület rohamos nö
vekedése idején. Még akkor is, ha nagyobb
szemveszteséggel járt. Ez a módszer főleg

az uradalmak részes aratói útján terjedt el.
A részes aratás a gyors betakaritást bizto
sitona, és a szegénység részére a biztos és
nélkülözhetetlen "mindennapi kenyeret"
adta.
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Még a kubikról is hazajönek aratás-csép
lés idejére, mert búza nélkül nem leheten
a "tél elé nézni". Sőt még a katonák is kap
tak szabadságot aratásra, békés, nyugodt
időben.

Aratás általában 60 kg búzát biztositon
holdanként. Tudni kell, hogy a 6-8 má
zsás holdankénti átlagtermés már jó volt.
A gyűjtŐ (marokszedő) egy szezonra általá
ban két mázsa búzát kapon munkabérül.
Az aratás gyakran 4-6 hétig elhúzódon.
Szlovákiából és Erdélyből sok részes arató
érkezen az Alföldre, sokszor az aratósztráj
kok letörését kivánták ezek alkalmazásával
elérni.

Hajnaltól késő éjszakáig folyt az aratás:
kaszálás, gyűjtés, kévekötés, keresztezés,
bőgőzés, keresztek lekötése a kévékből so
dort szalmakötéllel.

Közben csak a "früstök bekapására" volt
rövid idő. Délben a kaszás kalapált, a gyűjtŐ

főzön: lebbencs, betyáros, tarhonya járta,
sokszor csak az avas szalonna nyársalása
volt soron.

Uraságnál "komenciót" kaptak: sza
lonna, liszt, kenyér, száraz főzelék...

A nagy melegben a gyűjtők "libapezs-

gŐt" inak, hogya megbizhatatlan kútviz
betegséget ne okozzon. (Ecetes vizbe kés
hegynyi szódabikarbónát "bikabónát" tet
tek.)

A falu látványos nyári szórakozása volt
az aratóbál. Pártás, magyar ruhás lányok
ökörszekéren ülve vinék a nagy kalászko
szorút, az új lisztből sütön kenyeret és ka
lácsot. A legények lóháton - árvalányhajas
kalap, bőgatya, bőujjú ing, sarkantyús
csizma - kísérték a menetet, melyet szeké
ren szálliton rezesbanda zárt le.

Voltak nagyon nehéz aratások, mikor a
sok eső mian többször is át kellett rakni
partos helyre a kereszteket. Altalában Pé
ter-Pál napján Iának hozzá. (Pénteki napon
nem kezdtek munkába!) Legkorábban min
dig a túlakörösi porsziken leheten kezdeni
az aratást.

Az endrődiekközül nagyon sok arató ke
resen munkát a ballai, kondorosi, telki,
szarvasi, mezőtúri uradalomban.

... "Sztrájkra került sor 1906 augusztu
sában a Herczfelder Pál-féle nagybirtokon.
A gazdaság területén cséplési munkát végző
dolgozók közül 6 endrődi lakos a szerződés

ben vállalt további munkát megtagadta, és



Egy rendezeu lI!carész

N agy problémánk a belvízmég dolgozni akaró társaikat is annak ab
bahagyására bujtogatta." (Bodoki Fodor:
Mezötúr város története). A cséplés a szá
zadforduló elött a nyomtatást kezdte fel
váltani.

A férfiak egész, a nök félrészesek voltak.
Férfiak az asztagon, zsáknál, szalmahor

dásnál, etetésnél, a nök kévevágásoál és tö
reklyuknál dolgoztak.

A zsákot sokszor ktrán lepkedve vittek
fel a gazda pad lására.

A keresetet vasárnap délelött az elsöem
ber (bandagazda) házánál mérték szét. Va
sárnap délután már vitték a gépeseket a ta
nyára, mert kora hajnalban kezdödött a
munka. A cséplö munkásoknak feleségük,
gyermekük, vagy más hozzátartozója hor
dott ebédet. Sokszor la-IS km-t is meg
tettek kosárba csomagolt eleséggel, gyalog,
hogy mire délben a gép leállt, ott legyen az
ebéd. '

A gépeket (cséplő, arató) nehezen fo
gadta be a parasztság. Idegenkedtek tőle.

Még az 1950-es évek elején sem akarták en
gedni a szövetkezeti tagok, hogy kombáj
nozzanak. (Endrődi Dózsa Tsz.)

Aratás és cséplés idején elég sok baleset
történt.

1934-ben Nagylaposon három arató lány
fulladt vizbe, mikor a nagy forróságban el
mentek "lehütözni" a holtágba. Gyakori
volt a napszúrás (höguta).

A legemlékezetesebb tragédia ismeretlen
szerzö balladájában maradt ránk:

Tudjátok-e, hogya nyári cséplésben
Mi történt a kisendrődi községben?
Farkas ]ulcsát küldtek fel az asztagra,
Ahogy fordult beleesett a dobba.

Gépész uram álljon meg a masinaJ
Farkas Julcsa beleesett a dobba.
De mire a nagy masina megállott,
Farkas Julcsa piros vérében ázott.

Gyertek lányok, tegyük fel a szekérre!
Vigyük el a zsidó-doktor elébe!
Weisz doktor úr félre fordult, azt mondja:
- ]ulcsának csak égben van orvossága.

Gyertek lányok, tegyük fel egy szekérre!
Vigyük el az édesanyja elébe!
Özvegy anyja összekulcsolja kezét,
Úgy siratja kedves, drága gyermekét.

Amikor őt Kati húga meglátja,
Sírva borul a diófa asztalra.
Ráborul és keservesen siratja:
Tegnap láttam, nem volt még semmi baja.

Szabó Sándor, hiába mész a bálba.
Nem viheted Farkas ]ulcsát már táncra.
Nem öleled karcsú, vékony derekát,
Nem csókolod halvány-piros orcáját.

Gyászban van akisendrődi Fö utca,
Farkas Julcsát most viszik végig rajta.
Koporsóján hervadoz a koszorú,
Szabó Sándor megy utána, szomorú.

Szomorúan szól Endrödön a nagyharang
Sírva húzza három fehér vadgalamb.
Vernek rajra szívfájditó éneket:
"Visznek. Lányok, fiúk, Isten véletek."

Az 1982. február-március hónapban
megtartott tanácstagi beszámolókon el
hangzott lakossági észre\'ételek és problé
mák csoportosítása során világosan megmu
tatkozott, hogy településünkön az utóbbi
évekhez hasonlóan - talán még fokozottab
ban - a belvíz és csapadékvíz elvezetése
okozza a legtöbb gondot. A jegyzőköny

vekbe foglalt 347 észrevételből 56 a belvíz
és a csapadékvíz okozta konkrét problémá
kat tartalmazza és sokan javaslatot is tettek
a megoldásra is. Az állampolgárok észrevé
telein túl a szemlélödőnek sem kell túl
figyelmesnek lenni, hogy észrevegye - fő

ként régebbi házainkon - a belvíz okozta
felnedvesedéseket, melyek rohamosan csök
kentik ezen házak elettartamát, egészségre
lenné teszik a benne lakást.

Konkrét bizonyítéka ezen problémának,
hogy az utóbbi években folyamatosan kel
lett belvizes lakásépítési kölcsönt biztosí
tani és az 1982. tavaszi belviz után telepü
lésünkön 96 család jelentette be igényél.

Az okokat vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy két fö probléma van. Az egyik, hogy
a talajviz szint je az utóbbi 15 évben folya
matosan emelkedö, nemcsak településün
kön, hanem az egész Dél-Alföldön. Ennek
okai még a szakembereknek is gondot okoz
nak, de tény, hogy szerepe van az általá
nossá vált ivóvíz vezetéknek, az ezzel együtt
jelentkezö megnövekedett mennyiségűházi
szennyvíznek, melyek jelentős része a ki
építetlen csatornahálózat miatt a kertek
ben szivárog el a talajba. Növeli ezt a
problemát a másik, mely a csapadékviz el
vezető árokrendszerünkben van. Ennek lé
nyege, hogy nincs Gyomaendrödnek olyan
átfogó csapadékvíz elvezető terve, amely
befogadónként és föcsatornánként kidolgo
zott, de egységes, összhangban levö tervben
foglalva tartalmazná a település minden ut
cájára vonatkozóan a kiépítendö csapadék
víz csatorna föbb adatait. Ugyanakkor ki
kell térnie a tervnek a település azon terü
leteinek a problémájára is, ahol oem meg-

oldott a csapadékviz befogadója, ezért mé
Iyedésekben, kubikokban és csapadékvíz
elvezető árkokban pang a víz, míg el nem
szikkad, vagy párolog. Ezek tehát a tó
problémák, melyeket fokoz az a nemtörő

dömség, amit sokfelé tapasztalni. Számos
helyen nem törődnek a háztulajdonosok az
árkok és átereszek karbantartásával és sok
helyen található építési anyaggal elzárt csa
torna is. Az elhanyagolt, elzárt arkokban a
viz felgyülemlik, ezáltal fokozza a házak
felvizesedésének veszélyét. Látható tehát,
hogya probléma többoldalú. Ezt a többol
dalúságot vette figyelembe a Tanács veze
tése és a végrehajtó bizorrság a helyzet ala
pos megismerése után és határozatot ho
zott az átfogó, komplex belvíz és csapadék
viz elvezetési tervelkészíttetésére. A tervet
megrendeltük és 1982 végére Gyomaend
röd teljes területére kidolgozásra kerül.
Ugyanakkor párhuzamosan ezzel készül a
Besenyszegen átmenő, a Ságvári téren át a
volt Katómalomi tóig húzódó föcsatorna
kiviteli terve. Ezt a munkát ez évben elké
szitjük és ezzel egy jelentősen veszélyezte
tett településrészen megteremtődika lehe
tőség a víz elvezetésére. Látni kell azonban,
hogy a komplex terv és a tanács maximális
törekvése mellett is a teljes megoldás hosz
szú távon lehetséges. Lerövidítheti ezt, ha
a lakosság is legalább kötelezettségének
megfelelőenkiveszi részét a probléma meg
oldásából. Karbantartja háza előtt az árkot
és az átereszeket, vigyáz arra, hogy a víz
szabad lefolyását semmi ne akadályozza.

J enei Bálint

HÍREK

Április 25-én a Déryné MűvelödésiHáz
szervezésében 12 alapító taggal Képzőmű
vészeti Kör alakult. A hetenkénti foglalko
zásokon szakirányítás mellett folynak, de
alkalmanként Gaburek Károly festőművész

is ellátogat a művészetet kedvelőkhöz szak
tanácsokat adni.
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Testnevelés és a sport helyzete községünkben

HÍREK

Jelentés
a község testnevelésének és sport jának hely
zetéröl és feladatairól, a Politikai Bizottság
1979. március 27-i határozata alapján.

A jelentést megtárgyalta az MSZMP
Községi Végrehajtó Bizottság 1982. április
2I-i és a Pártbizottság 1982. április 26-i
ülésén.

A testületek megállapították, hogy köz
ségi szinten is, mint más területeken - je
lentősen fejlődött asportmozgalom.

I. Az óvodai, iskolai testnevelés és diák
sport tekintetében az általános és közép
fokú iskolákban eredményesen folyik a tan
órai testnevelés. Eredményes óvodáinkban
gyermekeink életkorának megfelelő fizikai,
testi nevelése.

A megyei átlagnál jobb a szakember-el
látottságunk is, - a községben IZ fő szakos
testnevelő tevékenykedik. Általános és kö
zépfokú iskolánkban 2725 tanuló, az óvo
dákban 780 gyermekkel foglalkoznak test
nevelőink. Testnevelés alól felmentett a
gimnáziumban 3,9% - az ipari szakmun
kásképző iskolában 6,4 ~~ - a mezőgazda

sági szakmunkásképzőben a tanulók 13 o~_a

- óvodákban testnevelési foglalkozás alól
felmentett nincs.

Jelentős gondot jelent az általános iskola
alsótagozatos tanulóinak fizikai felkészítése,
a tornaterem és a személyi feltételek bizo
nyos hiánya miatt. Így az óvodában kiala
kított testnevelési igény és szokások törést
szenvednek.

Az iskolai sporttevékenység szervesen
kapcsolódik a tanórai testneveléshez, kiegé
szíti azt, s együttesen segíti a nevelési-{)k
tatási feladatok megvalósítását. Az elért
eredmények a testnevelő tanárok jelentős

erőfeszítésénekköszönhetők.

Általános iskoláink több sportágban
vesznek részt az úttörő sportrendezvénye
ken - iskolák közötti vetélkedőkön- így at
létika, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,
torna, asztalitenisz stb.

Középfokú iskoláinknál is hasonló sport
ágakban versenyeznek a kiirt diák bajnok
ságokon és kupákon. A tömegsportban
a legkülőnbözőbb módszerekkel igyekez
nek az évfolyamok tanulóinak többségét
bevonni.

A sportolás tárgyi és felszerelési ellátott
sága megfelelő, de a létesitmény - elsősor

ban tornateremellátásunk kritikus. Az
endrődi területen egy tanulóra 0,66 m' - a
gyomai területen 0,33 m' tornatermi hely
jut. Mindenképpen gondoskodni kellene

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: az MSZMP Községi BizotlS:iga
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tornaterem, kettős használatú nagytermek,
óvodai tornaszobák, iskolai sporrudvarok
kialakításáról a jövőben.

2. A tömegtestnevelés és a versenysport
bázísa, irányítója községünkben a Gyoma
endrődi Spartacus Testnevelési Kör, - ez
a munka négy szakosztályban 240 igazolt
versenyzővel folyik:

- labdarúgók a megyei 1. osztályban
- kézilabda, férfi és női ugyancsak me-

gyei l. osztályban
- röplabda női csapat a Nemzeti Bajnok

ság Il. osztályában
- az atlétika szakosztály sportiskolaí jel

leggel kezdte meg munkáját.
A nyitott létesítmény ellátottság a jelen

leg működő szakosztályok munkájához
megfelelő - de a tornatermi ellátottság hiá
nya itt is jelentős gondot okoz.

Az egyesületnél az utánpótlással foglal
kozás nem gyengébb az átlagnál, az elért
versenyeredmények is jók. Az 198 r. évi
megyei egyesületi rangsorban két területen
is rangos helyezést ért el aSportkör ; a 63
értékelt egyesület között a 7. és a 8. helyet.

Ezek az eredmények kötelezettséget is je
lentenek a jövőre nézve, az egyesület szá

. mára.
A végrehajtó bizottság vitájában jelentős

helyen VOlt, a tagszervezéssel, a vizispor
tok, valamint a téli sportágak szervezésében
határozottabb lépésekre lenne szükség.
Valamint a természetes lehetőségeink jobb
kihasználása az ifjúság fizikai nevelése ér
dekében. A sportegyesület mozgalmi veze
tése - az elnökség - munkáját megfelelően
végzi. A munkavégzéséhez rendelkezésre
álló pénzösszegek a szakosztályok működé

sét alapvetően biztosítják.
Az Edzett Ifjúságért Mozgalom terén

nem a legkedvezőbb a helyzet, az üzemek
jelentős részében nem működik szervező

bizottság - formális a községi Koordiná
ciós Bizottság is - mivel ezek megalakulása
kor ülésezett.

Mindezek ellenére a tömegsport terén
vannak eredmények - egy-egy lelkes ak
tiva, sportOt szerető ember munkája nyo
mán az ÁFÉSZ, KNER, Viharsarok
Htsz, Fa- és Épitőipari Szövetkezet,
Béke Tsz. stb. üzemekben.

Jelentős létszámot foglalkoztat még a két
horgász egyesület is, mintegy 601 főt.

Az eredmények mellen viszont gond az
Edzen Ifjúságért mozgalomban a 19 éven
felüli dolgozó fiatalok hiánya, a lányok és
fiatalasszonyok megnyerése a sport szá-

Május 29-én a 2. sz. Ált. Iskola "Rákóczi
Ferenc" úttörőcsapata ünnepélyes csapat
gyűlést tartott. Ezen az ünnepségen az út
törőcsapat a hosszú esztendők lelkiismere
tes munkájáért megkapta az úttörőcsapa

toknak járó legmagasabb kitüntetést, a
"KISZ KB Vörös Selyemzászló Csilla
gát". A kitüntetéshez gratulálunk.

mára. Részükre a kondicionáló jellegű,

szolgáltató sporttevékenység beinditása
lenne ajánlatos testnevelő tanárnőink segí
tése révén.

Feltétlenűl összehangoltabb munkára
kell törekedni ezen a téren a KISZ és a
sportegyesület, s más tömegszervezetek ré
széről is.

3. Vezetés, irányítás, együnműködés te
kintetében a IO/I973/IV. II MT. sz. ren
delet értelmében községűnkben is a sport
és testnevelés irányítását, koordinálását a
községi tanács végzi. Tanácsunk az egyesü
letnek egyik fő anyagí bázisa ís, saját for
rásból és a vállalati koordinációból szár
mazó pénzösszegekből 969 ooo Ft-tal tá
mogatta I98I-ben is az egyesületet, vala
mint fenntartja és használatra biztosítja a
különböző létesítményeket.

Javulónak ítélte a V. B. a tömegszerveze
tek együnműködését is. Létre kell hozni
K.l.M. Községi Koordinációs Bizottságot,
tevékenységi területet kell találni, s közö
sen meghatározni a HNF Bizottságnak is.

A sportegyesület és a társszervek részé
rőllépéseket kellene tenni a sportszakem
ber-képzés, - edzői, sportvezetői - megol
dására, javítására. A sportegyesület és a
község gazdasági egységei részéről kiala
kult együttműködést tovább szükséges ja
vítani.

4. A testnevelés és sport pártirányításá
nak gyakorlata községünkben azonos a más
állami szervek, tömegszervezetek és moz
galmak pártirányításával.

Mindenekelőtt az irányításban, vezetés
ben dolgozó párnagokon keresztül megva
lósuló elvi-politikai irányitás.

A községi párttestület korábban is 
meghatározon időnként megvitana a sport
egyes részterületeinek teendőit. S küldött
megfelelő kádereket a vezetés erősitésére.

A jövöben még nagyobb figyelmet kell
fordítani a testnevelés és sport társadalmi
megbecsülésére, fontosságának megérte
tése tekintetében. Erősíteni szükséges az
alapszervezeti pártmunkában e területek
pártellenőrzését - különösen az iskolai
pártszervezeteinknél. Egyre több társa
dalmi aktíva megnyerésében kell segítséget
adni a tömeg és versenysport vezetéséhez.

A Községi Pártbizonság a jelentést meg
vitana, az előterjesztett, - nyolc pontban
megfogalmazon - javaslatot határozaná
emelte.

Szakál József

Május 30-án a 2. sz. Ált. Iskola Pedagó
gus KISZ alapszervezete sikeres gyermek
napot szervezett. A gyermeknapon közel
rooo gyermek és felnőtt vett részt.

A gyermeknap sikeres szervezéséért és
lebonyolításáért ezúton is köszönetet mon
dunk a szervezőknek és a közreműködők

nek.
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EGY ÉV ZÁZAD MEZ GYÉJÉ
A gyomai Kner Nyomda ebben az évben

ünnepli fennállásának századik évforduló
ját. Ez adta az aktualitást, hogya Gyoma
endrödi Hiradó hasábjain egy kicsit na
gyobb teret szenteljünk a nagy hírű könyv
gyártó üzem bemutatására.

Kner Izídor írásaiból tudjuk, hogy ősei

már a XVIII. századbarr könyvkötök vol
tak. Édesapja Kner Sámuel Szar-vasról
Gyomára átköltözve egyszemélyes műhe

lyében haláláig folytatta a könyvkötő mes
terséget.

Kner Izídor, a nyomda alapítója, 1860
ban született Gyomán, a Petőfi Sándor
utca 60. számú házban. Apja mesterségét
folytatva Szolnokon beáll 'önyvkötő inas
nak. Inas- és vándoréveí után 1882-ben
hazatér Gyomára és a községi elöljáróság
biztatására június hónapban nyomdát nyit.

Az 188!. éví népszámlálás adatai szerint
Gyomának 10 160 lakosa van. A nyomda
alapításkor már két postajárat biztosította
az összeköttetést Békéscsaba és a főváros

között. A kezdeti nehézségeken túljutva
(kezdetleges felszerelés, gazdasági bázis
hiánya) a nyomda eröteljes fejlődésnek in
dul. Ezt Kner Izidor pontos szállításának
és jó minöségének köszönheti. Kortársai
~mével ellentétben nem az alacsony árai
\"al; hanem termékeinek mínőségével akart
mindíg sikereket elérni. A fejlődésre jel
lemzö, hogy az üzemben 1906-ban már
közel 100 személy dolgozott.

Kner Izidor 1935. augusztus 19-én, 75
éves korában meghalt. Az üzem irányítá
sát fia, Kner Imre és Endre folytatja
ugyanolyan precízitással és hozzáértéssel.
Humanitásukat fémjelzi, hogy 1935-39 kö
zött 25-30 ezer kötet könyvet ajándékoz
tak különböző könyvtáraknak, munkás
könyvtáraknak.

A Kner Nyomda jelentösége Gyoma
szempontjából óriási, hiszen Gyomát a
köztudat elsősorban a nyomda nevén ke
resztül ismeri.

Hogyan is alakult, fényesedett, vált el
ismertté a Kner név? Milyen jelentősége

volt a magyar nyomdaiparban az üzem
nek? A terjedelem csak nagyon vázlatos
megvilágítást enged meg.

Kner Izídor a korszerű hazai nyomtatás
úttörőj volt. Minden erejével a nyomda

Kner Izidor, a nyomdaa1api!ó

egyenletes foglalkoztatásának lehetőségét

kereste, ezért alárendelt szerepe volt az al
kalmi nyomtatványoknak. Knerék a köz
igazgatási nyomtatványok kiadóivá váltak.
Ezt a tevékenységüket községi, megyei,
majd országos szinten folytatták. A nyom
dának a közönség körében legismertebb
vonása a magyar nyomdai művészetben,

könyvművészetbenbetöltött szerepe. Kner
Izidor a minőség gondolatát nem csak
munkáival, hanem szakmai cikkeivel is hir
dette. Az igényes gonddal készitett nyom
tatványai, az 1900-as évek izléses báli meg
hivói ismertek és kedveltek voltak.

1904-09 között három pályázatot hir
detett, ezzel jelentős szerepet vállalt a ~a

gyar alkalmazott grafika megteremtésében.
1917-től Kozma Lajos közreműködésé

vel hozzáláttak a korszerű magyar tipog
ráfia megteremtéséhez. Az első világhá
ború' után a barokk kori magyar könyv
stílus hagyományainak újjáélesztésével ki
adják a Kner klasszikusok és a Monumenta
Literarum sorozatot Kner Imre tipográfiai
tervei alapján. A Kner-féle törekvések bele-

tartoznak a nyomdászat és könyvművészet

európai fejlődésébe. A magyar tipográfiai
reform, bár Kner Izidor inditotta el, első

sorb:m mégis fia, Kner 18re nevéhez fű

ződik.

A Kner Nyomdának a könyvművészet

megújitásában betöltött szerepén túl
menően gyomai viszonylatban iparteremtő

szerepe is volt. Abban az időben, amikor
Gyomán a mezőgazdasági jelleg volt az
uralkodó, a nyomda egyedülállónak szá
mitott. Az iskolafejlesztés szempontjából
is pozitiv szerepe van az üzemnek.

Bemutatjuk a formakészítést

A nyomdai technológiai sorrendben az
elsö fázis a formakészítés. Bár a Kner
Nyomda alapítója még csak minimális be
tükészlettel kezdte működését, a betű, a
szöveg előállitása mégis hamarosan betört
a technológiák közé, hogy a későbbiekben

mintegy alapja, inditója legyen a szép
könyvnek, a nyomda hirnevének öregbíté
sének.

Miként is ala 'ult ki a jelenlegi szöveg
előállítás, melyek voltak annak fontosabb
állomásai. Három jelentősebbkorszakot vá
zolhatunk fel. A Kner család ideje alatti
időszak, a felszabadulástól 1963-ig, és
1963-tól napjainkig.

Az elsö időszakra jellemző volt a meg
hivók, könyvek, akcidens jellegű kiadvá
nyok és ügyviteli nyomtatványok szedésé
nek előállitása.

A második időszakbancsak ügyviteli jel
legű nyomtatványokat állítottunk elő.

Mindkét időszakban kézzel, több apróbb
nagyobb darabból raktuk össze a formákat.

A harmadik időszak 1964-ben követke
zett be, amikor megjelent a gyomai üzem
ben is a gépi szedés. Felgyorsult a terme
lés, hiszen a Monotype szedő- és öntőgép

8-10 ember munkáját helyettesítette.
Megnövekedett a könyvekelőállitása, javult
a minőség. Ez a profil jelenleg is érvényben
van.

A formakészítés három fő részre bont
ható; a Monotype szedő-, a Monorype
öntő rendszerek és a kéziszedő rész.



Ez móbbi a két gépegység által előállí

tott szedést hivatott feldolgozni.
Jelenleg a formakészités létszáma 36 fő.

Ennek a létszámnak feladata a magas
nyomó gépek ellátása nyomóformával.

Elmondhatjuk, hogy üzemrészünk ősz

szetételét a fiatalok határozzák meg. Ezen
belül nagyobb létszámban a nők vannak,
z3 fő. Az átlagéletkor nem éri el a 30 évet.

A mai profil meghatározója a kőnyv.

Ehhez jön a tájékoztatók szedésének elö
állitása.

Üzemrészünkben egy szocialista brigád,
a Kner Izidor Szocialista Brigád működik

igen szép sikerrel.
Mindannyiunk feladata a Kner hagyo

mányok ápolása, a nyomda hírének öreg
bitése, az, hogy ha az olvasó a kezébe veszi
a könyvet, ne csak a tartalmat, de a belsö
külsö küllemét is szépnek, esztétikusnak
találja.

.\Ionóiintesse! j,esc:iil a s:eJó

A gépterem bemutatása

A gépterem a köny~/gyártás technológiai
sorrendjében a szedőterem és a könyvkö
tészet közön foglal helyet. A szedőrerem

által biztositon, nyomásra érerr szedést
a formaelőkészitőben bezárják és re"ízióz
zák, azaz nyomásra kész állaporba hozzák.
A kész formáról a gépbe emelve festékezés
urán nyomator készitenek, azaz kinyomják.
Üzemrészünkben főleg könyveker gyár
tanak (évente közel száz cimet), de a könyv
mellett megtalálható a gy6gyszerismertetö,
gyógyszercimke, tájékoztató is. Magas- és
ofszetnyomó gépeink automarák, a régi
fáraszr6 kézi-berakás helyen a be- és kira
kásr automarikusan végzik. A könyveket
magas-, mig a címkéker főleg ofszetnyom
tatással készitjük.

A legrégibb nyomási eljárás a magas
nyomás. Lényege, hogy a nyomóforma a
síkból ki van emelve, így a festékezőhenger

csak a nyomórészt festékezi be, a papír is
csak a nyomórészt érinti. Az ofszernyomás
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esetében egy teljesen sík felületű, hen
gerre hajlítorr lemez képezi a nyomóformát.
Elve a zsír és a víz taszító harásán alapul.
A nyomórész víztaszíró, de felveszi a fesré
ket. A nemnyomó rész zsírtaszíró, de fel
veszi a vízet. Így a festékezőhenger csak
a nyomórészt festékezi be, míg a vizezö
henger csak a nemnyomórészt vizezí.
A nyomat egy gumíhenger közvetítésével
kerül a papírra. Az ofszetnyomás újab b,
tehár modernebb nyomási eljárás. Üze
münk fokozatosan erre a nyomási eljá
rásra tér át.

A gépterem akinyomorr íveker további
feldolgozásra a körészernek adja ár meg
számoir, kisrószolr állaporban.

A géprere!Tl létszáma 59 fő, melyer egy
művezerő és két csoportvezetö irányít.
A dolgozók közül 40 férfi és 19 a nő. Szak
munkás 33 fő, beranitorr munkás 19 fő,

segédmunkás 7 fő. 7 fő nyomdaipari rech
nikusi végzettséggel rendelkezik. A g'~p

reremben három szocialisra brigád műkö

dik, köztük a Petőfi többszörös aranyjel
"ényes, a Március I 5 többszörös arany
jelvényes, a vállalat kiváló szocialisra bri
gádja.

.\IoJem ofsc:elnyolf/ó .!!<'p

K(jnyvk(jtészet bemutatása

Gyomán Kner Izidor, a nyomdaalapítás
előtt könyvkötéssel foglalkozort. A nyomda
kialakitása legális működrerése után nagy
szereper kapott az ívek feldolgozásánál a
könyvkötés.

Közigazgatási, ügyviteli nyomtatványok
különbözö körések készültek. Ez a folya
mat kisebb-nagyobb zökkenökkel a fel
szabadulásig rarton. A felszabadulás urán
1963-ig a megmaradr néhány géppel kézi
és díszitö szerszámokkal dolgozorr a kön~'v

kötészet. 1963 urán kialakul az új termék
szerkezer : könyv és tájékoztaró.

Nagyobb létszámú iparitanuló-képzés
indul, sok fiatal lépett be akörészerbe,
ezek nagy része ma is mint vezerők, és
szakmunkások dolgoznak. Jelenleg a dol-

gozó létszámnak 60 százaléka szakmunkás,
ez az arány jobb az országosnál.

A termelés emberi oldalának megoldá
sával párhuzamosan megindul a gépi be
szerzés, hajtogaró, cérnafüző, összehordó,
beakasztó, ráblakészirő, aranyozó és még
több olyan gép érkezik, amelyekkel a mi
nöséget, termelékenységer lehetett javítani.
Ezekkel a jól variálható egyedi gépekkel
a megismerés, begyakorlás mán kialakult
a korszerűsírett könyvkötészet és hozzá a
srabil szakgárda.

A termelés felfurása után évente 1-1,2
millió körer könyver, 100-150 tonna rájé
kozrarór készítünk. A megrendeléseinkben
a körésfajrák igen széles skálában vannak,
megralálharó a brosúrától a valódi bör kö
résig, mini kiadványaink is népszerűek a
gyüjrők körében.

Könyvkötészetünk további feladara, hogy
a megrende1öinknek pontos haráridőre ki
váló minőségben tudjuk a kiadványaikar
bizrositani.

KÖlik a jubileumi könyvet

A pártalapszervezelünkről

Alapszervezerünk 1965-ben alakulr har
fővel. Lérszámunknak megfelelően három
fös vezetőséget választottunk. A párttitkár
Eke Lajos elvrárs lett, ö vezette tiz éven
áI-pártalapszervezetünker.

J\1int álralában minden kezdetnél, az in
duláskor nálunk is akadtak problémák.
A tapasztalatlanság, a rutintalanság nem
múlt el nyomtalanul. Összefogással, j6 kol
lekrív munkával mégis aránylag rövid idő

alar! sikerűIr elérni, hogy alapszervezerünk
működése és döntései segítsék a gazdaságí
épírömunkát.

Erre' a kis létszámú, de igen lelkes kis
csapatra épült fel alapszervezerünk. A párt
építéskor a tapasztaltabb elvtársak mellé
fiaralok kerültek. A fiatalok többsége KISZ
ajánlással került a pán tagjairutk sorába.
A kér koroszrály örvöződéséből alakult ki
a jelenlegi pártalapszervezet gerince. Az



idősebbek tapasztalata, a fiatalok lendü
lete jól megfért az alapszervezeten belül.

1975-ben az új vezetőségválasztáskor

Eke elvtárst;,l Katona Sándor vette át a
stafétabotot. A taglétszámunk már any
nyira megnövekedett, hogy a három tagú
vezetőség helyett öt tagú vezetőséget vá
laszthattunk.

Katona elvtárs 1976-ban eltávozott vál
lalatunktól, és júliusban Szabó Tibor elv
társat választottuk párttitkárrá.

Jelenlegi taglétszámunk 32, ebből 20
férfi, 12 nő. Nyugdíjasaink 1982-ben lettek
átigazolva a két területi alapszervezethez.
Az utóbbi években felvett elvtársak a fia
talok közül kerültek a párttagok sorába.
Jelenlegi munkánkban van még javítani
való, főleg a tagság aktivitásán a taggyű

léseken. El kell érni, hogy' bátrabb véle
ménynyilvánítással, kritikával, ütőképesebb
alapszervezetet hozzunk létre.

Pártiskolai végzettség területén alap
szervezetünk 3 következőképpen áll: ML
esti középiskolát végzett 4 fő, jelenleg 2 fő

jár. 5 hónapos pártiskolája van I főnek.

ML esti egyetemet végzett 6 fő, jelenleg
2 fő jár. A szakositót I fő végzi. Alapszer
vezetünknél I fő a megyei pártbizottság
tagja, 2 fő a községi pártbizottság tagja, I fő

pedig munkabizortsági tag.
A társszervezetekkel jó a kapcsolatunk.

Kölcsönös megbeszélések és viták előzik

meg egy-egy döntésünket.
Feladatunk, hogy tovább erősítsük a

cselekvési egységet, és nagyobb hatéko:1Y
sággal segitsük a gazdasági épitőmunkát.

•
Szakszervezeú élet

A Kner Nyomda gyomaendrődi üze
mének szakszervezetj mühelybizottsága
a Kner Nyomda Szakszervezeti Bizottsága
irányításával dolgozik. Az üzem létszáma
205 fő, ebből jelenleg 198 fő szakszervezeti
tag, amely 97 százalékos szervezettségnek
felel meg.

Az üzem dolgozóinak érdekképvisele
tét az 5 fős műhelybizottság és a 13 bizalrr.i
képviseli a kűlönböző fórumokon. A gyo
maendrődi üzemünkből a mühelybizott
ság titkára a vállalati Szakszervezeti Bi
zottság elnöke. Ezen kivül a vállalati szintü
munkabizollságokban is képviselve van
üzemünk egy-egy fővel. Dolgozóinkat a
bizalmi hálózaton keresztül tájékoztat juk
üléseinkről, az azcn hozott döntésekről,

határozatokról.
A Békés megyei nyomdák összevonása

óta a Kner Nyomda összes üzemében fő

bizalmi rendszer müködik, csak a gyoma
endrődi üzemben maradt mühelybizottság.
Ez a gyakorlatban előnyös is, de bizo
nyos vonatkozásban kettősséget okozó té
nyezőként könyvelhető el.

A mühelybizottságot és a munkahelyi
szintű bizalmi testületet is tájékoztatni kell
minden ülésről, értekezletről, de sok eset
ben csak a bizalmí testület dönthet egyes
kérdésekben. A Szakszervezeti Bizalmiak
Testülete úgy döntött, hogya gyomaend
rődi üzemben meg kell szüntetni a mü
helybizottságot és át kell állrü a főbizaimi

rendszerre. Bízunk benne, hogy a jövő

ben rugalmasabban, egyszeri tárgyalások
kal, gyorsabban tudjuk érvényesíteni az
üzem kollektívájának érdekképviseletét
minden fórumon.

Az üzem szakszervezeti vezetése az el
múlt időszakban kiemelten foglalkozott a
gazdasági feladatok végrehajtásának a se
gítésével, a jobb munkahelyi légkör kiala
kitásával. A Kner Nyomda százéves cente
náriuma tiszteletére szeretnénk úgy gaz
dasági munka, mint kollegiális viszony te
rületén méltók lenni nagy nyomdász elő

deink által kivívott hírnevünkre. A gaz
dasági munka hatékonyságát, a dolgozók
munkahelyi beilleszkedését, a jó kollegiális
viszuny kialakulását és a hétvégi pihenést
próbálja segíteni dolgozóink számára a
szakszervezet szociális és kulturálís tevé
kenységével.

Minden évben megünnepeljük a Nem
zetközi nőnapot, mely alkalomból nődol

gozóink ajándékot kapnak. Hagyomány
már, hogy május r. alkalmából a Körös
Étteremben dolgozói nk és családjuk szá
mára ebédet biztosítunk. A régi nagy si
kerü nyomdászbálok felújítása, hagyo
mánytisztelete céljából a KISZ-szervezet
tel közösen I981-től újra megrendezzük a
nyomdászbálunkat. Dolgozóink részére
minden évben kirándulást szervezünk,
filmszinház és színházbérletet váltunk.
A nyomda faházánál, amely a falualji
holtág partján található, minden évben
nagyszabású gyermeknapot rendezünk a
KISZ-szerv'ezettel és a szocialista brigá
dokkal közösen.

1982. évre J 5300 Ft vállalati és 60 ooo
Ft szakszervezeti segélyt tervezünk ki
fizetni. Szeptemberben 4800 Ft beisko
lázási segélyt folyósítottunk 16 gyermek
számára.

Harminc fös nyugdíjas csoportunk ré
szére minden évben kirándulást szerve
zünk, valamint egy alkalommal nyugdí
jastaJál.kozót, melyen vacsorával, ajándék
kal kedveskedünk tanító mestereinknek.
Év végén minden évben 2-3 nyugdijasun
kat segélyben részesítjük.

l\1inr minden üzemben, a Kner Nyomda
gyomaendrődi üzemében is, a szakszer
vezeti munka sok esetben nehéz, kényes,
türelmet igénylő megbízatás. Azonban
vannak benne sikerek is, melyek feledtetik
a nehezét és új lendületet adnak a mozga
lomban tevékenykedő aktívák számára.
Ezt a munkát a jövőben is erőnkhöz, képes
ségeinkhez és lehetőségeinkhez képest ön
zetlenül kív:injuk folytatni úgy a Kne!
Nyomda kollektivája, mint társadalmunk
érdekében.

•
A Kner-KISZ

Programunk alapja a KISZ X. kong
resszusán elfogadott dokumentumok, a he
lyi politikai és gazdasági feladatok és fiatal
jaink elvárása a mozgalommal szemben.

További fejlődésünk alapja nyomdánk
kiegyensúlyozott és stabil gazdasági hely
zete, a kongresszusi év sikeres zárása, po
litikai munkánk erősödése.

Alapszervezetünk céljai:
- nagyobb részt vállalni a gazdasági fel

adatok megoldásából,
- megőrizni és erősíteni a KISZ tömeg

befolyását, emelni szabadidős tevé
kenységünk arányát.

Alapszervezetünk létszáma 25 fő, ebből

5 fő vezetőségi tag.
Eszmei politikai munkánkat olyan szin

ten szervezzük meg, amely az alapszerve
zet igényét kielégíti.

Eddigi politikai oktatásaink elég jónak
mondhatók úgy látogatottság, mint tarta
lom szempontjából.

Termelést segítő tevékenységeink :
A vállalat és n,ás társadalmi szervekkel

kapcsolatunk jó. Munkánkat segítik, véle
ményünket kiké,ik úgy területi, mint vál
lalati szinten.

KommillÜsta műszakon minden KISZ
fiatal részt vett. Szocialista brigádmozga
lomban tevékenykedünk. Edzett ifjúságért
mozgalom területén állunk a legjobban.
Minden évben jelentősenfejlődünk és ver
senyképesek vagyunk.

Kulturális rendezvényeink a szabad idő

tartalmas eltöltésére irányultak. Kirándu
lásokat szervezünk, gyermeknap, Télapó
ünnepély, klubestek megszervezését vál
laljuk, és részt veszünk.

Ezekre a rendezvényekre elhívjuk a
KISZ-en kívüli fiatalokat is.

A békéscsabai KISZ-szervezettel is ki
alakult a kapcsolat. Meghívnak bennünket
minden nagyobb megmozdulásra és veze
tőségi gyűlésekre.

Gazdasági helyzetünk: 7000 forintot
kapunk a vállalattó l kulturális célokra, eh
hez jön a tagdíjak )0 százaléka. Ezen ösz
szegek a rendezvényeink költségeit fedezik
túlnyomó~észt.

Minden KISZ-tag alapvető kötelessége
a munkában becsülettel, legjobb képességei
szerint helytállni. Ösztönözzük az egyéni
alkot6munka kibontakozását, és ennek fei
tételei kialakításának érdekében dolgo
zunk.

•
Kapcsolataink

A Kner Nyomda kapcsolatai sokfeJék és
szerteágazóak. Ez így megfogalmazva
puszta tényközlésnek hat, kategorikus ki
jelentésnek tűnik. Milyenek ezek a kap
csolatok, mikor alakultak ki, a kérdések
sokaságát lehetne fel tenni.

Amikor a 100 éves Kner Nyomda kap
csolatairól beszélünk Kneréknél, Izidor
nál és Imrénél kell kezdenünk, hi~z a kap
csolatokat, helyesebben a kapcsolatok ki
alakitására való tö~ekvéseket is tőlük "örö
Költük".

Kner Izidor és Kner Imre kapcsolatai
közismertek. Mégis vázoljuk fel azok2t,
említsünk meg néhányat közülük, hogy
érthetőbb legyen a mai. Mindenekelőtt

meg kell emliteni azt az igen lényeges
tényezőt, hogy Knerék kiadók, kereskedők
és nyomdászok voltak egy személyben.

Már az egész fiatal, mondhatni újszülött
üzem betűmintalappal jelentkezett a kö
zönséggel való jobb kapcsolattartás érde-
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kében. S azóta az üzem törttnetében a kap
csolatokra való törekvés rendszeres és tu

datos volt. A báli meghívók eladása érde
kében művészi tartalmú Röpke Lapok
jelentek meg, a közigazgatási nyomtatv:?ny
ellátást a Közigazgatási Mintatár 14 kiadást
megért kötetei segitették, a könyveket a
rendszeresen megjelenö nivós kiadvány
jegyzékek kisénék. S még nem is beszél
tünk a levélzáró bélyegekröl, a reklám
nyomtatványokról, a saját publikációkról
stb. Eddig ez mind-mind jobbára tárgyi
jellegű kapcsolat volt, persze nem nélkü
lözi a személyes töltést sem.

A személyes kontaktusok teljes körű fel
sorolását meg sem szabad kisérelni. Kner
Izidor közéleti munkássága, Kner Imre
szakírói-kiadói-tipográfusi tevékenysége, a
pályatársakkal, művészekkel, szerzökkel
fennt8.nott közvetlen és személyes kap
csolata is a!apvetöen a nyomdai vállalko
zások, az üzem fejlődése érdekében tör
tént.

A könyv mesterének levelezése - korá
nak kőltöivel, iróival, művészeivel, tudó
saival - könyv alakjában is megjelent.

Knerék kapcsolata alkalmazottaikkal
közvetlen, munkatársi volt, erre a még élö,
Kneréknél dolgozó emberek ma is szíve
sen emlékeznek.

Kezdjük talán a felszabadulást követö
éveknél. A kapcsolatok kétségkivül beszű

kültek. Még csak nem is a kneri időszak

hoz hasonlítva, hanem a kor viszonyaihoz
ménen is. Az újjáépités éveiben a nyomda
vezetőit elsősorban az üzemvitel, az üzem
fenntartás kemény munkája kötötte le, de
talán nem is tudtak kneri értelmezésűpart
nerei lenni a közélet, a művészet, az iro
dalom képviselőinek. A fővárostól való
távolság az üzem életében talán elöször
éreztette hatását.

Végre az ötvenes évek közepén elkezdő

dött valamilyen emiítésre méltó kapcso
lat. Malatinszky Lajos műszaki vezető lett,
s személye, képzettsége alkalmas volt arra,
hogy esztétikai, szakmai, művészeti kér
désekben partnere lehessen a nyomdát
megkereső fővárosi szakembereknek. Ö
Kner Imre egyik legközvetlenebb munka
rársa volt, igy jó i.smerője a régi törekvé
seknek. Ennek lett az eredménye, hogya
könyvkészítést felújitották üzem ünkben.
A Helikon Könyvkiadóval kialakult ~ap

csolatunk erre az idöre vezethető vissza.
A nagyobb fejlődést a kapcsolatok terén

az 1963-as és az aZé követő évek jelentet
ték. Az üzem program szerint fejlesztette
termelő berendezéseit, velük együtt kapa
CÍtását. Kapcsolatainkat kneri szinten
próbáltuk kia1akitani, knerí módra ter
mészetesen nem lehetett, hisz a nyomda
szerepe, tevékenysége lényegesen meg
változott. A tervező-kiadó-kivitelező kör
"csak" kivítelezőre szű..l.:.ült, ezért a kap
csolatokat más területeken kellett keresni,
halakitani. A felújított üzemben megkez
dődött a könyvkészítés, a gyártmányis
mertető- és prospektusgyártás tudatos irá
nyítása, ezzel kapcsolatosan míndig újabb
és újabb megrendelők fogadása.

Mindez a személyes, sokrétű kapcsola
tok kialakitását hozta magával, kiváltkép
pen azután, hogy a gyomai üzemben önálló
kereskedelmi csoport alakult. Olyan sze-
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mélyes kapcsolatok' jöttek létre, vagy fej
lődtek tovább, amelyek mindenben meg
feleltek a kneri hagyományoknak is. A fon
tosabb, a bonyolultabb könyvkiadványok
minden részletét, az esztétikumot, a tech
nológiát' a kooperációkat, az anyagokat, a
gazdaságosságot, személyesen beszéltük
meg, mert a minőség, az ízléses termék
fontos tényezőjének tekintettük, hogy a
gyártandó terméket minél ,eljesebben meg
ismerhessük.

A kiadói kivitelezői tevékenység szet-)
válásával a kiadói munka is új értelmet ka
pott. A megnövekedett irodalmi és kultúr
igények felmérése, a megfelelő mennyi
ségű és témájú könyvek megjelentetése ki
adói feladattá vált.

Élő és klasszikus, magyar és világiro
dalmi művek, szakkönyvek, tankönyvek,
ismeretterjesztőés idegen nyelvű könyvek
százezrei jelennek meg. Hogy ki milyen
könyvet ad ki, az a kiadó profiljá,ól függ.
Nyomdánknak hat könyvkiadó lett állandó
partnere, velük kitűnő kapcsol8.tb8. kerül
tünk.

A Szépirodalmi Könyvkiadó részben a
magyar klasszikusok műveit, részben a mai
magyar írodalmat jelenteti meg. Általuk
kerültünk személyes kapcsolatba írókkal,
költőkkel, művészekkel, kiknek művei

nyomdánkban készültek. így vált szemé
lyes ismelősünkké Juhász Ferenc, Kass
János, Molnár Edit. Életműsorozawkat

(Örkény, Vas István) igényes, egyedi ki
adványokat készitettünk üzemünkben. Ez
év kiemelkedő kiadványaként indították
a Téli Könyvvásárra megjelenő Szántó
Piroska: Bálám szamara c. kiadványt.

A világirodaiom műveinek tolmácsolásá
ra az Európa Könyvkiadó hivatott. Aklasz
szikusokat a Világirodalom Remekei soro
zatban jelenteti meg, egyedi kötetei is ked
veltek a szép könyvet szeretők között.

Nagyon jó, közvetlen kapcsolatunk van
a Magvető Könyvkiadóval. A kiadó magyar
irodalmi műveket jelentet meg, nagy nép
szerűségnek örvendő sorozata a Ma"oyar
Hirmondó, melynek kötetei igen kereset
tek. Egyik legnagyobb eredményünknek
tekintjük, hogy a Tevan Nyomda alapí
tásának 75. évfordulójára közös gondo
zásban készítettük el a Tevan Amatőr

sorozatot, a gyomai üzem mostani cente
nátiumára a Monumenta Literarum soro
zatát, ugyancsak a Magvetővel közösen.

AMedicina Könyvkiadónak illusztrált
orvosi és kisebb útikönyveket, valamint
színes gyógyszerismertető prospektusokat
készítünk.

A Gondolat Könyvkiadó gondozásában
i smeretterjesztő könyvek jelennek meg, a
II. Rákóczi Ferenc, és Habsburgok c.
kiadványok a kiadó szinvonalas munkáját
fémjelzik.

Legrégibb a kapcsolatunk a Helikon
Könyvkiadóval, mely a kis példányszámú,
munkaigényes, úgynevezett bibliofil köny
vek kiadására vállalkozott. A kiadói művek
gondos összeválogatása mellett, a megjele
nési formát is nagyon lényegesnek tartják,
kiadványaik külső formája is magas
szintű.

A gyógyszerismertető prospektusok ré
vén közvetve nagy gyógyszergyáraink is
megrendelőink közé kerültek.

Külön említést érdemel a megyei kiad
ványok kapcsán született iger. termékeny
együttműködésünk, melynek eredménye
képpen a megyei kiadványok országosan
elismert, magas színvonaion jelennek meg.

Megrendelői körűn.l< a felsoroltakkal ter
mészetesen nem teljes, sok megrendelönk
van, kiknek említése indokolt lenne, kik
nek segitségére, együttmüködésére ezután
is számítunk.

Kereskedelmi tevékenységünk nagyobb
részben abból áll, hogy az üzem optimá
lis működéséhez szükséges megrendelés
állományt begyűjtsük, az üzemet "etetni"
tudjuk. Kapcsolataink8.t is ennek megfe
lelően alakitottuk ki, s tartjuk fenn. Nem
szabad azonban megfeledkezni atról sem,
hogy a könyvet ki kell valamire nyomni,
fel kell öltöztetni, bekötni, ennélfogva sok
papírra, vászonra, lemezre, s különféle
anyagokra van szükségünk. Ezek beszer
zése folytán újabb vállalatokkal, üzemek
kel, gyárakkal kerültünk kapcsolatba, így a
Papiripari Vállalattal, a Nyomdaipari
Grafikai Vállalattal, papirgyárakkal (Diós
győr, Dunaújváros, Fűzfő). Kapcsolataink
ezen a vonalon is jók, együttműködé

sünk eredményes. Külön figyelemreméltó
az az együttműködés,melyez évben a Diós
győri Papírgyár és közöttünk volt. A papír
gyár idén ünnepelte fennállásának 200. év
fordulóját, melyre jubileumi kiadványukat
mi készítettük el, a nyomda centenáriu
mára megjelenö Monumenta Literarum
papírját pedig a diósgyőriek gyártották ki.

Végül, de nem utolsósorban meg kell
említeni azokat a kapcsolatokat, melyeket
szűkebbkörnyezetünkben, nagykőzségünk
ben alakítottunk ki. A nagyközség vezető

szerveivel, üzemeivel, intézményeivel kől

csönös, segitő, jó viszonyban vagyunk.
Törekedtem kapcsolataink mind széle

sebb körű ismertetésére, a teljességre ter
mésze,esen nem törekedhettem. Erre az
írásszabta korlátozások sem adtak lehetősé

get, azon ,úlmenően képtelenség lenne a
partnerek puszta felsorolására is vállal
kozni. Egyébként is kapcsolataink, part
nereink, mint az üzemi, ügyviteli életben
bárhol változnak, cserélődnek. A kialaki
tott kapcsolatOkat ápolni, továbbfejlesz
teni szükséges, újak kialakitására is sok
gondot kell fordítani, men a kapcsolatok
az üzem mindennapi életének meghatá-
rozói.

*Szemelvények
ünnepi kiadványainkból

Nehezen lebet egy üzem 100 esztendős

életét, történeté t irott összegezés nélkül
elképzelni. Különösen akkor igaz ez, ha
nyomdáról van szó.

Nyomdánkban fél évszázadon át ko
moly, üzemépitő, szakmát fejlesztő munka
folyt, majd a könyvgyártás felújításának
három évtizede alatt mind a minőség terén,
mind mennyiségben sokat tett a hagyo
mányápoló régi nyomda. Úgy tudjuk, elő

deink mindig megtették amit tenniük kel
lett, úgy érezzük, mi is ugyanezt tesszük,
csak más körűlményekközött.



Ünnepségsorozat

A 100. születésnapot ünnepségsorozattal
tettük emlékezetessé. Az I9S2-es ünnepi
könyvhét szimbóluma az ismert vándoi"
könyvárus alakja volt. Debrecenben a Kos
suth Lajos Tudományegyetemen kiállí
tást rendeztek a Kner-kiadványokból.
Az ünnepségsorozata Magyar Tudományos
Akadémián, annak dísztermében 1982.
szeptember 23-án délután kezdődött. Elő

adások keretében méltattuk azt 3 tevé
kenységet, melyet a nyomda az elmúlt
100 év alatt kifejtett.

Tolnai Gábor "Emlékezés a Kner csa
ládra" c. megemlékezésében azokat ~z em
lékeket idézte fel, amelyek őt és kortársait
a Kner családhoz közel vitték. Haíman
György "Knerék korunk iparművészeti

mozgalmaiban" eimmel tartott előadásá

ban azt fejtette ki, hogy az iparművészet

hogyan hatott Kner Imre tipográfiai te
vékenységére és Kner Imre tipogr.áfiai .tevé
kenysége hogyan hatott vissza az ipar
művészetre. Bata Imre "Knerék és az iro
dalom" című elöadásában az irodalmi
életre való hatást elemezte az előadó. Az
ünnepségsorozat szeptember 24-én Gyo
maendrődön a Katona József Művelődési

Házban folytatódott. Ezen az emlékülésen
szintén három előadás foglalkozott a Kner
család tevékenységével. Szabó Ferenc
"Békés megye és a Kner Nyomda" cimü
előadása a nyomda megyei kapcsolatainak
sokaságát mut3tta be. Lévay Botondné
"A Kner Nyomda s2ellemi kapcsolatai"
című előadásában a szellemi élet kiváló
ságaival folytatott kapcsolatokat elevení
tette fel. Perőcz Károly "Hagyomány és
könyvgyártás" c. előadása azt méltatta,
;10gy a hagyomány, mint a termelés egyik
feltétele hogyan jut érvényre. Az előadá

sokat filmvetités követte. Filmvetités
után Háromszéki Pál kitüntetéseket és
emlékplaketteket adott át 3 nyomda dol
gozóinak és nyugdijasainak.

ÜnnepségsOi"ozatunkat szept. 25-én to
. vábbi két eseménnyel folytattuk. 10 óra
kor lelepleztük azt az emlékkövet, melyet
Kiss Nagy András szobrászművész alko
tott. Az emlékkő lelepkzésénél Gyulavári
Pál mondott beszédet. A leleplezést köve
tően a nyomda a társadalmi szerv~k, vala
mint az iskolák koszorút helyeztek el az
emlékkövön.

Az eseménysorozat befejezéseként a több
év óta bezárt múzeumunk újbóli megnyi
tására került sor. A múzeumot Győ.r:i

Imre elvtárs nyitotta meg és adta át a
nagyközönségnek. Az újból megnyilt mú
zeum teljes rekonstrukciója, belső beren
dezésének cseréje, több mint egy évet vett
igénybe, de minden látogató elismeréssel
szól róla. Ismételten láthatók Kner Izidor
által készitett kiadványok, Kner Imre
tipográfiái, Kozma Lajos körzetei és a ma
gyártott könyvek legszebbjei.

Az ünnepségsorozat méltóképpen emlé
kezett meg a száz éve alapított Kner
Nyomdáról, a nyomda múltbeli és jelen
legi szerepéről. Tisztelettel adózott az ala
pító Kner Izidornak, a hírnevet fokozó
Kner Imrének és a nyomda múltbeli és
jelenlegi dolgozó kollektivájának.

JOH~ lILTON

lU !ö Fltl1

KOLTEMÉNYEK

5000 példányban késziti el vizsgamunka
ként, és megemlékezés gyanánt a teljes soro
zatot hasonmás kiadásban.

A speciális papírt a Diósgyőri Papirgyár
szállította. Kimondottan ehhez a kiadvány
hoz új. vízjelet is terveztünk. Ez a köny
vünk a nyomda és Magvetö Könyvkiadó
közös gondozásában jelenik meg.

Ugyancsak a centenáriumra kétkötetes
kiadvány készül az Akadémia' Kiadó gon
dozásában. Haiman György-Lévay Bo
tondné összeállitásában: A Kner nyomda,
kiadványainak tü.k:rében 1882-1944 eim
mel. Az első kötetben részletes nyomda-,
kiadvány, kiadói és tipográfia történet és
a Kner Izidor könyvnyomdájában 1882
1944· között megjelent összes kiadvány
bibliográfiája szerepel.

A második kötet hazai és külföldi betű

öntödék valamint a gyomai nyomda betü
minta-lapjainak reprodukcióiból ál!.

Ez év végén fog megjelenni Kner Imre
egyik nyugati útja során kézzel írott, három
kötetes naplójának hasonmás kiadása. Az új
kiadás négy kötetben fog megjelenni, az
elsö három az eredetivel azonos, kézírásos,

·a negyedik a kézzel írott szöveg szedett
formája.

A válogatásnál igyekeztünk olyan kiad
ványokat megjelenésre elökészíteni, ame
lyek részben reprezentánsai a kneri hagyo
mányoknak, részben az üzem történetén
keresztül saját magunkat is bemutat. Re
méljük, hogy olvasóinknak is ez lesz a \'é
leménye.

I,

C'ERHALO

II I I'

A centenáriumi megemlékezésre ké
szülve gondot okozott, hogy milyen kiad
ványokkal usztelegjünk elődeink elön és
mivel mutassuk be önmagunkat.

A centenárium alkalmából rendkivül
szep, nz.gy formátumú, sok-sok képpel
dokumentált üzemtörténet jelenik meg· a
Kner Nyomdz. kiadásában. Községünk
ben bizonyára nagy érdeklődés fogja kí
sérni ezt az igazán "saját" kiadványt, már
csak azért is, mert sokan szere!(elnek benne
dolgozóink közü!. Ez a kiadvány "Egy év
század mezsgyéjén" eimmel készül el az
ünnepségre. Sz:'Íz esztendőnk történetét
összegzi. Benne sikerek és kudarcok, fejlő

dés és megrorpanás, útkeresés és révbe
·rés. Ez nekünk nagyon ismerős. Ez olyan
könyv, ami a miénk, a mi küzdelmeinkröl,
eredményeinkről, tehát rólunk szól.

1921. és '22-ben a nyomda fennállásá
nak 40. évfordulójára jelent meg a Monu
menta :"irerarum 2 x IZ füzetböl álló soro
zata. Ebben összegezte a tervező Kner
Imre a könyv stiluskisér1eteinek addigi
összes eredményeit. Ez a gyönyörű soro
zat azóta is a könyvgyüjtők és irodalom
kedvelők féltve őrzött kincse, antikváriu
fiokban ritkán felbukkanó drága ritkaság
lett. Nyomdánk a mostani centenáriumr?
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A szocialista brigádmozgalomról Villamos energia

A cikkeket összeállították :

Beinschróth Kárai:\), S:::abó Tibor. Kis Gé::a, Tórh Lászlóné, Kovács Sándor, Vaharcs
iHán'a, Galambos Gyuláné, Timár Károlyné, Lakaws G."ula és Pintér Lás::fó

A Kner Nyomda brigádmozgalma egy
idős a kőzségi brigádmozgalommal. Az első

megalakult, ma is működő Kner Izidor
szedőtermi brigád többszörös aranyjelvé
!1yes, a vállalat kiváló szocialista brigádja.

Jelenleg az üzemben hat szocialista bri
gád tevékenykedik. Az eddigi eredmények:
a Kner Izidor és a Március IS. többszörös
aranyjelvényes, a vállalat kiváló szocialista
brigádja. A Petőfi többszörös aranyjelvé
nyes, aTyereskova aranyjelvényes. A Ság
vári Endre a szocialista brigád eim tulaj
donosa, és ebben az évben alakult a Dózsa
György brigád.

A szocialista brigádok a hármas jelszó
jegyében működnek. Részt vesznek a ter-

melést elősegítő tevékenységben, a műve

lődés kiszélesitésében és a szocialista élet
mód erősítésében.

Az üzem brigádmozgalma természetesen
miDt minden más, változáson megy át.
Brigádok szűntek meg és újak alakultak.
A Kner Nyomdában a brigád mozgalom
nyomon követi az állandó változást, együtt
tart az általános fejlődéssel.

Jó példa az utóbbira a Március JS. bri
gád, amely évek óta patronálja a dévavá
nyai Nevelőotthom, a községi és beseny
szegi gyermeknapot, a mikulásünnepséget.

Elmondhatjuk, hogy brigádjaink tevé
kenysége és eredményei jó! illeszkednek
bele a községi brigádmozgalomba

Az egyesített Gyomaendrődi Hiradó
első számában foglalkozik a lap feladatai
val és ezek között fő feladatként emliti_.
hogy az aktuális községpoli tikai cikkek
mellett a lakosságot érintő kérdésekre idő

ben reflektáljon. Ennek jegyében kértem
helyet aHiradó hasábjain.

Közérdekűproblémáról szeretnék szólni,
amely probléma a családok jelentős részét
közvetlenül, vagy közvetve érinti: a ház
tartások villamosenergia-fogyasztásáról és
ezen belül is bővebben a hőtárolós fű

tésről.

A lakosság villamosenergia-fogyasztása
a korábbi évek dinamikus nÖ"ekedéséhez
képest a 70-es évek végére lelassult. A 80-as
évek elején ismét jobban nő. A lakosság
fogyasztói magatartását egyrészt az ener
giatakarékossági felhivásra való pozitív
reagálás, másrészt - jóval nagyobb súllyal
- a háztartási villamosenergia-tarifák 1979
július I-i emelése okozta.

Magyarországon a teljes villamosenergia
felhasználás 20 %-a háztartási. (USA 30 %;
NSZK 27%.) Figyelembe véve a fejlett
tőkésországok statisztikai adatait, ennek
IQvábbi növekedése várható. Az elmúlt
években mind erőteljesebben jelentkezik
a lakások megnövekedett villamos felsze
reltségének kérdése. A villamos energiára
alapozott háztartási energiaellátás a ha
gyományos struktúrához képest alapvető

változást jelent. Jelemősc!1 megnőttek a
mértékadó teljesítmények, amelyek a lakás
- háztartási fogyasztót megilletik. Ezeket
a mértékadó teljesitményeket az MSZ
447-78 egyértelműenmeghatározza.

- villamos tűzhely nélküli lakásokban fá
zisonkém 3,3 K\X:

- villamos tűzhellyel rendelkező laká
sokban fázisonkém 4 KW.

Jelentősen megnőrr a lakosságnak a fog
lalkozási (ipari) fogyasztása, amely lakos
sági egységárral van elszámolva. Sokan
folytatnak otthon - különösen most 1982
január I -től - kü l.önféle gazdasági tevé
kenységet. Mindezeket azért emlitem,
mert jelentősen megnövelik a hálózatok
terhelését. Mint fentebb említettem, alap
vető változást jelem ez és jelentősen befo
lyásolja az ellátó hálózatot úgy kisfeszült
ségen, mim középfeszültségen.

Még nagyobb problémát jelent a hőtá

rolós fűtés terjedése. Az emelkedó olaj
árakkal szemben sokan - megalapozottan,
vagy megalapozatlanul is, de - a hőtárolós

fütéssel keresik a megoldást, miközben
[öbb nagy probléma jelentkezik áramszol
gáltatói oldalon. Hogy csak a legnagyobb
gondokat említsem, ezek a kommunális
transzformátor állomások korlátozott be
epitett teljesítményei, vagy a feszültseg
esés. A kommunális transzformátor állo
mások teljesitménye a hőtárolós kályhák
teljesítményét figyelembe véve kicsi. Kü
lönösen most, hogya 8 KW-os kályhák is
megjelentek. A leggyakoribb, pontosab
ban átlag transzformátor teljesítmény a ,60
KV, így egy hőtárolós kályha a tr. telje
sítményének csaknem 50 0-a. Átlagban
25-30 darab kályha férne el egy körze[-
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Strandolás, turIzmus, lehetőségek
ben - figyelembe I'éve, hogy kisebb telje
sítményű kályhák is vannak - ha nem üze
melnének bojlerek. Mivel a bojlerek
száma jelentős és ezek a villamos vízmele
gitő készülékek is ugyanazon időben, este
ZI órától reggel 06 óráig üzemelnek, a be
építhető kályhák számát jelentősen csök
kentik. Nem egy hdyen például csaknem
a tr. névleges teljesítménye van beépitve
bojlerteljesítményben. Ezenkivűl figye
lembe kell venni, hogy este 21 óra után
még sokan néznek tv-t, használnak kü
lönféle villamos berendezést. Az ő igé
nyüket is ugyanezek a tr.-állomások elé
gítik ki.

A f~szültségesés is meghatározza a kályha
beépíthetőségét. A feszültségesés szab
ványban előírt megengedett értéke ±7,5u~.

AmeIU1yiben ettől többet mérünk, már
eleve kizárt azon az ágon hőtárolós kályha
beépítése. Ugyanilyen fontos - ha nem a
legfontosabb szempont - az érintésvéde
lem. Meghatározója 2. kisfeszültségű ágak
terhelhetőségének.

Mindezeket figyelembe véve a hőtárolós

kályhák beépitését sok tényező határozza
meg. A teljesség igénye nélkül csupán csak
hármat említettem meg. Az áramszolgál
tató az igények maximális kielégitésére
törekszik, de a problémát nem tudja máról
holnapra megoldani.

Mintegy a nehézségeket illusztrálóan
emlitenék néhány peldát:

- A i'viező lmre-Iakótelepen üzemelő

630 KVA-es tr.-rÓJ még 50 darab lakás
hőtárolós fűtésre állítása sem megold
ható. A tr.-állomásról pedig csaknem 300
lakás energiaellátását kell biztosítani.

- A Hősök L tr. körzetben is csaknem
300 fogyasztó van, és viszonylag nagy tel
jesítményű, 400 KVA-es tr-al sem tudjuk
már most az igényeket kielégíteni.

- Ugyanígy sorolhatnánk a Zrínyi úti,
Jóbi úti, Sugár úti, Eötvös úti, Katona
úti tr. körzeteket, hogy csak a legterheI
tebb körzeteket emlitsem.

Ezekben a körzetekben vagy a tr.-állo
másC'k.at kell bővíteni, táp pontokat sűrí

teni, vagy vezetékcserére van szükség.
A TITÁSZ. V. Gyomaendrőd Kirendelt
ség a probléma megoldására, az igények ki
elégítésére törekszik. Fellétlenül meg kell
hogyemlítsem, hogy ezen a teren a
TITÁSZ nem egy<tdüli beruházó. Ugyan
olyan beruházó a Nagyközségi Tanács és
bármely közület, amely kommunális há
lózatról vételez.

Szólnom kell még felrétlenül arról, hogy
aki hőtárolós kályhát akar üzemeltetni,
a TITÁSZ GyomaendrődíKírendeltségén
jelentkezzen. Az árámszolgáltató a jelent
kezőknek legkésőbb egy hónapon belül
nyilatkozni köteles, hogy vállalja-e - ha
ígen, milyen feltételekkel- vagy nem a hő

tárolós kályha hálózatra kapcsolását.
A téma sok területét nem érintettem,

főleg hely hiányában. Azzal fejezném be,
hogya teljes objektivitás elvén, a lehető

ségek szerínt az igények maximális kielé
gítésére törekszünk. de az igénvek kielé
!;ítése megoldásában még a következő öt
él'es tervben kell is dolgoznunk

A gyomaendrődi strandot azt hiszem,
egyetlen olvasónak sem kell különösebben
bemutatni, hiszen híre már az országha
tárokon túl is ismert, szépsége és \'izének
gyógyítÓ hatása sok vendéget vonz évről

évre.
A gyomai víz nemcsak strandolási lehe

tőséget nyújt, hanem számos megbetege
dés orvossága is.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem
szakvéleffiényez,e a vízösszetételt és szinte
fel sem leh<:t sorolni az általuk megemlített
betegségek számát, melyeknek gyógyszere.

A fürdőhely kiválasztása r958-ban na
gyon sze.-encsé, volt, csodálatos, romanti
kus környezetben, a gyomai ligetben he
lyezkedik el. Jövőre ünnepli feIU1állásának
25. évfordulóját, s ez alatt az idő alatt - a
folyamatos fejlesztések eredményeként 
igen nagy változáson ment át. Ma már
négy külső medencéje és eID' fedett für-

I döje van, amely minden korosztály igé
nyét kielégíti. A szabadban gyermekme
dence, gyógymedence, úszómedence stb.,
a fedett fürdőben pedig zuhanyzók, kád
fürdők, termál medence áll a látogatók
szolgálatára. Ez a vízterület 1500 főre van
kialakítva, ami - főleg az idei nyarat
figyelembe véve, amikor 3000-en felüli
is volt a suandolók száma - egyértelműen

kevés. A fejlesztési ten'ekben ugyan újabb
medence kialakítása egyelöre nem szere
pel, először. a meglévő medencék felújí
tása vált szükségessé. Ezt a felújítást már
tavaly megkezdték. s folyamatosan végzik.
198r-ben az 50 m-es fürdőmedencét újí
tották fel mintegy 500 ooo Ft értékben.
A 25 m-es úszómedencére 82-83-ban ke
rül sor, amt kb. egymillió forintot jelent.

A fürdő önellátÓ, a mmuennapos kiadá
sokat fedezik a bevételek, de a felújító
munkálatokat segítség nélkül nem tudnák
elvégezni. A Tanács segíti, támogatja a
fürdőt, hiszen a hazai és külföldi vendégek

I maradéktalan kiszolgálása, ellátása közös
érdek

A vendégeket 20 fős személyzet szol
gálja ki. A vaskos vendégkönyvek tanúsít
ják az ott dolgozók lelkes, odaadó mun
káját, akí megfordult egyszer náluk, igen
csak visszajön.

A strand területén nyújton szolgáltatá
sok - a fodrászat, kölcsönzés, masszíro
zás, étkeztetés. Az étkeztetést három egy
ség végzi, s ebből a háromból kettő zenes.
A pavilonban esténként élő zene szól,
a halászkertben pedig disco. Ez utóbbiban
szerdánként még filmvetítés is van. A pén
teki nap a fürdő életében azt jelenti, hogy
zártkörű campingtalálkozó következik, hi
szen egyre többen jönnek campingezni is
Gyomára. Ezek az esték igen vidámak,
ismerkedési esnől a táncversenyig és a játé
kos vetélkedőig minden meg van szer
Yezve.

Az idén már 320 sátort vertek fel a cam
pingben, ami szintén azt bizonyítja, hogy
szükségessé vált egy új campingező hely
kialakítása, ennek a területnek a fásítása
már megkezdődött. Az elkövetkezendő

években a kommunális egységek is bő\'í

tésre kerülnek.
A sátor nélkül érkezőket a fürdö metlen

lél·ő üdü[ősorban szállásoJják el, de ren
delkezésre áll még a Körös Étterem is.
Az igényeket még így sem tudják teljes
mértékben kielégítení, a gondokon a ma
gánházaknál lévő szobák kiadásával is eny
híteni próbálnak. A forgalom pedig évről

évre nő, ez évben a látogatottság kb. r r0
t20 ezer főt is eléri. Rendkívül nagy az
igény a fürdő körüli vikendtelkekre.

Hogy mennyire vonzza a vendégeket ez
a szép környezet, bizonyítja az is, hogy
a Békés megyei Fiatal Alkotók Köre első

együttes táborát itt rendezte, s azóta is
visszajárnak.

A lehetőségeket igyekeznek minél job
ban kihasználni. Az r. sz. Általános Iskola
kezdeményezésére két testnevelö tanár ősz

től tavaszig díjmentesen úszóoktatást
tart óvodásoknak. A nyári időszakban pe-
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A női röplabda-szakosztályról

A n 'grádz partizánok útjánfolytatás a 7. oldalról
dig öt tanár oktatja a kisiskolásokat. Ez azt
jelenti, hogy évenként 250-300 gyerek ta
nul meg úszni.

Termés2etesen gondok is vannaK, egy
néhánnyal már az előbbiekben megismer
kedtünk, de meg kell még említeni a víz
hozam csőkkenését is. Szükségessé vált a
termálkút felülvizsgálata, hogy feltárják
ennek a problémának az okait. Megoldásra
vár még a hidegvíz ellátás javítása - hi
szen hetenként 800-1000 m' a fürdő viz
igénye.

A fürdő vezetőjének, Uhrin Sándornak
egyetlen kívánsága van, ez pedig: viz-víz
medence-pénz !

Kivánjuk, hogy gondjaik minél előbb

rendeződjenek és kivánsága valóra vz.ljék.

Baginé Sziics fva

Hírek
Haza érkezett egyhetes spanyolországi

vendégszerepléséről a Kőrösmenti . Sző
vetkezeti Néptáncegyüttesünk. Palma de
Mallordn sikeres fellépéseikkel öregbi
tették az együttes és nagyközségünk hír
nevél.

Augusztus 4-S-én nagyközségünkben
megyei ifjúsági szakalegységi verseny ke
rült megrendezésre, amelyen a részt vevő

alegységek rendöri, katonai és polgárvé
delmi felkészültségüket bizonyították. Köz
ségünk középfokú intézményeiből a Kiss
Lajos Gimnázíum és a Mezőga2dasági és
Élelmiszeripari Szakmunkásképzőegy-egy
rendőri szakrajt indított. A 61 I-es Ipari
Szakmunkásképzőifjúgárdistái pedig ren
dezőként biztosították a verseny zavartalan
lebonyolítását.

Szeptember II-én a megyei polgárvé
delmi gyakorlat részeként Gyomaendrőd

1000-1000 személy befogadását gyako
rolta. A lebonyolított gyakorlat során la
kosságunk fegyelmezett magatartásával bi
zonyította tettrekészségét rendkívüli ese
mények feladatainak megoldására.

Augusztus 3!-én a nagyközségi tanács
vezetői nyugdíjazása alkalmából meghitt,
bensőséges ünnepség keretében búcsúz
tatták dr. Pikó Béla belgyógyász főorvost,

aki 37 éven át végezte községünkben lelki
ismeretes gyógyító munkáját. A nagyköz
ségi tanács szeptember 2-i tanácsülésén
jegyzőkönyvben fejezte ki köszönetét, el
ismerését a négy évtizedes, fáradtságot nem
ismerő, igényes szakmai munkájáért.

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: az MSZMP Közs<g-i Bizotts:iga

Gyomaendrod
A kiadas"rt felelős: Szakal József

Szerkeszti :l szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Janonz\;i György

Tördelöszerkesztő: Bcinschróth Károly

82.125/45 _ Kner Nyomda

Csapatuhkban hagyományai vannak a
nyári táborozásoknak, országjárásoknak.
Az idei táb6rozásra azonban nagyobb izga
lommal készültünk; gyerekek, nevelők.

Újszerű - legalábbis számunkra - táborba
indultunk; gyalogos vándortábor. Nehe
zen tudtuk elképzelni, hogy nem áll elő

a busz, "számunkra nem érdekes a vonat
indulás", mert mi gyato;;-,.-negyünk, ván
dorolunk. Készülődés közben nagy izga
lommal méregettük a hátizsákokat. Próbál
gattuk. Nehéz lesz) Elbírjuk) 20-22 kg.
Mit vigyünk még? Közben mennyivel nő

a súlya) Jó lesz-e a cipőnk) Mit rakjunk
ki? Milyenek lesznek a szálláshelyek)
stb. Július 5-én elindultunk mi vártdorosak
harminchatan (harminckét úttörő és négy
nevelő.) Jónak remélt és valósággá vált
tizenhárom napos vándorutunkra. Útvo
nalunk hat "bázishellyel" a következő:

Szécsény - Ráróspuszta - Karancsberény
Salgóbány~ - Bárna - Salgótarján.

Indulás előtti latolgatásainkra fény de
rült e "csodálatos" tizenhárom nap alatt.
Bizony a hátizsákok nehezek voltak. Az első

napok után má: tudtuk, hogy jövőre mit
hagyunk otthon. (Én ~ nehéz "útinaplót".)
Cipőink) Itt-on néha csak zokni maradt,
mert az nem bántotta friss hólyagjainkat.
Szállásaink ? Hiába! Legjobbak a sátorok.
Ez való az úttörőnek ! Ha éhesek vagyunk?
Főzünk! Az a legbiztosabb. Csodálatos
ez az önellátás. (Különösen, ha olyan jó
a tábor GH-sa, mint a miénk volt.) Élmé
nyeink) Hihetetlen, hogy egy-egy ilyen
túra mennyi élményt nyújt.

A gyönyörű táj, az erdei utak titokzatos
turistajelekkel.

A romantikusnak, titokzatosnak tűnő

határvonal, határkövek, a csehszlovák ha
táron, ahol nagyon kedves határőrök \'e-

A Gyomaendrődi Spartacus TK no!
röplabda-szakosztálya a megyében a ki
emelt szakosztályok közé tartozik.

A megyei elvárás az NB II-es szintet
tartani és az utánpótlás bázisát fejleszteni.

A sza.J.;:osztály az elvárásoknak maradék
talanul eleget tett és tesz, bár igen sok ne
hézséget kell leküzdenie.

Alapvető probléma, hogy általános isko
lai szinten csak a 2. sz. Általános Iskola
foglalkozik röplabda-oktatással, igaz itt is
csak tömegsport szinten.

Az iskolából kikerúlt gyerekek nagy
része nem üti meg a kívánt szintet, ezért
nagyon nagy a szelektálódás.

A felnőtt csapat bázisa a ~<:'iss Lajos
Gimnázium. A csapat zöme itt tanul. A bá
zis bővítése érdekében az Ipari Szakmun
kásképző iskolával felvette a kapcsolatot
szakosztályvezetés.

Komoly gondot okoz a már középiskolát
végzett lányok itthontartása, mivel felső

oktatási intézmény még a megyében sincs,
így -a továbbtanulni akarók eleve kiesnek.

zettek bennünket "ügyes határőr kutyák·
kal".

"Olyan jó volt, hogy egy kicsit el vol
tunk veszve" a Karancs- tetői kiJátó kere
sése közben. De segítettek; az iránytűk,

tájolók, (a Nap nem, mert nagyon borús
volt az idő, csepergett az eső) az úttörők

leleményessége.
"Palócföld" csodálatos központja: Holló

kő! - házaik! - öltözetük I - nyelvjárásuk!
- művészetük! - szokásaik!

Ez útvonalon szinte végigvonult előt

tünk a történelem; a középkori várak:
Hollókő, Salgó, Somoskő. Szécsényben
Rákóczi szelleme, a legfrissebben a II. vi
lágháború partizánemlékei. Megható, aho
gyan őrzik, ápolják a történelmet. A ka
rancsberényi, Nógrádi Sándor Partizán
múzeum Litkén II. világháborús hősök

emléktáblája. És mindezeket mintegy meg
koronázza Salgótarján a maga munkásmoz
galmi múltjával, emlékeivel, ezek méltó
ápolásával.

Mindezek (és még mennyi!) végigvo
nultak a pajtások előtt - élőn, elevenen 
e 13 nap alatt. Mindezeket látták, értették,
érezték, élvezték !

100 km-es "vándorozás" után rengeteg
élménnyel, - nem is nagyon elfáradva in
dultunk haza.

Szép emlékekkel, máris kis nosztalgiá
val kezdtük tervezni a jövő nyári túrát,
megállapítva, hogy ez a forma a jövő útja.

A pajtások szívből vidáman énekelték
a vonaton hazafelé haladva, hogy:

" ... miénk efó'ld, erdő - mezó'
kalásza, virága nékünk terem
Pajrm! daloljunk szép magyar
hazánkról!
Az ének szálljon völgyön és hegyen."

Stet Istvánné

Komoly sportdiplomáciai feladatot r6
a szakosztályra a Kiss Lajos Gimnázium
tornatermének az engedélyeztetése, hisz
nagyon nagy anyagi megterhelés lenne, ha
Mezőberénybe vagy Békéscsabára kellene
eljárni, hogy hazai mérkőzéseinket lejátsz
hassuk. Reméljük, Gyomaendrődnek is
lesz mihamarabb gy tornacsarnoka, mely
alkalmas lesz a versenyzésre.

A tavaszi forduló számszerű -adatai:
Felnőtt csapat

22 mérkőzés: 10 győzelem, I2 veres' g
32 pont (37-44 játszmaarány)
8. helyezés

Ifjúsági csapat
22 mérkőzés: 13 győzelem, 9 vereség
35 pont (48-39 játszmaarány)
6. helyezés

A gondok és problémák ellenére a csa
patok teljesítménye jónak mondható,
az NB II-es átlagnál jobb.

Szabados Ferenc
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Gyomaendrőd lakosságának

eredményekben gazdag

boldog új esztendőt

kiván

a szerkesztő bizottság

Az Új kert-soron folytatódik a lakás
építés, és közel 200, nagyrészt teljesen
közművesített telket alakítunk ki.

Elkezdődik a Lenin úti 39 lakásos lakó
tömb építése, alagsorában új OTP-fiókkal.

Teljes felújításra kerül a Pásztor J. út és
a Kossuth út állomáshoz vezető része.

Jelentős felújítást kap a Katona József
Művelődési Központ és a Blaha Lujza útí
óvoda.

A korántsem teljes felsorolások mutat
ják, hogy 1982-ben és tervünk szerint
1983-ban is sok fontos és időszerű feladat
kerül megoldásra. Ezek végrehajtásában,
hasonlóan, mint 1982-ben tették, 1983-ban
is számitunk a társadalmi összefogás ere
jére.

Köszönet illeti mindazokat, akik alkotÓ
véleményükkel és cselekedeteikkel hozza
járultak 1982. évi fejlődésünkhöz. Kér
jük, hogy az 1983-as rendkívül nehéznek
ígérkező évben minél többen segítsék
Gyomaendrőd fejlődését, céljainak meg
valósítását.

Ha vállvetve összefogunk, ha óvjuk,
amit elértünk, ha gondosabban ügyelünk
környezetünkre, védj ük és ápoljuk házunk
táj át, sokat tehetünk településünk fejlő

déséért, saját és polgártársaink jó közérze
téért.

A Községi Pártbizonság és a Tanács
képviseletében minden gyomaendrődi ál
lampolgárnak kívánunk az 1983-as eszten
dőben békességet, egyetértést, jó egészsé
get, boldogságot és munkájukhoz sok sikert.

Gyomaendrőd, 1982. december 31.

Egy év telt el azóta, hogy Gyoma és
Endrőd lakosságának szinte egyöntetű

akaratát kifejezve, a Népköztársaság Elnöki
Tanácsának döntése alapján az egybeol
vadt két Tanács kimondta az egyesülést és
megválasztotta GyomaendrődTanácsa bi
zottságait és tisztségviselőit.

Történelmi döntés volt ez, meghatározó
a két nagymúltú település jövőbeni fejlő

désében. Magában hordozza a várossá fej
lődés felgyorsításának lehetőségét, de kö
vetelményét is.

Az előzőekből következik, hogy az egye
sült Tanácsra és bizottságaira, valamint
tisztségviselőire nagy feladatot és felelős

séget ró a jövő céltudatos építése, a jelen
problémáinak megoldása.

A feladatok fő iránya adott volt, hiszen
mindkét község elkészítette VI. ötéves ter
vét, elkezdte annak végrehajtását. A tervek
eggyéforrasztása sem jelentett nagy fel
adatot, hiszen azok egyeztetve, összehan
golva készültek, számbavéve a közös érde
keket és a józan ész diktálta egyesülés vár
ható bekövetkezését.

A feladat végrehajtásához a Tanács tes
tületeinek és bizottságainak, valamint
szakigazgatási szervének munkájához jó
alapot biztosított az egyesülés alapos poli
tikai előkészítése. Ez eredményezte, hogy
a lakosság jelentős része már nemcsak
egyetértését, hanem türelmetlen akaratát is
kifejezte a teljes eggyéolvadással kapcso
latban.

Mozgalmas volt Gyomaendrődön az
1982-es év, hiszen alig kezdődött el, sor
került a községi Pártbizottságot megvá
lasztó pártértekezleue, majd következtek
a tanácstagi beszámolók, a KISZ Bizott
ság megválasztása, az április 4-i falugyűlés,
a- Hazafias Népfront egybeolvadása, az
Önkéntes Tűzoltó Szervezet egyesülése és
;2ámos más esemény.

Az eltelt év során örömmel és köszönet
tel tapasztalhattuk, hogy a lakosság biza
lommal, előítélet nélkül fogadta el az új
testületeket és vezetőket.

Bizalmát tükrözte, hogy a tanácstagi be
számolókon megnőtt az aktivitás, a javas
latok és észrevételek száma, de ritkán elő

fordult elfogult türelmetlenség.
A tanácsüléseken, a vb-üléseken nyílt,

oszInte és tárgyilagos légkör alakult ki,
ami fokozta az aktivitást.

Az 5 fős kirendeltség léuehozásának he
lyességét az élet bebizonyította. Munká
jukkal jelentősen hozzájárultak ahhoz,
hogy az endrődi rész lakossága nem érezte
komolyabban a központi tanácsháza tá
volabbra kerülését.

A Pártbizottság és a Tanács munkameg
osztása helyesen alakult. Ebben jelentős

része volt a kölcsönös tájékoztatás folya
matosságának. A munkamegosztás tette
lehetővé, hogy többször eljussunk a tár
sadalmi és tömegszervezetek rendezvé
nyeire, a gazdasági egységek rendezvé
nyeire, testületi üléseire. Így sikerült el
érni, hogy a Pártbizonság és a Tanács
kapcsolata a nem tanácsi szervekkel nem
szenvedett törést. Örvendetes volt a köl
csönös kapcsolatkeresésre törekvés, az
együttműködési készség megnyílvánulása.
Az a tapasztalat, hogy a gyomaendrődi

gazdasági egységek szívügyüknek tekintik
a település fejlesztését és aktívan részt kí
vánnak benne venni. Ugyanezt tapasztal
tuk nagyon sok helyen a lakosság részéről

is, melyben jelentős szerepe van a párt és
a tömegszervezetek politikai munkájának.

Nem kell szégyenkeznünk konkrét ered
ményeinkkel és 1983. évi célkitűzéseinkkel.

1982-ben befejeződött a vízmű és
szennyvíztisztítÓ beruházásunk, és elké
szült a 70 millió forintos beruházást
igénylő felszíni vízkivételi és tisztítómű

terve. Megépítettük az öregszőlői vízve
zetéket.

Átadásra került 26 tanácsi és 26 OTP-s
lakás, épül további 65 OTP-s lakás.

Közel 400 db korszerűvilágítótest került
elhelyezésre, főleg Öregszőlőben és az
endrődi részen.

Elkezdtük 2 új óvodai csoport kialakítá
sát Besenyszegen.

Több mint 5 millió forintot fordítottunk
felújításokra, melyek felsorolása igen hosz
szú lenne.

1983-as feladataink közül kiemelkedő a
telefonközpont és -hálózat terven felüli
korszerűsítése, melynek alapján Iooo-re
lehet növelni a bekötések számát, és az új
központ lehetővé teszi az automata távhí
vást.

Szakál J6zsef
pb-titkár

Jenei Bálint
tanácselnök



A 100 éves Gyuriczáné emlékei

Egy évszázad! Nem is akármilyen!
1882-1982. Benne két világháború. Ezt
élte át Gyuriczáné - Trubó Borbála néni,
akit a Blaha Lujza úti lakásán köszöntöttek
e szép jubileum alkalmával szeptember
6-án.

A sok jókívánsághoz hadd csatlakozzunk
mi is azzal a régi köszöntővel, amit ma már
nagyon kevesen tudnak, de Borbála néni
fiatalsága idején még által~nosan ismert
volt.

Örülj és örvendezz hangos énekszóval
Vigadjál immáron számos utódoddal!
Téged az Úr Isten sokáig éltessen
Testi lelki jóban soká részesítsen !

Azt kívánjuk szívesen:
Gondot, bajt ne ismerjen,
Szeretetben, egészségben
Békésen élhessen.

Úgy gondolom legékesebb köszöntő, ha
fiatalsága emlékeit felélesztjük, élővé tesz
szük.

Lócára telepedve beszélgettem vele a
nyitott tornácon, a "gangon". Régi időkre

vagyok kíváncsi. Azokat lapozza fel emlé
kezetében. Olyan tisztán keresgél az eltelt
évszázadban, hogy feleannyi idősek is
megirigyelhemék memóriáját.

- Mikor kinőttem az iskolapadból, - ke
mény, de igazságos ember volt Vidovits
tanitó úr - otthon nagy szükség volt rám.
A házkörüli dolgokban, a gazdasági mun
kában kellett a fiatal derék, a fürge kéz.

Aratás, cséplés, kapálás! Könnyebben
hajlott a derekam, mint az anyámé. Suly
kolni jártam a Nász utca (Petőfi, Décsi)
végénél a Körösre. Ivóvizet a Körösről

hordtunk, télen is, mikor lékből merítet
tünk. Sokszor olyan kutya idő volt, hogy
még a kanta is dudált. Csöpögőn szűrtük

át, hogy iható legyen, hogy betegséget ne
okozzon a folyóvíz.

Kevés földünk volt, sok gyerek. Apám
minden évben vállalt aratást. Bátyáim is
sorban kaszáltak Wodiáner birtokán, ké
sőbb Gaisz uraságnál. Mi lányok gyűjtÖt

tünk utánuk. Még esett a harmat, mikor
munkába álltunk, s újra hullani kezdett,
mire pihenőre tértünk. Tavasztól őszig az
évek szorgos munkában teltek el. Hanem
az őszi esők beálltával az élet megcsende
sedett. Nem tétlenkedtünk akkor sem, csak
beszorultunk a házba. JÖtt a fonóka, meg
a tollfosztó boldog ideje.

Hatan voltunk lánypajtások. Iskolába
is együtt jártunk, meg vasárnap délutá
nonként cikázni a Kisgyepre. Esti harang
szóra otthon kellett lenni még nagylány
korban is. Jaj, de sokat nevettünk! Hogy
az akkori legények mennyi bolondságot
csináltak!

Novembertől márciusig a guzsalyosok
(fonóka) voltak a legjobb mulatságok.
Délután, hogy otthon elvégződtünk, ren
desen felöltöztünk, hónunk alá kaptuk a
kóccal felszerelt guzsalyt, és indultunk.
Egyszer se mentem el édesanyám figyel-
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meztető szava nélkül, hogy: "Lyányom,
ne feledd az illendőséget"!

Buláéknál voltunk legtöbbször, de a töb
bieknél is sor került az összejövetelre. Én
laktam legtávolabb. Nótázásomat meghal
lotta Iványi Panni, s mire eléjük értem,
már kinn volt az utcán. Aztán a kuncogá
sunk, kacagásunk adott jelt Benkó Katinak,
mert mi hárman egyfelől jártunk. Gyebnár
Mari, meg Timár Brigitta a Hasítás felé
lakott. Ök mindig együtt érkeztek.

Lámpagyújtás előtt már pörgött az
orsó, nyálaztuk a kenderkócot. Sokszor
csak egymásra néztünk és kitört a hahota.
Legtöbbször nem is tudtuk, min nevetünk
olyan jóízűt. Bula Krisztina volt a legjobb
hangú köztünk. Ő kezdte a nótát, mi meg
folytattuk.

Persze már délelőtt forróvízzel föllo
csolta a szoba földjét, meg pévával fel
szórta, hogy ne poroljon, mert nem múlha
tott el fonóka tánc nélkül.

A legények se várattak magukra. Leg
többjét már a lépéséről megismertük, vagy
a nótájáról tudtuk, ki közeledik.

Vaszkó Péternek, - akinek Bula Krisz
tina volt a szeretője - minden érkezéskor
az volt a nótája, hogy:

Fekete zsindelyes, fekete zsindelyes
Az endrődi bíró háza .

Soha nem dalolta, hanem fütyülte.
Olyan szépen senki nem tudott a környé
ken fütyülni, mint ő.

Neki volt citerája is, mindig magával
hozta.

Aztán lopakodtak sorban a többiek.
Krisztina már egyedül volt lánya csa

ládban, hat nénje már férjnél volt. Fiú
nem volt a családban. Nagyon kapós lá
nyok voltak. Pedig szűkösen jutott egy
nek-egynek másfél lánc föld örökség. Igaz,
ugari földjük volt.

Mi lányok a kanapén, meg a lócán ül
tünk. A legények sámlin, meg morzsoló
széken. Az a bolondos Timár Zakariás
mindig a Krisztina apjának csizmahúzó
fakutyájára telepedett.

Mi lányok összebújtunk, hogy a legé
nyek ne tudjanak közénk furakodni. Csak
hát úgy meg kényelmetlen volt az orsó
pörgetése, meg a felcsévélés.

Vaszkó Péter a kecskelábú asztalra tette
a citeráját és megpendítette a nótánkat.
Krisztinának "Csak úgy csengett a hangja:
(templomban is mindig kihallatszott a
többi közül az ő éneke).

Az endrődi Kenderáztatóba
Mossa tollát egy fekete csóka.
Moshatod azt, akár ki is téphedd,
Mégse leszel hattyunál fehérebb.

A legények meg rákontráztak:

Az endrődi Kenderáztatóba
Szőke kislány a kévéket mossa.
Mossad babám patyolatfehérre,
Abból lesz az ágyunk lepedője.

A 100 éves Gyuriczállé

Mossad, tilold, vékony szálra fonjad,
Esténként a fonóba elhozzad !
Gombolyitni, pászmázni segítek,
Őszre úgyis összeadnak véled.

Ezt nagyon szerettük. Mikor táncra ke
rült a sor, akkor újból elővettük, mert na
gyon jól lehetett rá körözni, meg mártani is.

Persze, mi közben fontunk. El-elhallgat
tunk, hogy nyálami kellett a kócot.

Timár Brigitta font köztünk legszebben.
Ö sokszor megpörgette az orsót, eldobta a
szoba földjére, és az úgy forgott, mint a
mostani gyerekek búgócsigája.

Mikor vastag volt az orsó a rágombolyí
tott fonáltól, könnyen kicsúszott az ujjunk
közül és gurult. Volt sikítás, ugrás utána,
mert ha a legény megelőzött bennünket,
ha ő hozta vissza, nem akarta ingyér vissza
adni. Ha meg neadjisten az ágy alá, vagy
a kanapé alá messze begurult, oda mán
igazán nem bújhatott utána szoknyásan
alyány.

Jó volr, hogy a cudar legény is ott volt.
Hogyne, még meglátták volna az alsószok
nyánkat ! Mindjárt rossz hirit költötték
volna az ember lyányának. Persze olyankor
csak csókért adta vissza a gonosz. Voltak
ott olyan legények, akik bizony minden
alkalmat kilestek, csakhogy egy-egy csókot
kaphassanak a lyánytól. Oszt soknak nem
volt elég az arcunk. Mikor két gugyolát
lefontunk, abbahagytuk a munkát. Tán
coitunk, vagy játszottunk. Fakutyás sok
szor olyan találóskérdést mondott, hogy
csak úgy pirultunk tőle.

Mikor a csárdásban kimelegedtünk, át
váltott a citera a kacsintósra :

Csuda, hogy ~ég áll z. ·...ilág,
Kiszakadt a bricsesznadrág,
Kiszakadt és lett rajta egy lyuk...

Meg nagyon szerettünk "magyar ket
tőst" járni. Abban tapsoltunk is, meg fo
rogtunk párosan. Azt legtöbbször arra a
nótára roptuk :



A beszámoló taggyűlésről

Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy.
Barna kislány, éjszakára hova mégy?
Elmegyek a régi szeretőm után.
Megkérdezem szeret-e még igazán.

Édesanyám kísérjen el a bálba!
Felöltözök kilencfodros ruhámba.
Minden legény kacsingatva énrám néz
Ki babája ez a kislány? Jaj, be szép-

Mikor úgy esett, hogy Péter beleunt a
muzsikába, vagy neki is táncra viszketett a
talpa, felváltotta fakutyás Timár Zakariás.
Ő ugyan csak fésű-muzsikával szolgált, de
azzal is csapott olyan hangulatot, mint egy
egész banda. A két térdére rákötött egy-egy
fedőt, és azzal cintányérozott.

A mulatság vége felé elmondruk:

A simai csárdába
Ecet ég a lámpába.
Jaj, de homályosan ég.
Petró Bandi a vendég.
A nótáját húzatja,
Csaplárosnét siratja ...

Ugyanilyen összejövetel volt a fosztóka,
vagy tollfosztó. Olyan napokon, mikor fo
nástilalom volt: Kedden, pénteken, vasár
nap, ünnepen, Borbála és Luca napon
összejöttek a lányok. A háziak tollát közö
sen fosztotruk. Nem vittünk magunkkal
munkát, mert a toll kényes portéka.

Különösen a pehely.
Közben lehetett beszélgetni, nótázni,

pletykálni, mesélni. Legszívesebben dalol
tunk. A legények mellénk ültek, segítenek.
Meg gonoszkodtak: a fosztott tollal csik
landozták a nyakunkat, fülünket, arcunkat.

Az a cudar Fakutyás döglött egeret lo
pott be a fosztanivaló toll közé. Lett akkor
aztán riadalom. Máskor meg élő verebeket
hozott, s mikor nem figyeltünk oda, a meg
fosztott pihe közé dugta. Megrémültünk,

"S a hozzáértő, dolgozó / nép okos gyü
lekezetében / hányni-verni meg száz ba
junk."

Ezek a József Attila sorok motoszkáltak
bennem végig, amikor 1982. november
23-án a Körösi Állami Gazdaság beszá
moló taggyülését hallgattam.

A héttagú vezetőség jól előkészített be
számolóját Tengely Gyula vezetőségi tag
olvasta fel az ünnepi, családias környezet
ben rendezett taggyűlésnek, melyen Mol
nár Lajosné a Megyei PB aktivistáján kí
vül Dankó Mihály és Sonkoly Mihály
a Járási PB aktivistái, Szakál József az
MSZMP Községi Bizottságának titkára és
Balázs István az alapszervezet patronánsa
is részt vettek.

A beszámoló mindenre kiterjedő, érté
kelő, kritikus, a jövőt meghatározó sorai
bemutatták az alapszervezet és a gazdaság
jelenlegi helyzetét. A 85 fős alapszervezet
ben - a gazdaság dolgozóinak 14 %-a párt
tag - 8 pártcsoport tevékenykedik. Az el
múlt mozgalmi évben igazolták át a nyug
dijas elvtársakat a területi alapszerveze-

mikor mozogni kezdett a rostán a toll.
Megint egérre gyanakodrunk. Akkor lett
a nagy rémület, mikor felröppentek a vere
bek. Volt, mikor dohányport sZÓrt a toll
közé. Lett tüsszögés, repült a pihe. Ő meg,
ha nem is kellen neki, akkor is olyanokat
tudott tüsszenteni, hogy forgószél mód
jára repült a toll és olyanok lettünk, mint
a bűtiboszorkányok (böjtiboszorkány).

Az is megesett, hogy a legények hoztak
magukkal kulacsot. Különösen, ha valaki
nek közülük névnapja, vagy születésnapja
volt. Nőtt a kedv, kezdődött a csúfolódás:

Az endrődi legények
Jaj, de nagyon szegények ...
Az endrődi lányok tyúkot ültettek ...

Csak azt sajnálruk, hogy olyan gyorsan
elszállt az idő és menni kellett. Nem Iehe
tett későre maradni, mert ha valami éj
szakai kellemetlenség volt a faluban, azo
kat vették elő, akikről tudták, hogy guzsa
lyosba, vagy fosztókába járnak. A csénd
őrök üldözték, de a plébános úr, meg az
elöljáróság is nagyon ellene volt.

Bizony megesett, hogy a legények össze
verekedtek a lyányokon, de annyira, hogy
még a bicska is kinyílt. Az ilyesminek na
gyon komoly következménye lett. Volt,
akit megbilincselve hurcoltak végig a fa
lun, hogyelrémítsék a többit.

Néhányszor alaposan ránk is ijesztettek
mulatás közben: ránk verték keményen az
ajtót, vagy ablakot és bekiabáltak elváltoz
tatott hangon: "A törvény nevében ki
nyimi az ajtót!" Volt ám megszeppenés.
Mikor aztán a kinyitott ajtón ismerős bújt
be, volt neki nemulass.

Hazafelé az egész utat végigkacarászruk.
Zakariás élethűen elkezdett nyávogni min
den kutyás háznál. A kutya dühében majd
szétrágta a kerítést.

Mártoll Gábor

tekbe. Ez évben KISZ-ajánlással vettek fel
két elvtársat. Mindketten fizikai dolgozók.
Ezeknél a felvételeknél külön jelentőséggel

bír, hogy az ajánlók az új tagok közvetlen
munkahelyi környezetébőlkerültek ki. Így
segíteni tudják a fiatal elvtársakat a beil
leszkedésbe, a kapott feladatok végrehaj
tásában.

A gazdaságpolitikai munkát értékelve a
beszámoló hangsúlyozta, hogy nyílt,
őszinte létkörre, kezdeményező készségre
van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi - köny
nyűnek nem mondható - állapoton javí
tani tudjanak. Számolni kell a realitások
kaI. A föld-technika-ember hármasára
építve megújítani az egész gazdaságot. Ki
kell igazítani a termékszerkezetet. A jövő

ben elsősorban a saját erőre építve a jelen
leginél eredményesebben kell termelni.

Ennek megvalósulását jelzi, hogy a ko
rábbitól eltérően az ősz folyamán 2400
hektár őszi kalászost vetettek. Az ágazati
rendszerről pedig a kerületi rendszerre
térnek át, amely biztosíték arra, hogy a
szellemi kapacitást jobban kihasználva,

Hírek
Gyomaendrőd nagyközségben működő

ÁFÉSZ első alkalommal szervezett októ
ber I8-tól a hónap végéig tartó nagysikerű

árubemutatót, egyben lehetőséget adott
községünk lakosságának a kedvezményes
áruvásárlásra.

November 8-án ünnepélyes keretek kö
ZÖtt adták át Budapesten a Körösmenti
Néptánc Együttesnek véglegesen a "Kiváló
Együttes" megtisztelő címet. Az eredmé
nyes munkájuk elismeréséhez e helyről is
gratulálunk, és további sok sikert kívá
nunk.

nagyobb önállóságot és egyben nagyobb
felelősséget adva hatékonyabb munkát vé
gezzenek.

A hozzászólásokat a segiteni-, tenniaka
rás, a felelősségtől áthatott jobbító szándék
jellemezte.

Antal elvtárs vitatkozott abeszámolóval,
mondván: nem hiszi, hogy szűkebb a szel
lemi kapacitás, mint más gazdaságokban,
hisz az itt dolgozó szakemberek is ugyan
azon felsőoktatási intézményekben végez
tek, mint a más mezőgazdaságiüzemekben
dolgozók. Szerinte nem kaptak eléggé ön
álló feladatot. "Ahol pedig önállóság nincs
- kisebb a felelősség, gyengébb a terme
lés" .

Nagy M. Lajos azt hangsúlyozta, hogy
minden párttagnak a bejegyzetrnél eggyel
több pár=egbízatása van. Legyen minden
párttag agitátor a közvetlen környezeté
ben. Nemcsak szóval, azzal is, hogya mun
káját példaadóan végzi, a munkaidőt maxi
málisan kihasználja.

A gazdaság igazgatója, Dávid Imre ki
emelte, hogy a beszámoló nagyon jó, mert
kritikus és enől igaz. A jövőben személyre
szólóan is ugyanilyen értékelésekre van
szj;rkség. A föld-eszköz-ember hármasáról
ezt mondta: a föld olyan, amilyen - meg
kell művelni. Az eszközöket maximálisan
ki kell használni. A lelkiismeretesen dol
gozó embert meg kell becsülni. Azaz "amit
a technika, az okos és dolgos ember meg
tud tenni, tegyük meg és akkor a jövőben

jobb eredményekrőlszámolharunk be.
Balázs István, az MSZMP Nagyközségi

Bizottsága értékelését felolvasva jónak
minősítette a Körösi Állami Gazdaság
alapszervezetének 1982. évi munkáját.

A hozzászólás után dr. Mindák Zoltán
alapszervi titkár válaszolt - többek között
kiemelve a munkásőrszakasz eredményes
tevékenységét - a pártépítésben a legfon
tosabb bázis - majd szólt a KISZ-szerve
zet és a brigádmozgalom segítésében fel
veten feladatokról.

Miután az ürulepi taggyűlés a beszámo
lót egy emberként elfogadta, második
napirendi pontként megválasztották az
1983. január 7-i járási pártértekezlet kül
dötteit Bohák János, Dávid Imre és Gom
bár Mátyásné személyében.
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A LENIN MGTSZ 1982. évi gazdálkodásáról

iVIunkában a vegyszerezők

Termelőszövetkezetünk 5°°5 ha terüle
ten gazdálkodik, melyből 4132 ha szántó.
Üzemünk a hunyai határtól a túrkevei ha
tárig terjed mintegy 38 km hosszúságban.
Tervezett termelési értékünk 126 millió Ft,
nyereségünk 9,6 millió Ft. A háromnegyed
éves felmérésünk szerint a tény is e körül
alakul. Átszámolva I98z. évi tervünket az
'983' évi várható árszahályozó változások
kal és dotáció csökkenésekkel, ez az évi
nyereségünket megharmadolná. Felada
tunk 1983 évre a termelés- és hatékonyság
növelés, a veszteséget termelő ágazatok
felszámolása, illetve nyereségessé tétele, az
ennek érdekében működőmegfelelőérdelt
ségi rendszer kidolgozása. Következetes
közgazdasági munkával, szigorú tervek
alapj án, rugalmas vezetői hozzáállással
eredményeink elérhetőek a jövőben nehe
zedő feltételek mellett is. Termelőszövet

kezetünk stabilan gazdálkodott megala
l;:ulása óta eltelt 34 éve alatt, ezt bizonyítja
az a tény is, hogy soha nem volt mérleg- és
alaphiányos, tagságának megfelelő stabil
jövedelmet és megélhetést nyújtott, 1977
ben Kiváló Szövetkezeti címet nyert.

Gazdaságunk meghatározó nagyság
rendű és nyereségű ágazata a szántóföldi
növénytermelés. Gépparkunk a termelési
feladatok megoldásához elégséges, vegyes,
és főként amortizált. Jelenleg búzát 5,2
tonnát, kukoricát 8 tonnát, napraforgót 2,4
tonnát, lóbabot 2,6 tennát, pillangósokat
0,3 tonnát termelünk hektáronként. Fog
lalkozunk vetőmagtermeléssel, hibridku
korica és napraforgó előállitásával is. Cé
lunk a nyereségesség növelése és háztáji
ban a tagi érdekeltség megteremtése, mely
ez évben eredményesnek mondható. Faj
tákban, növényvédelem-, talajerő pótlásban
intenzív termesztés-technológiákat alkal
mazunk főként a KITE termelési rendsze
ren belül. Talajaink 2/J részben ún.
"perc talajok", energiaigényesek. Bel
vízre, aszályra igen érzékenyek. Talajmű-

velési eljárásainkban nagy súlyt fektetünk
a talaj nedvességmegőrzésére a réteg- és
a mélylazításokra. Ez évben 2100 ha mély
lazítást, 380 ha istállótrágya-szórást végez
tünk. Korszerű silóbetakarító gépparkkal
rendelkezünk, évente 7000 tonna silót ké
szítünk gyepszenázsként, kukoricasiló
ként. Bérsilózást végeztünk az Alkotmány
Tsz-ben és a Sarkadi Lenin Mtsz-ben.
Széna-, szalmakészleteink jó minőségben

megfelelő mennyiségben rendelkezésre
állnak.

A tömegtakarmányok és szálasok bizto
sításában nagyobb szerepet kapott a rét
legelő gazdálkodás, ahol ez évben IS0 ha
lazítást és 50 ha felújítást végeztünk. In
tenzív legeltetést, és legelőgazdálkodást

valósítunk meg öntözött, fix- és villany
pásztoros karám hasznosítással a juh
szarvasmarha ágazatokban. Kukoricabe
takarításunkat 1200 ha-on időben, a ter
vezett feletti átlagtermésben végeztük.
Szállitóparkunk kicsi, fejlesztésre szorul.
Nagygépjeink három műszakban, kom
bájnjaink két műszakban üzemelnek. El
ismerésre, dicséretre méltó, fegyelmezett,
tervszerű munkavégzés jellemezte dol
gozóink egész éves munkáját. Gondok,
problémák természetesen vannak. Főként

munkaerő-ellátottság,munkabér-gazdálko
dás terén.

A termelés magasabb szintre való eme
lése, a termésátlagok emelése és stabilizá
lása érdekében az INTENZív GABONA
PROGRAMBA beléptünk a KITE szer
vezésében. Ennek lényege, hogy lökés
szerűen felújít ja, növeli korszerű techno
lógia megvalósítására alkalmas gépparkun
kat. Összességében 22 milliós a gépberuhá
zás fejlett tőkés szocialista gépekből. Tör
leszteni búza-, kukoricahozam növeléséből

eredő többletjövedelemből kell. Eszköz
parkjával energiatakarékos talajművelésva
iósítható meg.

Az őszi búza vetését 1769 ha területen

október 27-ig optimális időben elvetettük.
Ebből 560 ha a SZÓrt vetés, mely új eljárás,
körülményeink között a jövőben is alkal
mazást nyert. A tavasziak alá időben jó
minőségű mélyszántásokat és talajlazítá
sokat végeztünk. A kertészet munkaerő

és szervezési gondok miatt, valamint nye
reségessé tétele céljából I983-ban tagok és
kívülállók részére bérbeadásra kerül.

Állattenyésztésünkön belül juhászatunk
2200 anyás; a szakiskola tantelepe. A tŐ

kés piaci gondok ez évben 420 ezer Ft
veszteséget okoítak, nyereségét megkérdő
jelezi, bérbeadását tervezzük. A sertés
ágazatban a szétszórt telepek helyett ez
évben egy 15,6 millió Ft-os rekonstrukciós
bővitést végzünk, mely december Is-én
kerül műszaki átadásra. Átadása után
7 millió Ft vissza nem térítendő állami
támogatást kapunk. Szeghalmi és saját
építőbrigádunk, szerelöink végzik a be
ruházást. Tagjaink nagyon sok társadalmi
munkával segítik a kivitelezést. A telep
340 termelő kocával 6500 db hízó kibo
csátására alkalmas. Szarvasmarha-ágaza
tunk tej és húshasznú. Fejőtehenészetünk

átkeresztezése holstein-frízzel 1978-ban
kezdődött 2900 liter/tehén tejnél. Jelenleg
4600 liter a tej termelés, mely jövőre 4900
liter lesz. A húsmarhaágazat pozíciója rom
lik, mérlegeljük a felszámolását.

Ez évben munkabér-gazdálkodásunkat
a tömegen belüli színvonalgazdálkodás ke
retein belül oldjuk meg, jövőre szíovonal
gazdálkodást foly tatunk. Mindez sok gon
dot jelent, melyet nehéz összhangba hozni
a termelékenységi és hatékonysági követel
ményekkel. Munkaszervezeti felépítésünk
kerületi-ágazati, 25 fő felső- és középfokú,
több sokéves gyakorlatú egyéb veiető ter
vezi és hajtja végre üzemi feladatainkat.
Szakember-ellátottságunk, munkaidő-ki

dolgozásunk és munkaszervezésünk nem
gondmentes, különösen az állattenyésztés
terén vannak komoly teendőinkennek javí
tására. Kilenc szocialista brigádunk kll1ön
böző munkaterületeken mintegy 120 fővel

eredményesen valósítja meg éves termelési
vállalásaikat.

Tagságunk aktiv dolgozói létszáma
330 fő. Ebből 110 fő 30 éven aluli, társa
dalmi ösztöndíjasunk 7 fő van, ebből 5 fő

szakmunkás. E téren igényünk jóval több.
A dolgozóink munkájának elismeréséül

4! fő kapott 10-20 éves törzsgárda kitün
tetést a vele járó I-Z havi keresettel. Szer
vezett üdültetések, kirándulások rendsze
resek, kedveltek. Tagi építkezések támo
gatására lakásépítési alapot hoztunk létre,
mely 25-50 ezer Ft/fő 10 évig kamatmen
tes törlesztéssel. Munkaruha-junatásunk
minden fizikai munkakörre kiterjed. Az új
követelmények és egyéb megfontolások
egy IPARSZOLGÁLTATÓ SZAKCSO
PORT létrehozására késztettek bennün
ket, mely október hónapban megalakult.

Tagjai termelőszövetkezetünknekés kí
vülálló vállalatoknak, és egyéneknek végez
hemek építőipari és vasipari szolgáltatáso
kat. Speciális hegesztéseket, fémfelraká-
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Huszonnyolc év egy szövetkezet élén

sokat alkalmaznak élettartam hosszabbí
tásra, alkatrész-felújításra CASTODIN
eljárással. Nyereséges melléktevékenység
fejlesztése jelen gazdasági körülmények
között szervezés alatt áll, indokolt. Jelen
leg csupán homokbányánk üzemel.

Jövő évi terveink kimunkálásán fárado
zunk, a leltározás után legfontosabb fel
adatunk a zárszámadás elkészítése. Köny
velésünk gépi könyvelés, mely biztos alapja
mind az évközi elemzésnek, mind a bi-

Már régÓta rebesgették Gyomaendrődön

azt a hírt, ami december 16-án valósággá
vált. A MESZÖV küldöttközgyűlése ezen
a napon Tanai Ferencet, a Gyomaendrőd

és vidéke ÁFÉSZ elnökét a MESZÖV
elnökévé választotta. Magasabb beosztásba
került, egy szövetkezet vezetése helyett
1983. január elsejétől Békés megye fogyasz
tási szövetkezeteinek az irányitása lesz a
feladata.

Ülünk az elnöki irodában, előttem az
összeállított kérdések. Ám rövidesen ki
derül, hogy ezekre jóformán alig van szük
ség. A jó riportalany szinte érzi a kérdése
ket. És beszélgetésünk során Tanai Ferenc
ilyennek bizonyult, előttem egy gazdag és
tartalmas életpálya bontakozik ki. Az első

emlékek a távoli szülőföldhöz, a Zala me
gyei Csörnyeföldhöz kötik, ahol meglátta
a napvilágot 1932. szeptember 12-én, és
ahol ifjúkorát is eltöltötte. Agrárproletár
szüleinek nem kis gondot jelentett a hét
gyermek felnevelése. A két világháború
közti tőkés-földbirtokos államszervezet
szinte predesztinálta a Dunántúl apró
dimbes-dombos falvaiban is, hogy az apák
hoz hasonlóan az utódokra is nehéz sors és
megélhetés vár. Hasonló sors várt volna
Tanai Ferencre is.

A felszabadulás döntő változást ered
ményezett életében. Az alakuló új rend
szélesre tárta kapuit az érvényesülni akaró,
tehetséges fiatalok előtt. Tanai Ferenc élt
is a lehetőséggel.

1951-ig munkásként dolgozott, de már
előtte elkö1elezte magát a munkásmozga
lommai is. Először az ifjúsági szervezetek
ben, a MADISZ-ban és a DISZ-ben tevé
kenykedett, majd 1950-tőla FÉKOSZ-nak
(Földmunkás Szakszervezet Munkás Ta
gozata) titkára. 195I-től párttag.

Öthónapos SZÖVOSZ vezetőképző a
Tolna megyei Pillán, ügyvezető elnöki
beosztás a Kiscsehi és Vidéke Földműves

szövetkezemél, csoportvezető Zalaeger
szegen a MESZÖV-nél, oktatási előadó,

tanfolyamvezető és még sorolhamánk to
vább azokat az éleuajzi adatokat, amelyek
azt jelzik, hogy szocialista társadalmi rend
szerünk a tehetséges és elkötelezett fiata
lokat mindig azokra a posztokra irányí
totta; ahol az adott időben munkájukra a
legnagyobb szükség volt.

1954 jelentős változást hozott életében.
Házassága révén Endrődre került. Ekkor
már jelentős kereskedelmi tapasztalattal
rendelkezett, így az Endrődi Körzeti
Földművesszövetkezet ügyvezető elnöke

zonylati fegyelem szo.~osra zárásának, ahol
bizony vannak még ja.vítani valók.

Üzemünk életébe ,;s munkájába kíván
tunk rövid ismertetőnkkel betekintést
nyújtani és a későbbilkben is szándékunk
ban áll munkánkról, gondjainkról, ered
ményeinkről, törekvé,einkről tájékoztami
nagyközségünk lakosságát.

Gyomaendrőd, 1982. nov. 4·
Villállyi Anila

lett. A múltban oly sckat szenvedett vihar
sarki néptől már korá)ban sem volt idegen
a szövetkezés gondclata, de a reményt
keltő lépések után a k emelkedés még vára
tott magára. Néhán:' egység kivételével
elhanyagolt üzlethál6.~at várta az új elnö
köt, a szövetkezet nehéz körülmények kö
zött gazdálkodott, az éves eredmény a ne
gyedmillió forintot sem érte el. Feladat
tehát adódott bőven.

1955-ben az eredmény már meghaladta
a félmillió forintot, a::óta is évről évre di
namikusan emelkedett. Endrődön komoly
hálózatfejlesztés inddt meg, többek kö
zött a megyében 195~-ben itt az elsők kö
zött nyílt önkiszolg:lló egység. Számos
dicsérő oklevél, a napjainkig nyolc alka
lommal elért Kiváló ::zövetkezeti cím és a
dinamikus fejlődés jel!emzi a szövetkezetet
azóta is, amit az endrcdi és gyomai ÁFÉSZ
egyesülése sem tört meg 197s-ben. Ek
korra értek meg a feltételei az erők kon
centrálásának, az összehangolt ellátási és
hálózatfejlesztési tevé!:enység kibomakozá
sának az azóta már egyesült nagyközség
területén. Az eltelt huszonnyolc év és a
mozgalmi munka szc,rosan összefonódott
Tanai Ferenc nevével. 1956-ban tagja az
MSZMP Ideiglenes Községi BizottSágá
nak, 1957-ben alapít() tagja a Munkásőr

ségnek, ahol 1970-ig szakaszparancsnoki
beosztásban dolgozotI. Tagja a Járási Párt
Végrehajtó BizottSágának, a MESZÖV
Elnökségének, és a Fogyasztási Szövetke
zetek Országos Tanjcsának is. Közben
állandóan képezte magát, államilag és po
litikailag is főiskolai "égzettséget szerzett.
Munkája elismeréséül két alkalommal
"Kiváló Szövetkezeti Munkáért" kitün-'
tető jelvényt kapott, birtokosa a "Szocia
lista Munkáért Érdemére=ek, és a
"Munka Érdemrend Arany fokozatának.

Tanai Ferenc az ekrt eredményeket ko
rántsem tekinti csak s: .. játjának. Erről a kö
vetkezőketmondotta:

"Abban, hogy a 6 JOO fős taglétszámú
szövetkezet éves forgalma az idei évben
várhatóan eléri a félTlilliárd forintot, és
nyeresége a 17 millió,., nagy szerep jut az
összkollektíva támogatásának, a párt- és
tanácsi szervekkel kialakitott jó munka
kapcsolamak. Segítésük, támogatásuk
adott mindig erőt 500 fős dolgozó létszá
munknak üzletpolitikai és mozgalmi cél
kitűzései teljesítéséhez. Ezért nehéz ettől

a közösségtől megválnom, hiszen eddigi
élete=ek több mint a felét - 28 évet 
közöttük töltöttem. Megismertem, meg-

szerettem, tiszteltem és tisztelem a dolgos
endrődi és gyomai népet, számos pozitív
elvtársi, munkatársi és személyes kapcso
latot sikerült kiépítenem. Leendő munka
helyemen is igyekszem legjobb képessé
geimnek és erőmnek megfelelően dol
gozni.')

Befejezésül álljanak itt Aranyi Antalné
nak, a pártalapszervezet titkárának szavai:

"Tanai elvtárs távozásával olyan kom
munista vezető válik meg szövetkezetünk
től, akinek a hiányát nehéz lesz a jövőben

pótolni. Soha nem késlekedett az alapszer
vezeti határozatok végrehajtásánál, min
dig nagy gondot fordított a részletes és
időbeli tájékoztatásra, kikérte és magáévá
tette párttagságunk véleményét. Mozgalom
és üzletpolitika nála elválaszthatatlan egy
séget jelentett."

Mészáros Gábor

TWI<ú Ferellc,

Hírek
A Községi Vöröskereszt szervezete eb

ben az évben három térítésmentes véradást
szervezett. Legutoljára november 25-én
a Vadász székházban 191 véradó mintegy
69 liter vért adott.

A térítésmentes véradásnak sok támo
gatója van Gyomaendrődön, ez mutatko
zott meg a 25-i véradáson. Az Alkotmány
Tsz~ből 33-an, a Kner Nyomdából 30-an
adtak vért, de részt vettek a MÁG fatelep,
Háziipari Termelő Szövetkezet, Kenyér
gyár, Építőipari KSZ, ÁFÉSZ, Vízügy,
Vegyesipar, Mentőállomás és a község
lakosai is. Külön ki kell emelni, hogy
Endrődről az ENCI 23 fővel és a Szabó
KTSZ is részt vett a véradáson. Ez azt
jelenti, hogy az egyesített két nagyközség
ezen a területen is megtalálta a közös utat.

A véradóknak és a szervezőknek ezúton
köszönjük meg önzetlen segítségüket.

November 30-án Mészöly Kálmánnal
a magyar labdarúgó válogatott szövetségi
kapítányával találkozott a község labda
rúgást szerető közönsége. Előadásában

hallhatták a MUNDlAL tapasztalatait,
élményeit.
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Ízléses szőue::ek a kiállílÚSOIl

- Kik a film főszereplői, akotói?
- A filmet Gábor Pál rendezi, operatőI

Ragályi Elemér, a producer pedig az Ame
rikában élő magyar származású Halmi
Róbert. A főszerepeket Jan Sawage,
Kelly Reno és Bánsági Ildikó játsszák. :

- Mennyiben jelentős számunkra ez a :
film, s az eddig felvettek alapján - hogyan'
ítéli meg On - milyen sikerre lehet szá, ~

. .) lnutaill.
- Hosszú idők óta ez az első amerikai- (

magyar kooprodukció, és véleményem sze·
rint nagy érdeklődéstvált majd ki a közön· ~
ség részéről, tehát valószínűleg siker lesz, r
de minden film ezzel a reménnyel készül.

- Köszönöm a riportot és további jó
munkát kívánok az egész stábnak.

- Mi a forgatandó film címe és sztorija?
- A történet I944 őszén játszódik. Egy

amerikai gépet lelőnek a németek a Horto
bágy felett. A pilótának sikerül időben ki
ugrania, de életveszélyben van, hiszen
tisztában van vele, hogy a németek ku
tatni fognak utána. A csikósok bújtatják
egy ideig, de amikor egyre veszélyesebbé
válik a helyzet, a pilótának mennie kell.
A ménesből adnak neki egy lovat, s azzal
vágta t végig elég kalandos módon Jugosz
láviáig, a Dráváig. A hídon szemben ta
lálja magát a németekkel és más választása
nem lévén, lovával együtt a szabaduláSI
jelentő folyóba ugrik. Ezért is kapta a film
a "Hosszú vágta" címet.

- Hogyan esett a választásuk Gyoma
endrődre?

- Olyan hídra volt szükségünk, amely az
I944-es viszonyoknak megfelelő, a víz és
a híd távolsága elég nagy, s a víz kellőkép

pen mély. Az endrődi hídon kell a legke
vesebb átalakitást eszközölni, és számunkra
ez sem volt utolsó szempont. A film sze
rint most a Drávánál vagyunk.

Filmforgatás
Nagy érdeklődést és izgalmat váltott ki

a lakosság körében az a készülődés, amely
az endrődi híd környékén volt látható a na
pokban. A MAFILM filmet forgatott.

Kérdéseimmel 6nodo György gyártás
vezetőt kerestem meg.

Bagillé Sdics É'va

Matyóföldről származók, de a duplaveré
ses és orgonacsöves szőttesek mind hazai,
mind nemzetközi vonatkozásban jelentős

érdeklődésre tarthatnak számot. Az alföldi
motívumok tömörek, geometrikus elemek
ből épülnek fel, archaikusan egyszerűek,

nemesek.
A szép számmal megjelent látogató kö

zönség bebizonyította, hogy ezen a vidé
ken híven ápolják a hagyományokat és so
kakat érdekel a népművészet, szűkebb ha
zájuk szokásai, tárgyi hagyatékai.

A Gyomai Házüpari Szövetkezet szak
emberei nemcsak gyönyörködni jöttek a
kiállított tárgyakban, hanem az anyag
gyűjtés miatt is, ugyanis termékeikben
szeretnék felhasználni az ősi motívumokat.

KésZűlőben van egy motívumgyűjte

mény, mely könyv formájában jelenik
majd meg.

Ennyi idő alatt bebizonyosodott, hogy
az endrődi táj ház kiérdemelné végre híva
talosan is a működési engedélyt, hiszen
határainkon túl is ismertté vált már.

A tájház vezetője ezúton is szeretné
megkérni azokat az embereket, akiknek
birtokában valamilyen régi népművészeti

tárgy van, bocsássa azt a tájház rendelke
zésére, hogy valamennyiünket gazdagítson
és gyönyörködtessen.

•

Szőtteskiállítás

Október I9-én délelőtt I I órakor nyílt
meg az endrődi tájházban a duplaveréses
és orgonacsöves szőttesek kiállítása, me
lyet Kovács Károly, a Déryné Művelődési

Ház igazgatója nyitott meg. Dr. F1órián
Mária, néprajzos muzeológus meleg sza
vakkal méltatta az Endrőd és környéke la
kosainak ügyszeretetét. Elsősorban Vaszkó
Irén munkáját emelte ki, aki évek óta tö
rerlen lelkesedéssel gyűjti és ápolja a kör
nyék tárg yi, néprajzi vonatkozású hagya
tékait. Ezt a kiállítást is több hónapos gyűj

tőmunka előzte meg, s az összegyűjtött,

mintegy 200 darab szőttes a népművészet

összképe szempontjából is igen jelentős,

nemzeti kulturális vagyonunkat gyarapítja.
Békés megye eddig ezen a téren szerényen
háttérbe szorult, éppen ezért érdemel kü
lönös figyelmet.

Dr. Flórián Mária hangsúlyozta, hogy
a bemutatott teritőkön, párnahuzatokon,
konyharubákon, öltözékeken keresztül be
tekintést nyerherunk - melyhez hozzásegít
a régi stílusban épült parasztház is - a me
zővárosi társadalom egykori életébe. Igaz,
ezek az alföldi szőttesek nem olyan dúsan
díszítettek. mint pl. az Erdélyhől, vagy

Művészet az iskolában
Szerény ünnepség keretei között nyílt

meg október 20-án a gyomai Kiss Lajos
Gimnáziumban Giriczné Varga Erzsébet
kamarakiállitása, melyen dr. Frankó Ká
roly, amatőr festő mondott megnyitó be
szédet.

A kiállítás - a művészet az iskolában 
sorozat újabb állomása.

A kiállító földrajz-rajz szakos tanár, az
iskola egykori tanulója. Tanít és tanul;
jelenleg a Képzőművészeti Főiskola har
madéves hallgatója. Gyermekeit neveli és
alkot - megpróbál az Ö sajátos eszközeivel
üzenetet adni. A legfogékonyabbaknak, a
fiataloknak tanítja a szépre való odafigyelést,
a színeknek, a formáknak a harmóniáját.

Akvarelljei nagy felkészültségről, biztos
kézről - s ami nem mellékes - lírai lélekről

vallanak. Finom színeível - a lilák, sárgák,
kékek játékában - az égbolt, a víz, a fák
úgy ölelkeznek, ahogy ölelkezik festése
közben a víz és a festék a papírral, hogy
száradása után a természet egy csodás pil
Ianatával ajándékozzon meg bennünket.

A természet - az örök tanító - gyakori
ihlető. Szép tanulmányokat láthatunk a
fákról, hogy később az absztrahálás folya
matában már kissé elvont formában, de
érthetően visszaköszönjenek a különféle
színekben és azok megannyi árnyalatában.

Csendéletei virágok, vagy környezetének
tárgyai. Ezekben a képekben a rendre, nyu
galomra törekvés - a modellált tárgyak
féltő szeretettel való megfestése - érződik.

A diópáccal késZűlt "Jégtáblák a folyón"
círnű képben érezzük a szép belső ri=usl.
Az összetörött jégtáblák mellett színte fel·
kiáltó jel a haldokló fa. A pasztell techniká·
val készült téli folyóparttól messze sugár·
zik a természet téli álma, ahol az életet a jég
között látható víz jelenti.

Figurális kompozíciói - általában ülő.

pihenő emberek, melyekről szelíd csend
a lélek békéje árad.

Portréiról a modellel való azonosulá!
érződik.

Varga Erzsébet még nem kötelezte e
magát egyik izmushoz sem, de próbálko
zik, új ból és új ból keresi belső látásának
képi alkotó fantáziájának, egyéniségéhe
legközelebb álló kifejezési formákat.

Baginé Szücs É'/){
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Lesz-e atlétikai élet Gyomaendrődön? Közbiztonságunk

A kiállítás egy rész/ ele

Az év elején a Híradóban tájékoztattuk
az olvasókat, hogya Gyomaendrődi

STK eln ökségének határozata értelmé
ben a sportkör ön belül új szakoszt ály - az
atlétikaí szakosztály - kezdte meg műkö

dését 1982. január l-től.

Felelevenítésképpen : a szakosztály lét
rehozását a megyeí sportvezetés is szor
galmazta, másrészt az új szakosztály mű

ködésével a G YESTK meg yei szinten a
kiemelt spor tkör ök közé lett sorolva.

A szakosz tályt az álta lános és a közép
fokú iskol ák tanul ói alkotj ák . A 6 edző - az
iskol ák testnevelő tanárai - 79 fővel fog
lalko znak rendszeresen , úgynevezett Sport
Iskolai évfolyamrendszer ben :

I. évfolyam 10-12 évesek - 22 fő

gyermek kategóri a
II. évfolyam 13-14 évesek - 23 fő

serdülő " B" kategória
III. évfolyam 15-16 évesek - 22 fő

serdülő "A" kategória
17-1 8 évesek - 12 fő

ifj úsági kat egória

Az 1982-es év során 9 versenyen vettünk
rés zt. Ebből 2 mezei futóverseny, 7 pálya
bajnokság volt .

A k ülönb ö z ő megyei és területi verse
nyeken II ar any , 8 ezü st, 15 bronzérmet
nyertek a spor tol ók.

Atlétikai spor tágban igen ért ékesek a
4., 5·, 6. helyezések , ezekből 21-et siker ült
összegyűj teni .

Or szágos min ős ít é st 10 versenyző ért el;
3 fő ez üst jel v ényes , 7 fő bronzjelvényes
ifjúsági sportolói szintet teljesített.

A szakosztá ly sikeres szereplését az év
során elsősorban a gimnázium és a 2. sz.
általános iskola tanulói segített ék elő.

A mezögazdasági és az ipari szakmunkás
képző iskolák tanul ől zömmel beiárók,
illetve vidékiek. Versenyeztetésük ritkán
oldható meg.

Igen sok a tehetséges gyermek az I. sz.
és a 2. sz. általános iskolában ís. Öket is
meg kell nyerni e spor tágna k, és sűrűbb

versenyeztetéssel sok jó eredményt érhe
tünk el velük a j övőben.

Egy szakosztá ly működésének színvona
lát komoly mértékben befolyásolja a fel
szereltség. Jelenleg ott tartunk, hogy a
versenyzők felszerelését vagy ők maguk,
vagy az iskolák bizto sít ják. Ezen természe
tesen a jövőben v áltoztatni kell, a további
sikeres szerep lések érdekében.

Az atlétikai pál ya jelenlegi állapotában
nem alkalmas sem hat ékon y edzések, sem
versenyek rendezésére, lebonyolítására.
Éppen ezért örvendetes, hogy a Megyei
T anács és a Közs égiTanács támogatásával
új léte sítmény épül 6 sávos fut ópályával,
ugró- és dobogóhelyekkel. A felújítás
400 ezer forintba kerül. Jelenleg a telje s
összegnek m int egy a 60 %-a áll csak ren
delkezésre, amely nem lebecsülendő ösz
szeg ugy an, de hogy az új pálya határidőre

- 1983. május 31. - elk észülhessen, komoly
társadalmi munk ákra lesz szüks ég nagy
községünk üzemel, dolgozói, asportolók
részéről.

Az atlétíkai sportág - bár országosan a
kiemelt sportágak közé. tartozik - népsze
rűsége nem olyan nagy mint pl. a labda
j átékok é. A versenyek kivétel nélkül
szombat- vasárnapra esnek . Az ötnapos
tanítási és munkahéttel megnövekedett
szabad időből eredően nem biztos, hogya
gyerekek az atl étikai versenyen való rész
vételt választják a több lehetőség közül.

Hogy megnyerjük őket , igen komoly
szervez öi és pedagógiai rnunk ára van
sz ük s ég.

A szakosztá ly első próbaéve, a hiányos
ságok, nehézségek ellenére is sikeresnek
mondható. Az elkövetkezendő években
úgy várhatunk el öbbrel ép ést, még jobb
eredményeket - amire minden remény
megvan - ha minden érdekelt : a község
vezetői, a spor tkör, a testnevelők - edzök,
a szülők, ki-ki a maga területén elősegíti

a tehetséges fiat alok rendszeres szereplését
Gyomaendrőd színeiben.

Gubucz J ózse! vezető edző

Or szágosan is megfigyelhet ő, hogy ál
lampolgáraink komoly érdekl öd ést tanú
sítanak a közbiztonság helyzete iránt. Nem
egy esetben nyújtanak hasznos segítséget
a rendőri szerveknek felelősségteljes rnun
kájuk eredménye s elvégzésében. E gon
dolatból kiindulva úgy ítéljük meg, hogy
nagyközségünk becsületes, rendet, fegyel
met szere tő polgár ai is igényelnek egy
olyan tájékoztatást , amel y közös eredmé
nyeinkrő!és közös gondjainkról szól.
Gyomaendrőd közbi ztonságát 5 fő ki

nevezett kör zet i megbí zott és 61 fő önkén
tes segítő végzi. A KMB-irodán a hivata
los időn túl 17 és 24 óra k özött önkéntes
rendőri ügyelet tel jesít szolg álator, akik
az állampolgári bejelentést fogadják, és
szükséges esetben a területi illetékes
KMB-t értesítik.

1982. január I-től október 31-ig

Társadalmi tul ajdon sérelmére elkövetett
lopás I 3 eset
Személyi tulajdon sérelmére elkövetett
lopás 3 I eset
Ittas gépjárművezetés I4 eset
Gondatlanság okozt a bale set (közúti) 8 eset
Testi sértés 2 eset
Szemérem elleni erőszak I eset
Magánlaksértés 3 eset

A fenti fontosabb bűncselekmények el
követői nagyban befolyásolják a közrend
közbi ztonsági helyzetüket, valamint a te
lepülés lakosságának han gulatát. Ennek
ellenére közrend közbi ztonsági helyzetünk
jónak értékelhető, mivel politikai jellegű,

vagy élet ellen i bűncselekmény területün
kön nem fordult elő. A személyi tulajdon
és társadalmi tul ajdon sérelmére elköve
tett bűncselekmények vizsgálata során
olyan meg állapításaink vannak, hogy leg
gyakrabban társadalmi tulajdon kezelésé
vel megbízott személyek, valarnint a sze
mélyi tulajdon lopás sértettjeinek hanyag
ság ából következnek be a bűncselekmé

nyek.
K özleked ésbi zton s ági szempontból hely

zetünk sajnos nem a legjobb, ezt bizonyítja
a fent jelzett szá ma da t. amely az ittas veze
tésből adódó balesetek számát jelzi, ennek
megelőzése érdekében fokozottabb közúti
ellenőrzéseket fogunk végezni, széles kör
ben támaszkodva a lako sságra, és a tár
sadalmi segítségre. Az önkéntes segítők

társadalmi munkában érdekelt időszak

ban 2968 óra társadalmi rnunkát végeztek
a közr end közbiztonság megszilárdítása
érdekében.

A közrend, közbi ztonság érdekében vég
zett munkánkat a N agyközségi Tanács
V. B., valamint a Köz s égi Pártbizottság
elismerte, m elyért írás ban köszönetét
fejezte ki a hivatásos és az önkéntes segítő

állománynak.
Bizakodunk, hogy szépen fejlődő köz

ségünkben e területen az 1983-as évben
még eredmé nyesebben tudunk együtt
m űködni. Nagyközségünk lakói megérté
sükkel és fegyelmezett emberi magatartá
sukkal fog ják tárn ogatni munkánkat.

S e ücs F erenc r. zászlós
megbízott pk.
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Beszéljünk akaratéról ...

A Nagyközségi Tanács november 4-én
soros ülésén több napirendet tárgyalt,
amelyek közül kiemelten foglalkoztak az
5 napos munkahétre való áttérés tapasz
talataival.

R. Nagy Jállo

* * *

HÍREK*
Általános megállapítás volt, hogy az át·

térés a közszolgáltatás területén zökkenő

mentes volt. Azonban a lakosság folyama
tos ellátása már több gondot okozon
A nehézségek részben aszombatokra zsú
folódott vásárlással magyarázható.

gyermeknapján, ahol bemutatott képeink
is készültek. A két bemutató közötti idő

szakban új edzőt kaprunk, akitől augusz·
tusban szintén megválrunk. Ezzel a klub
életének első szakasza lezárult.

Az eltelt időszakban sok embertől hal
lottam, hogy a· karate durva sPOrt, nem
nőknek való. Ez valószinűleg az ütések,
rúgások miatt terjedt el. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy ezek nem olyan, "üsd
vágd, nem apád" módszerrel kivitelezett
gyakorlatok. A kumitét (küzdést) csak
megfelelő technikai felkészítés után és
szigorú szabályok alkalmazása mellett lehet
végrehajtani. Azt a kérdést, hogy mennyire
nőies ez a sPOrt döntsék el a nők, hiszen
napjainkban helyet kapott a karatéban a
gyengébb nem is. A karatésok egyharmada
klubunkban nő, ez az arány állandósult.

Örülünk ennek a lérszámnak, hiszen a
női SPOrt elmarad a férfi mögött.

Ezután a kitérő után térjünk vissza a
klubhoz mely egy hónapos pihenő után
szeptembertől kezdődően ismét működik.

Mostoha körülmények között szabadban
kezdrük el edzéseinket egész novemberig,
amikor a gimnáziumban sikerült termel
kapnunk heti egy alkalommal kétórás gya·
korlásra. Ez természetesen csak a kezdeti
időszakban elegendő, mivel a leterhelé!
fokozására a későbbiekben a gyakoriságOt
és időtartamot is növeini kell.

Jelenleg 30 fő jár rendszeresen edzésre
szakmunkástanulóink mellett ott találjul
szinte valamennyi iskola és üzem fiataljait
Aki közelebbről szeretne megismerkedri
a karatéval, annak szívesen várjuk jelent·
kezését. Hattól hatvan éves korig bárki je·
lentkezhet. A tagsági díj tanulóknak 50,- Ft
dolgozóknak IOO,- Ft havonta.

Klubunk legközelebbi célkitüzéseihel
tartozik a megfelelő edzési körülményei
biztosítása, valamint a klub létezésének
hivatalos elismertetése. Meggyőződésem

hogy a klub megalakulásával olyan sport·
tal gyarapodott községünk, mely azon felül
hogy szioesebbé teszi sportélerünket jelen·
tősen hozzájárul fiataljaink személyiségfor·
málásához, s fontos szerepet tölthet be l

honvédelmi nevelés és Ifjú Gárda képz6 '
terén is.

A Kner Nyomda Iz-én kedves műsorra' I

télapóval és egy szépen feldíszített kar!
csonyfával kedveskedett a dolgozók gyer
mekeinek. A műsorban fellépett a déva
ványai Fickó bábcsoport és Cibere a b~

hóc. A gyerekek a hüsi és ropi mellett él
vezték a műsort, amely karácsonyfabontá!
sal zárult.

HÍREK*

* * *

HÍREK

BelllIllulÓ 1 spC>1"liÍgból

November 5-én községünk lakossága
nagygyűlés keretéb(n emlékezett meg a
Nagy Októberi Szoc ialista Forradalomról.
Szakál József elvtárs a Községi pb. titkára
ünnepi beszédében méltatta a történelmi
esemény jelentőségét napjainkban is élő

hatását. Az ünnepélJt a Kiss Lajos Gim
názium tanulóinak színvonalas műsora

zárta.

Bertalan egy dano; mester vállalta el.
Így a stílus a shotok:tn rendszerhez tartozó
rei - do - ryu (kígyó útja stílus) lett.
A kezdeti időszakban tornatermet a 3. sz.
Általános Iskola biztosította. Segítségü
ket ezúton is megkc szönjük. Ebben a te
remben kezdte el heti egy alkalommal
kb. 40 szakmunká~tanuló az edzéseket.
Már az első edzése:l bizonyossá vált, ha
eredményeket akaru:lk felmutatni kemény
munka áll előttünk, Gyakorlatokat csak
megfelelő fizikai fell :észültséggel, kellő ki
tartással és akarate rővel lehet a kivánt
szinten végrehajtani Részben az edzések
keménységének rud'latÓ be, hogy létszá
munk rövid idő alan kb. a felére csökkent.
Hozzájárult még el thez, hogy nem volt
állandó edzőnk. A ne hézségek ellenére cso
portunk szépen fejl<idött, így május 6-án
sor kerűlhetett első 'Jemutatónkra, melyet
június 5-én követeL a második a HISZ

8Z.205 '% Kner Nyomda

Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Jánovszki György

Tördelöszerkesztö: Beinschr6th Károly

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: az MSZMP Községi Bizottsága

Gyomaendrőd

A kiadás"rt felelős: Szakál J6zsef

Szívesen veszem kezembe a tollat, hogy
megírjam a gyomaendrődi karate eddigi
történetét. Szívesen teszem, hiszen a karate
sokak számára még ma is ismeretlen. Ha
zánkban mintegy IQ-I 2 éves múltra tekint
vissza, s csak 1980 január I-től kezdődően

ismerték el hivatalosan.
A karate, ez a misztikumtól nem mentes

harcművészeti mód története az ókori
Kínába nyúlik vissza. Itt hozták létre vala
mennyi ázsiai küzdősport közös ősét a
kung-fu-t (jelentése: "művészet mes
tere"). A XVI-XVII. században jutOtt el
a kung-fu Okinawa szigetére, ahol egye
sült a szigeten már létező önvédelmi rend
szerrel. Kialakult az okinawa-te (okinawai
kéz) küzdőstílus. Ez a küzdőstílus jutott el
Japánba, ahol terjesztői az 1900-as évek
elején átdolgozták, s az új rendszer karate
néven vált ismertté. A karate egyik meg
teremtője Funokoshi Gichin rendszerezte
kora küzdőművészetét,az új stílust shoto
kánnak nevezte el. Ezt követően egymás
után nyiltak meg a karateiskolák Japánban,
majd világszerte. Elterjedésére jellemző,

hogy a nagymesterek átdolgozva elődeik

munkáját új stílusokat hoztak létre, melyek
száma napjainkban szakirók szerint eléri
a százat. A karate szó tehát japán eredetű,

szó szerinti fordítása "üres kéz". Általá
nosabban fogalmazva: olyan harcművé

szeti mód, amely különböző ütések és ru
gások alkalmazásával teszi harcképtelenné
az ellenfelet. Ismeretes, hogy létrehozását
önvédelmi célok tették szükségessé. A ka
rate a testi és szellemi egészség megóvásá
nak is fontos eszköze. A karatéról, erről

a sokak számára "durvának" tartott küzdő
sportról így ír Borbély Attila a KISZ KB
honvédelmi és sportosztályának munka
társa: "Az önvédelmi sportok önfegye
lemre, az akaraterő fokozására, tudatos gon
dolkodásra, rendszeres gyakorlásra, a gyors
kombinálókészség fejlesztésére nevelnek.
Ezek a rulajdonságok valamennyi fiatal
számára egyaránt fontosak a mindennapi
életben, a tanulásban a munkában egy
aránt hasznosíthatók". "A karate jól szol
gálja az általános és speciális testi és szel
lemi fejlődést, amely ma már minden
fiatallal szemben alapvető társadalmi el
várás, követelmény."

198Z februárjában Gyomaendrődön a
karate klub megalakult. A fiatalok számára
oly népszerű sPOrt gyors elterjedése abban
is rejlik, hogy sportág űzéséhezcsupán egy
megfelelő nagyságú terem szükséges.
Az Ipari SzakmunkásképzőIntézet kezde
ményezésére a szakmai irányítást Balsai
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Az Alkotmány Termelőszövetkezetről

Resz{et <1 hö=pollri úzelllegyscgrö{

A gyomaendrődi Alkotmány Mezőgaz

dasági Termelőszövetkezet 5592 ha-on
folytat termelési tevékenységet. 1982. év
végére a közös vagyon nagysága elérte a 131
millió Ft-ot. Az elmúlt évhen az összes ér
ték 145 millió forint, az összes árbevétel
154 millió forint, az elért nyereség pedig
I 1,7 millió forint lett. A különhöző haté
konysági mutatókat elemezve az elmúlt évi
eredményeink alapján az ország 1274 Ier
melőszövetkezetéhőlfölállított rangsorhan
egy tisztességes középmezőnyhen foglaljuk
el a helyünket.

Termelési tevékenységünk szinte teljes
egészéhen mezőgazdaságiprofilú. A terme
lési érték 94 ",,-át az alaptevékenységben ál
litjuk elő,

Gazdálkodásunkhan legtöhh prohlémát
a föld minősége okozza. Területünk átlagos
aranykorona értéke 21 ak./ha, ami a
szarvasi járás termelőszövetkezetei közül
majdnem a legalacsonyahb. Ezen felül a te
rületünk mintegy 30".. -a mélyfekvésű,ma
gas talajvízállású terület, ahol a szárazabb
évjáratokat kivéve mindig belvíz prohlé
mákkal küszködünk, A területi méretek
alapján így a növénytermesztési hozamaink
nem mondhatók stabilnak. Általában a szá
razabb évjáratok hozzák a sikeresehb gazda
sági eredményt.

Ehhől a helyzethől kiindulva (az
MSZMP Központi Bizottságának 1978.
április I9-20-i határozata alapján) olyan cél
kitűzést dolgoztunk ki, hogy a kís rész
arányú állattenyésztés termelési értékét, és
árbevételét fokozzuk oly mértékben hogy
érje el a növénytermesztés nagyságrendjét.

Az tény, hogy az állattenyésztés jövedeI
mezősége kisehb, mint a növénytermesz
tésé, de hiztonságosabb. Ezt a hosszahb
távú célkitűzést az elmúlt évhen tudtuk el
sőízben teljesíteni, amikor is az állattenyész
tés árbevétele megközelítette a 63 millió
forintot. A főágazaton helül legnagyohb
mére!Ü a szarvasmarha-ágazatunk, amely a
múlt évben 22 millió forint árbevételt ho
zott. A tehénállomány létszáma 437 darab.
Sajnos a nagyobb tejhozamot biztosító faj
taátalakító keresztezéshez későn fogtunk
hozzá, s emiatt a tejtermelésünk még eléggé
alacsony, a múlt évben mindössze 3500 li
ten sikerült elérni. Ez évhen viszont már
mintegy zo",,-os tej termelés-növekedéssel
számoltunk, mert egyrészt vemhes üsző vá
sárlásával, másrészt a saját állományú 'ma-

gyar tarka', Holstein-Friz f-I keresztezett
üszőállományunk termelésbe állításával
meggyorsul az állománycsere, és így nő a
nagyohh tejhozamot hiztosító egyedek
aránya.

Ezzel párhuzamosan gépberuházással
növelj ük a takarmánytermesztésünk minő

ségi színvonalát is.
A baromfiágazarunk mindössze kétéves

múltra tekint vissza, mégis sorrendiséghen
a második helyen szerepel. Időszakos hús
és pecsenyelibát, valamint folyamatos ro
tációjú hroyler csirkét álli tunk elő. Az ága
zat árhevétele 21 millió forint volt az elmúlt
évhen. Jövedelmezőségéttekintve ez a leg
jobh állattenyésztési ágazat. Az ez évi ter
melési lehetőségünkmintegy 2 millió Ft-tal
kisebh, mert a feldolgozó vállalat értékesí
tési nehézségei miatt szűkítettea szerződött

mennyiségeket. Ez a helyzet igen érzéke
nyen érinti termelőszövetkezetünket is,
mert a létrehozott kapacitással ettő! na
gyobb árutermelést is tudnánk produkálni.

A sertéságazatunk évről évre növekvő

méretű, a múlt évhen megközelítette a 17
millió forintos árhevételt. Hosszahh távú
célkitűzéseinkközött szerepel a sertéstelep
rekonstrukciója. melynek elkészülte után a

hízókibocsátás megkétszerezésere nyílik le
hetőségünk.

A növénytermesztés árbevétele 6 I millió
forintot tett ki az elmúlt évben. Az utóbbi
években leginkább a kukoricatermesztés
ben értünk el sikereket. Évenként llOO

1200 ha közötti területen termeljük ezt a
népgazdaságilag is igen fontos növényt.
Sajnos területét, talajaink minősége miatt
nem tudjuk növelni. Az 1982-es évben az
átlagtermésűnk 803° kg/ha volt. Térsé
gűnkbenúgy tudom, elsőkéntalkalmazzuk a
kukorica nedves tárolási módszerét, 1981
hen építettünk 3000 thefogadóképességű

tárolót, ahol nyersmorzsolt, és zúzott, úgy
nevezett CCM formájáhan tároljuk a kuko
ricát. A szárítás elkerülésével az ide tárolt
kukorica esetéhen évenként mintegy I mil
lió forint energia megtakarítást érünk el.
Természetesen ide csak azt a kukoricát tá
roljuk be, amit a saját állatállományunkkal
meg tudunk etemi, ugyanis az így tárolt ku
korica a gyors felhasználási technológia
miatt nem alkalmas a forgalmazásra, érté
kesítésre. A termésűnk töhhi részét (5-6
ezer tonnát) még "hagyományos módon"
le kell szárítani,

Másik igen jelentős gabonanövényünk a



búza, melyet évenként mintegy 1500-1600
ha-on termelünk. Termésátlagaink a bel
vizi károsodások miatt általában szerényeb
bek. A múlt évi termésátlagunk 4320 kglha
volt.

A két fő növényfajon kivül viszonylag
magas szá!nú és terű.leti részarányú, ipari
és egyéb export termeltetésű növényféle
séggel foglalkozunk. Jövedelmezőségükj6,
általában jobb, mint a már említett búzáé és
kukoricáé-, a20nban évenként nagyon inga
doz6 területi részarányban és összetételben
van lehetőség csak a termelésükre. Terme
lésük nagymértékben függ a piaci kereslet
kínálati viszonyok alakulását61.

Szervezzük tagjaink háztáji, valamint az
egyéb kisegítő gazdaságok termelését is.
A községben termelőszövetkezetünkgyűjti

össze a háztájiban kifejt tejet. A Bajcsy úti
tejcsarnoknál sav6t is árusítunk a lakosság
részére. Múlt évtől vemhes koca kihelyezési
akci6t indítottunk annak érdekében, hogy a
háztáji sertéshizlalás minél nagyobb mér
tékben növekedjen. Ez évtől beindítottuk
a sertésfelvásárlás lebonyolítását is. Szervez
zük a magántermelők ipari növénytermesz
tését is.

Az 1983. évi célkitűzésünk az, hogya ne
hezedő közgazdasági feltételek ellenére is
meg tudjuk őrizni a pozíci6nkat, és meg
tudjunk felelni a népgazdasági elvárások
nak. Ennek érdekében változtattunk a ve
zetői-irányít6 munka m6dszerén, hevezet
tük a funkcionális ágazatirányítási rend
szert. Átdolgoztuk a vezetői érdekeltségi
rendszerünket is. Mindezektől azt várjuk,
hogy nő a munkánk hatékonysága, ered
ményessége.

Az elmúlt években szövetkezetünk veze
tősége megkülönböztetett figyelmet fordí
tott a vezetői káderutánpótlásra, a dolgozói
állományunk fiatalítására, és az általános
képzettségi színvonal emelésére. A korábhi
évekre jellemző 3-4 fős egyetemi, főiskolai

végzettséggel rendelkező szakemherállo
mányunk létszáma 17 főre emelkedett.
Ugyancsak nőtt a középiskolát (techniku
mot) végzett vezetői létszám unk is, jelenleg
t7 fő középfokú végzettségű vezetőnk van.
Szakembereink letelepedését 7 esethen
szolgálati lakással is elősegítettük.

A szakmunkások létszáma is erőteljesen

növekvő tendenciát mutat, létszámuk 132
fő. A hetanítOtt munkások létszáma 81 fő.

Az utóbhi két-három évhen egy gyors fiata
lodási folyamat tigyelhető meg a taglétszá
mon belül. A 30 éven aluliak részaránya a
386 fős összes dolgozói létszámh61 32 ",,-ot
tesz ki. Sok az olyan fiatal, akinek első mun
kahelye a szövetkezet.

Termelőszövetkezetünkhen6 szocialista
brigád működik, melyben tagságunknak
mintegy 5o··.. -a tevékenykedik.

Termelésünket két növénytermesztési
rendszer, három közös vállalat, és 5 egy
szerű gazdasági társaság segíti elő.

Ezen egyesülések igen hathatósan segítik
elő termelőszövetkezetünk tevékenységét,
mivel a termelés vertikális integrációj át
önerőből nem tudjuk kialakítani - segítsé
gükkel mégis fokozhat juk nyereségünket.

Az elmúlt néhány évben szövetkezetünk
nek igen nehéz feladatokat kellett megol
dani, - úgy érzem sikerrel - amit a minden
évben egyre növekvő összegű termelési ér
ték és a képződött nyereség is mutat_

A jövőben szeretnénk a szigorodó közgaz
dasági tényezők ellenére helyünket megtar
tani, és a lehető legjobb eredményt elérni.

f.allcsa Jállos
esz-elllök

Örömök és gondok a TÜZÉP-en

Tüzelőanyag Építőanyag Összesen

lakossági 7,5 milli6 33,5 milli641 milli6
forgalom Ft Ft Ft

közü1eti 1,9 milli6 17,5 milli6 19.4 milli6
forgalom Ft Ft Ft

- A mi munkánk túlnyomóréSZt szolgál
tatás. Ezért örülünk annak, hogy összes for
galmunk 2/J részét alakossággal honyolí
tottuk le. Az pedig külön jó érzés, hogy la
kossági cervüllket 123",,-ra wdwk celjesi
ceui. - Mindezt Timár Lajos telepvezető

adja örömmel közre, aki 25 éve dolgozik a
vállalamáI.

- Ezzel az eredménnyel milyen helyet

(Gyomaendrődönkét TÜZÉP-telep mű
ködik. Az egyik az ÁFÉSZ kezelésében,
a másik az Alföldi TÜZÉP Vállalat 314. sz.
gyomai telepeként. Ebben a cikkben a gyo
mai teleppel ismerkedhemek meg az érdek
lődők.)

Nem nehéz bebizonyítani, hogy az Al
jöldi TO ZE? Vállalac Jl4. sz. relepét a
gyomaendrődiek közül aligha kerülheti el
bárki is. Aki építkezik azért, aki átalakit,
azért, aki tüzelőt vásárol, azért veszi az
irányt a telepre. A hitetlenkedők számára
itt ez a kis táblázat, amelyből kitűnik, hogy
a TÜZÉP épieőallyagból alakossággal
33,5 milli6 forintot, közületekkel 17,5 mil
lió forintot forgalmazott.

Tüzelőallyagból a lakossági forgalom
7,5 milli6 forint, a közületi pedig 1,9 milli6
forint volt az 1982-es évben. Összesell :
több, mint 60 milli6 forint értékű anyagot
vásároltunk a gyomai telepen.

- A magánerős lakásépítkeL:ések sL:áma
- a XII. kongresszus határozatának meg-
felelően - egyre növekszik. Mivel tudják
segíteni az építkezőket?

- A tanács készségesen, időhen és POntO
san átadja az építkezni szándékoL:6k név
sorát, hogy Gllyagbizcosicási lIIegállu.podásc
köthessünk velük. A magánerős építkezők

nek a fele igényli ezt a swlgáltatásunkat.
(Tavaly to millió Ft értékhen).

- Elégedettek lehemek az ügyfelek?
- Véleményem sL:erinr igen. AL: érkeL:ő

áruén nekik nem kell sorhan állni, őket

illeti meg aL: elsőhhség. Más csak akkor
kaphat, ha a szerL:ődésben vállalt kötelessé
geinknek már eleget tettünk. Az elmúlt év
ben egy kivételével minden anyagot, szer
kezeti elemet hiztosítani tudtunk. A kivétel
a !zójogós jeseeu cserép volt, amelyhől az
ellátás országosan is akadoL:ik. Mi 80 ezer
darahhal tartozunk. A sL:ínre vonatkozó
igényeket nem tudtuk kielégíteni. A tető

fedő anyagokhól általáhan j6 az ellátás, hi
szen hagyumányos szalagcserépbőlés palá
hól most is volt elegendő. Nem kellett tehát

ellenőrök gyorsan el tudják végezni mun
kájukat.

- Mi várható az t983-as eSL:tendőtőP

Hogyan alakul maj d a forgalom?
- Valószínű, hogy a növekedés mértéke

nem csökken, hisL:en az idei januári forga
lom aL: előL:ő éviheL: viszonyítva 163",,-OS
volt. Igaz, tÜL:előből kevesehhet vásároltak
most, de annál töbh fogyott építőanyaghól.
Az idén januárhan ehhől az áruféleséghől

a tavalyi forgalom 2 t 5".. -át honyolitottuk
le. A vásárlóerő tehát nem gyengül, az
építkezési kedv továhh erősödik.

AZ ÉPÍTÖANYAGOK

foglalnak el az Alföldi TÜZÉP telepei kö
zött?

- Nemcsak idevalósiak költekeznek ná
lunk. Igen nagy a vonzáskörzetünk (Déva
ványa, Körösladány, Csárdaszállás). Az Al
földi TÜZÉP Vállalat működési területe
Bács-, Békés-, és Csongrád megyére terjed
ki. Vannak töhh száz millió forint forgalmú
telepek is (mint pl. Szeged). Így mi köze
pesnek számítunk. Békés megyéhen a haeo
dik helyen állunk az ahszolút számokat
tekintve. Olyanokkal vagyunk egy súly
csoporthan, mint a hékéscsahai mintaholt,
Békés városa, és olyanokat utasítottunk
magunk mögé, mint Mezőkovácsháza,

Sarkad, Szeghalom, Szarvas. Ha a lakosság
lélekszámához víszonyítjuk a hatvan mil
liót, előkelő helyet foglalunk el. Az ered
mény (114 ",,) a tervvel összevetve is igen jó.
Egyéhként a "Kiváló telep" címért folyó
versenyben (amelyben sokféle szempont
alapján értékelik a munkánkat) Gyula mö
gött örökös másodikok vagyunk a megyé
hen.

- A 60 mílIíós eredmény vajon akkor is
ilyen szépen mutat-e, ha a koráhhi évek
adataival vetjük össze?

- Tíz évvel ezelőtt 19,76 millió Ft volt
a forgalmunk, 1962-ben pedig még csak
7,5 milli6 Ft.

- Feletteseik elismerik-e az eredménye
ket?

- Elismerésnek vesszük, hogy kitünte
tésre évek óta 2 főt terjeszthetünk elő. Hat
kitüntetett alkalmazottunk van.

(Köztük Timár Lajos a "Belkereskede
lem Kiváló Dolgozója" - a cikkiró meg
jegyzése.)

Feletteseink adminisztrációs tevékeny
ségünkről is mindig elismerően szólnak.
A sűrűn (majdhogynem hetente) megjelenő

60,4 millió
Ft

Összesen 9,4 milli651 millió
Ft Ft
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tető nélkül maradnia egyetlen háznak sem.
Egyéhként az anyagbizlOsítási megállapodás
fehéte/ei április I-től va/ószínií!el! meeuá/
IOznak. Előreláthatóan hizonyos kötel~zett
ségeik lesznek az építkezőknek is és a telep
nek is. A részletekről nem kaptunk még tájé
koztatást.

- Lesz-e hiány valamilyen áruhól?
Ritkán fordul elő, hogy valamely áruféle

séget egész évhen nem lehet kapni. Ha
mégis volna ilyen, ahelyett legtöbbször
tudunk ajánlani valami hasonlót. Most pél
dául nem lehet kapni égetett meszet. Van
viszont elegendő oltott meszünk, mészhid
rátunk. Tudom, a vevőnek nem mindegy
(már az ár miatt sem), de annál többet nem
tudok tenni, hogy megrendelem az árut,
illetve hogy többféle árut rendelek. Hogy
mit és mennyit kapunk, az mindig a terme
lés függvénye. Vállalatunk központja pedig
igyekszik érvényesíteni az igazságos elosz
tás elvét. Hiánycikk jelenleg a Io-es válasz
fal tégla, de hamarosan szállítmány érkezik
vagonhan. Nemrég hullámpalát sem lehe
tett kapni. Januártól a 2,5 méteresből már
volt annyi, hogy küzületeknek is tudtunk
adni.

Felettes szerveink jelezték, hogy 1983
nyarán előreláthatólag nem lesz elegendő

tetőszerkezethez szükséges faanyag (állvány
fa, fenyőrúd, fűrészelt gerenda). Az ország
ugyanis szűkölködik fában és most az im
port sem látszik hiztosnak. Valószínű, hogy
ezt az árut mással kell pótolni. A mezőtúri

Mami Gazdaság készít például ragasztott
tetőszerkezetet. Nagyon ajánlják a típus
terv alapján készülő házakhoz. Akiknek
anyagbiztosítási megállapodásuk van, azok
nak garantáljuk, hogya kevés faanyagból,
amit az ország be tud szerezni, elsősorban

ők kapnak majd.
- Hogy állunk a nyílászáró szerkezetek

kel? Milyen gyármányok a keresettek?
- Ablakból és ajtóból is van elegendő.

A legtöbh vevőnekmost a választék bősége

okoz gondot. :t:rdekes, hogy a sokat szidott
magyar ipar termékeit vásárolják legszíve
sehhen. Régebben nagyon idegenkedtek
a román gyártmányoktó/, mert ezek több ki
sehh darabból összeállított tokszerkezettel
készültek. Ma már nem így van. Most is
kapható például 2-fajta nagyon szép zsalu-

gáteres román hejárati ajtó, amit pácolásra,
lakkozásra kész állapothan szállítanak.

Nem foglalkozunk mlianyag- és fém nyí
/ászárókka/. Forgalmaztunk ezekből is, de
nálunk nem keresik, mivel drágábbak a ha
gyományosaknál. Aki mégis ilyet szeretne,
az a hékéscsabai TÜZ:t:P mintaboltban ér
deklődhet, de konkrét megrendeléseket
telepUnk is felvesz.

- Tegyük fel, hogy egy jó ismerőse épít
kezik. Mit aján/ana neki az Önöknél kap
ható áruk közül?

- Előszőr is az tanácsolnám, hogy nézzen
szét az új áruink bemutatására telepünkön
felállított faházban és annak előterén. Fel
tétlenül a;ánlanám az új hőszigetelő falazó
és vakolóanyagokat. Pl.: a hungarocell be
tétes THERMOTON blokktéglát. Tetőtéri

hőszigeteléshez nagyon sok ásványgyapot
lemezt adunk el. Javasolnám, hogy hőszige

telt üvegezésii, kész állapotban kapható ab
lakot vásároljon. Célszerű az egész lakáshoz
szükséges üvegárut nálunk megvenni, mert
a környéken csak a mi telepünk foglalkozik
ezzel. Ráheszélném arra is, hogy az időjárás

viszontagságainak jól ellenálló, nagyon szép
árnyalatokban kaphatÓ Stologén festéket
használjon a külső falakra. E1mondanám
neki, hogy érdemes figyelni árleszállítási
akciónkat is.

A SZ:t:N

- A telepen, amerre a szem ellát, minde
nütt szén. Ha jól sejtem, van itt olyan
"prizma" is, ami nyár vagy talál/ tavasz óta
várja a vevőt.

- Hát tudja, furcsák az emberek. Télen
mil/dellki megfogadja, hogy a következő év
ben nyáron beszerzi a tűzrevalót. Aztán
megint eltelik a nyár, anélkül, hogy ez
eszébe jutna. Pedig megérné időbenbekész
letezni, mert olyankor még nem poros a te
lepen a szén, és otthon nem is lesz az. Azon
kívül nyáron nagyobb a választék, meg hát
az a biztos, ami a szeneskamrában van.
Persze most az enyhe időjárás is közreját
szott abban, hogy ekkora mennyiség hal
mOZÓdott fel.

- Így most sok száz tonna megy tönkre.
Mit tudnak tenni?

- Valóban borzasztó I/agy a veszteség.

1982-ben például 346 ezer Ft értékű szenet
selejtezrUnk ki. Folytatjuk hagyományos
kedve=ényes akciónkat: a SZOT-utalvá
nyok, a nyugdijas utalványok útján történő

értékesítést. Ezeknek a beváltását már ápri
lis I -én meg lehet kezdeni. Valószínű,hogy
most is indul kedvezméllyes tüzelőanyag

vásár, ahol egyes szénfajtákat olcsóbban
árusítunk majd.

Szabályozókkal is igyekeznek bennünket
arra szorítani, hogy minél kevesebb legyen
a porosodásból adódó veszteség. Ha a selej
tezés egy bizonyos arányt túllép, úszik a
telepvezető prémiuma ...

- :t:s mit tud tenni a telepvezető?

- Hát ez az! A bánya nem a vevőkhöz

igazodik, folyamatosan termel. A szenet át
kell venni. A gondos árukezeléssel lehet
csökkenteni a veszteséget. Pri=ába raka
tom - ennyit tudok tenni. A felső réteg el
porosodik, és védi az alatta lévőt. Egy ideig.

Körültekintő árurendeléssel igyekszünk
a legmegfelelőbb készletet kialakítani.
Szorgalmazzuk, hogy a közületek rti2elő

vásárlásaikat a nyári hónapokban bonyo
lítsák le, erre árintézkedés is van.

- Mi lesz a megmaradt szénnel?
- A felső, poros réteget géppel le szoktuk

kapartatni, és ami a szabványnak megfelel
- ha veszik - eladjuk. A maradékot az erő

művek többnyire felvásárolják. De micsoda
veszteség már az!

- Arra nincs lehetőség, hogy tető alatt
tárolják?

- A szenet mindenütt szabadban tárolják.
A vállalatnak egyébként itt most ennél ki
sebb beruházásra sem lenne lehetősége.

SZükségünk volna például szilárd útburk0
latra, de a békéscsabai telepnek sürgősenki
kell költöznie a vasútállomásról. Ez minden
pénzt elvon a többi teleptől.

- Várható-e a szén árának emelkedése?
- Nem tudunk róla. Gondolom, a fo-

gyasztói árat kérdezte. A termelői ár most
emelkedett, de a szén még így is magas
állami dotációval kerül forgalomba.

- Egyre több a központi fütéses lakás.
Sokan bosszankodnak amiatt, hogy a jó
minőségű lángborsóhoz meg kell venni a
gyenge magyar barna szenet.

- Több mint 400 központi fűtéses lakást
tartunk nyilván. A kazántulajdonosok a
Belkereskedelmi Minisztérium rendelete
alapján valóban keverve kaphatják a sZellet.
A lengyelből25 q jut egy lakásra, de keverő

szenet is adni kell hozzá. Erre azért van
sZükség, mert másként nem jutna minden
kinek a lengyelből. Egyébként a kazánok
tönkre is mennének, ha csak a magas fűtő

értékű szénnel fűtenének. Olyan szén, ami
kimondottan kazánfűtésrelenne alkalmas 
nincs. Mindegyik fajta megfelel erre a célra.
Gyakran előfordul,hogy ugyanazt a keverő
szenet az egyik vevő szidja, a másik csak
arra esküszik. Mindenkinek ki kell kísérle
teznie, hogy a saját rendszeréhez melyik
felel meg legjobban. Ehhez általában több
fajtát tudunk ajánlani - van választék.

GONDOK

- Mi okoz fejfájást a telepvezetőnek ?
- A legnagyobb bajunk az, hogy a "ke-

zes" áru (amit kézzel kell rakodni), mozga-
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Gyomaendrődi képzőművészeti körről, me- zelében maradni?
lyet Halmágyi Roland nyugalmazott iskola- - Elsődleges szempom volt a megélhetés,
igazgató vezet és lát el tanácsokkal. de a továbbtanulásról nem mondtam le.

- Hogyan került Ön e kis csapat élére? A budapesti főiskolán csak nappali tagozat
- Tavaly tavasszal megkeresett a Déryné volt, így Szegedre felvételiztem - minisz-

MűvelődésiHázból Horváth Mihály és fel- teri engedéllyel. Kétpón laktunk és a gye-
kért a kör vezetésére. Eleime szabódtam, de rekeink nevelése mellett a másokét is ne-
végül csak ráálltam a dologra. veltük, mert a feleségem alakította ki ott az

- Ú gy tudom, Önök nem régen élnek első 6vodát. Mind a ketten pedagógusok
községünkben. lettünk, hivatásunk háttérbe szorította a

- Igen, Öt éve, nyugdíjba menetelünk festést, rajzolást.
után költöztünk ide a feleségemmel. A ter- Márciusban lesz két éve, hogy Budapes-
mészetet, a vizek környékét, a horgászatot ten kiállították a már Endrődönkészült ké-
mindig is szerettük és egyik nyáron ide jöt- peinket. Végre a festészetnek élhetünk és
tünk nyaralni. Ekkor erősödött meg ben- szeretnénk minél több emberrel megked-
nünk az az elhatározás, hogy nyugdíjba veltetni, ezért is vállaltam el a kör vezetését.
menetelünk után itt telepszünk le. - Hogyan értékeli Ön az eddig eltelt egy

- Hogyan kerültek kapcsolatba a festé- évet a kör munkája szempomjából ?
szettel, hiszen Ön Sülysápon iskolaigaz- Kétségtelenül észrevehető a rajzokon a
gató volt, a felesége pedig az egyik óvodá- fejlődés, de gyors eredményt nem lehet
ban vezető óvónő? várni, mert ez egy hosszú, nehéz folyamat.

- Mi tulajdonképpen mind a ketten a Örülnék, ha a taglétszám még növekedne,
Képzőművészeti Főiskolára jártunk, ott is hiszen sok tehetséges ember van itt a kör-
ismerkedtünk meg. A háború azonban fél- nyéken. Jelen pillanatban a legnagyobb
beszakitotta a tanulmányainkat. problémánk a modell, talán azért is, mert

A felszabadulás után folytatni szerettük nem sokan tudnak rólunk. Akik eddig eljöt-
volna, de az akkoriban nem volt olyan egy- tek közénk és modellt ültek, azoknak ez
szerű, hiszen már volt egy fiunk is. úton is szeretnénk köszönetet mondani.

I db

I db

5 db
I db
I db

10 db

418 fő

1676 fő

1646 fő

1826 fő

8036 fő

Adatok
Gyomaendrődről

~anUár I-el Gyoma és Endrőd
egfe:;l~~-;;~I létrejött Gyomaendrőd két
nagymúlrú település hagyományainak, ered
ményeinek megőrzésére és továbbfejlesz
tésére hivatott.
Gyomaendrődmár a XIV. században la

kott település volt. Ezt bizonyítják a Hár
mas Körös hullámterében végzett ásatások
is.
Később a török h6doltság idején kétszer

is lakatlanná vált. A harmadik újjátelepítés
17 I7-ben kezdődöttés ettől kezdve Endrőd

és Gyoma is rohamosan fejlődött.

A települést jelenleg Szarvas, Mezőrúr,

Túrkeve, Dévaványa, Körösladány, Csár
daszállás, Hunya és Örménykút települések
határolják, - közigazgatási területe 30 394
hektár - valószínű az ország legnagyobb ha
!árú nagyközsége.

Az [980. évi népszámlálás adatai szerim
a lakosság száma 18 28 I fő, mely amegye
népességének 4,2~;,-a. A népesség számát
tekintve Gyomaendrődaz ország negyedik
legnagyobb nagyközsége.
Az összlakosságból külterületen él
Az aktív keresők száma
A felnőtt korú lakosságból:
- felsőfokú iskolai végzettségű
- középfokú iskolai végzettségű
- szakmunkás
A munkaképes lakosságból:
- az iparban dolgozik 3390 fő

- a mezőgazdaságban dolgozik 2670 fő

- a kereskedelemben dolgozik 493 fő

- a szolgáltatásban dolgozik [483 fő

A településen lévő lakások száma: 6I 59 db
- ebből fürdőszohás 2308 db
- gázpalackkal rendelkezik 3950 db

A település fomosabb gazdasági egységei
ágaza tok szerim:
Ipari üzemek száma:
Ebből:

- helyi szövetkezet
- helyi közponrú ipari vállalat
- telephelyŰ ipari vállalat
Mezőgazdaságiüzemek száma:
Ebből:

- helyi szövetkezet
- helyi állami gazdaság
- állami gazdasági telephely
Kereskedelmi tevékenységet

végez:
Ebből:

- ÁFÉSZ
Fontosabb intézmények:
Nagyközségi Tanács és intézményei.
- Általános iskola 3 db
- Óvoda 9 db
- Bölcsőde 2 db
- Öregek napközi otthona 2 db
- SZTK rendelő 2 db
- Fürdő I db
- Művelődési ház 2 db
- Könyvtár 2 db
Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskola,
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak
munkásképző Imézet, Ipari Szakmunkás
képző Iskola tagozata.

Róza Vendel

nagy fluktuációja. Nehéz körülmények kö
zött végzik munkájukat; reggel 7-től dél
után 4-ig kim kell lenni. A fizetésük pedig
nagyon alacsony. Így nem csoda, hogy ha
mar továbbállnak. Bizony nagyon sokszor
volt úgy, hogy éjszaka is bem maradtam,
mert nem volt éjjeliőr. Egyre magasabb a
szakképzetlen árukiad6k aránya. Ennyi
pénzért szakember nem vállal ilyen munkát.

A szabadllap~k kiadása sem könnyű do
log. Én például január derekán vettem ki
utoljára. Nem sok értelme van a szombati
nyitvatartásnak, alig van olyankor forga
lom. Volt, mikor huszonegynéhányezer
forint volt a bevétel. Hétvégén az emberek
dolgozni akarnak. Ha akkor vásárolnak,
nem halad a munka. Március elsején meg
változott ez: milldell szombat szabad lett
nálunk is. Ez persze az egész nyitvatartási
időt módosította.

A gondok között kell megemlítenem azt
is, hogy igen kevés árut tudunk közvetlen
avagollból értékesítelli. Ehhez kevés a fuva
rosunk. Nem is mindig van éppen akkor,
éppen arra és éppen annyi árura vevő. Mér
leg csak itt van a telepen, tehát előbb ide
kell hozni a fuvart, aztán lehet házhoz
vinni. Most úgy néz ki, hogy az állomáson
lévő cukorgyári mérleget megkapjuk bér
letre. Ez azonban újabb gondot szül; oda is
embert kell biztosítani.

Mindezek ellenére optimisták vagyunk.
Egyetlen lehetőségünk van, hogy könnyít
sünk a helyzetünkön : a még tökéletesebb
szervezés. Ezt az egy lehetőséget pedig
igyekszünk gondjaink csökkemése és a la
kosság zavarmemes, kiegyensúlyozott el
látása érdekében egyre jobban kihasználni.

tasara II illcs ember. A VOLÁN-nal van
ugyan szerződésünk, de ebből az árufajtá
ból napoma csupán egy vagom vállal be
hordani. Nem rakodja azonban csak azt a
vagom, amelyik 7-t5 óra között áll be.
A legtöbb áru pedig nem ekkor érkezik,
a kocsiállás és a fekbér borzasztó nagy ösz
szeg: több százezer forintra rúg éveme.

- Nincs kiút, nincs megoldás?
- A VOLÁN többet nem vállal, vagy

csak ilyen feltételekkel. Ott sincs elég em
ber. Hogy ez mikor oldódik meg, nem tu
dom. Csak képzelj ok el, mikor megjön pl.
ezer mázsa cememem..Jól van, a VOLÁN
egyhez hozzáfog, de még a másikat is be
kellene hordani. Olyankor aztán leginkább
nyakamba szoktam venni a községet, de
sehol kérem, sehol ember arra nincs, hogy
az én cementemet behordja. Van az a hiva
talos tarifa ugye, amit el lehetne számolni,
de azonkívül én nem tudok "bedobni"
semmit, legfeljebb a törülközőt. Amit a
TüZÉP tud fizetni, azért nem hordja be
senki. Pl. nemrégen kamionban kaptunk
cementet a Szovjetunióból. Jött a két gép
kocsi, beálltak ide a 150-160 q cememtel,
és rakjuk le. Erre először 50 fillér volt a
norma (abból még lejön a 3 o~, marad
48 fillér). Hát nem rakta le senki. Senki az
égvilágon. Akkor felemelték I FI-ra - any
nyiért sem rakták le. Úgyhogy volt, mikor
a helyettesemmel mi is beálltunk : adogat
tuk le a cememet a kamionból. Aztán átjöt
tek a Körösi Állami Gazdaságból, de csak
nehéz munka az, meg hosszú volt a kamion.
Nem is jöttek többször. Nem csak a mi
fejünk fáj a munkáskéz hiánya miatt, a
többi TüZÉP-telep is hasonló gondokkal
küzd.

Másik problémánk a fizikai dolgoz6k
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A szervezeti élet változása a KISZ-ben

Két évvel ezelőtt ülésezett legutóbb ifjú
sági szövetségünk legmagasabb fóruma a
kongresszus, amely sorrendben a tizedik
volt. A politikai, gazdasági és társadalmi
körülmények és változások figyelembevéte
lével meghatározta mozgalmunk további
legfontosabb feladatait. Közülük talán az
egyik legjelentősebb a KISZ-szervezetek
munkájának tartalmi és szervezeti megújí
tásával összefüggő célkitűzés. Ebből kÜll
dulva tűzte napirendre a KISZ Központi
Bizottsága 198z. októberében ;; meglévő
szervezeti rendünk és életünk néhány ele
mének felülvizsgálatát és hozott döntést
ezek módosításáról. A változtatások célja,
hogy a X. Kongresszuson meghatározott
feladalOkhoz a jelenlegi környezethez alkal
mazkodó rugalmasabb, demokratikusabb
szervezeti élet jellemezze a KISZ-t.
A megújílOtt és a szükségletekhez igazított
szervezeti élet segítse elő az egyes ifjúsági
rétegekben és korosztályok körében folyó
munka differenciáltabb megszervezését és
megvalósítását. Tovább erősítve a KISZ
szervezetek öntevékenységét, és az aktív
kezdeményezőkészség kibontakozását.

A határozat kisebh-nagyobb mértékben
módosította a szerveződés, a felépítés, az
irányítási rendszer, valamint a válasz
tási rend egyes elemeit, nem érintve a szer
vezeti életünk alapelveit.

A szerveződésben hozott változtatások
célja, a KISZ politikai tömegbefolyásának
további erősítése, a tartalmi munka javí
tása. M.indenhollegyen ott a KISZ, ahol a
fiatalok élnek és alkomak. Továbbra is
KISZ-szervezetek elsősorban a munka
helyeken, intézményekben és lakóterülete
ken működnek. Ezen túl KISZ-alapszerve
zet hozható létre minden tartósan együtt
lévő ifjúsági közösségben (sportegyesület,
amatőr művészeti csoport, sth.). KISZ
alapszervezet létrehozásáhan a közvetlenül
irányító KISZ-hizottság, üzemi, intézmé
nyi KISZ-bizottság megalakításáhan pedig
a közvetlenül irányító területi KISZ-bi
zottság jogosult dönteni. A KI SZ-alap
szervezetek és KISZ-szervezetek létreho
zásáhan kapott helyi önállóság egyhen a
közvetlenül irányító testületek felelősségé

nek növekedését is jelenti.
Gyomaendrődön jelenleg ha nem is vég

legesnek, de kialakultnak tekinthetők a
szervezeti keretek. 'Gyakorlatilag minden
munkahelyen és intézményben - ahol a fia
talok nagyobb számban találhatók -, műkö
dik KISZ-alapszervezet. Ott ahol több
alapszervezet is működik egy egységen be
lül, az alapszervezetek munkáját szervezetek
élén álló KISZ-hizottságok (KISZ-szer
vezetek) irányítják. Üzemi, intézményi
KISZ-bizottság működik a három kÖ:<.ép
iskolában, az ENCI-ben és az ÁFÉSZ-nél.
Tartósan együttlévő ifjúsági közösségben
is működik már KISZ alapszervezet, ilyen
a Körösmenti Néptáncegyüttes.

A KISZ politikai tömegbefolyásának
erősítése Gyomaendrődönnem elsősorban

a szervezeti keretek bővítését, hanem a
meglévőek megerősítését, valamint az alap
szervezetek szerveződésének és a KISZ-

szervezetek belső felépítésének kisebb
módosítását jelenti.

Talán az egyik legtöbb problémát felvető
kérdés volt a KISZ-tagok hovatartozása.
Főleg a szakmunkástanulók körében me
rült fel leginkább : az iskola KISZ-szerve
zet vagy a munkahelyi KISZ-szervezet le
gyen az a közösség, ahová mint KISZ-tagok
tartozzanak. A határozamak megfelelően

a jövőben minden fiatal és KISZ-tag ön
maga választhatja meg azt a mozgalmi kö
zösséget, amelyhez tartozni akar. Ebből

következik, hogy mindenki, aki már tagja
a mozgalmunknak vagy ilyen szándékai
vannak, a számára legérdemibb alapszer
vezeti közösségben végezheti a munkáját.

A szervezeti hovatartozás szabadon tör
ténő megválasztása várhatóan kisebb moz
gást jelent majd a területen. Miután ez va
lamennyi KISZ-tag számára biztosított,
ezért az alapszervezetbőltörténő távozásu
kat vagy.éppen belépésüket nem korlátoz
hatjuk. Szükséges tehát, a KISZ-alapszer
vezetekben folyó mozgalmi munka színvo
nalának további javítása, annak érdekében,
hogy saját tagjainkat megtarthassuk és
ugyanakkor vonzó, tartalmas programokkal
Iúvjunk további fiatalokat az alapszerveze
tekbe. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell
fordítani az egyes munkahelyeken ideig
lenesen ott dolgozó fiatalok helyi aktivizá
lására. Tovább kell erősíteni a KISZ-szer
vezetek közötti együttműködést.Az "ide
genben" végzett munkáról a két KISZ
szervezet kölcsönös és folyamatos tájékoz
tatást kell, hogy megvalósítson.

A felépítésben jelentkező változások kö
zül szeretném kiemelni a küldöttgyűlések

összelúvásával összefüggő változtatást.
Akár a munkahelyi, tanintézeti, akár a terü
leti küldöttgyűlés bármikor összehívható.
Munkahelyi, tanintézeti küldöttgyűlést

össze kell hívni, ha az irányított KISZ
szervezetek, vagy a küldöttek legalább
I/,_a kezdeményezi. Ezeken aszinteken
egyébként évente legalább egy alkalommal
küldöttgyűlést kell tartani. A küldöttek
mandátuma két küldöttgyűlés között ér
vényben marad, amely biztosítja, hogy
a küldöttgyűlés bármikor összehívható.

A területi küldöttgyűlés is összehívható
helyi kezdeményezésre akkor is, ha a fel
sőbb szervek nem írnak elő felmenő rend
szerű választásokat. Az időközi KISZ
küldöttgyülések külön küldöttválasztás nél
kül is összehívhatók. Ilyenkor a küldött
gyűlés résztvevőitalkotják a nagyközségi és
az általa irányított KISZ-bizottságok tag
jai, valamint a közvetlen irányított KISZ
alapszervezetek titkárai.

A határozat nem írja elő a vezető testü
letek és a küldöttgyűlések létszámhatárait,
erről a közvetlenül irányító KISZ-biz<'lt
ságok döntenek a helyi sajátosságok figye
lembevételével.

A választott tisztségviselőkfelmentése és
visszahívása tekintetében az az újszerűség,

hogy a funkcióban lévők munkája tekinte
tében nagyobb hangsúlyt kap a közösségek
demokratikus kontrollja. A tisztségviselők

nek évente testületi ülésen vagy küldött-

gyűlésen számot kell adni végzett munká
jukról, melynek alapján születik majd dön
tés a funkcióban maradásról. Az alapszer
vezeteknek joga, hogy visszahívják azokat
a tisztségviselőket, akik nem tudnak vagy
nem kívánnak eleget tenni a kötelességeik
nek. Helyette más személyeket delegálhat
nak.

Nem tértem ki a határozat minden egyes
részletére, nem esett szó a KISZ-aktíváról,
az ágazati KISZ-bizottságról és a végre
hajtó bizottságról sem. Ezek létrehozására
a határozat lehetőséget ad ugyan, de itt
a területen a közeljövőben megvalósításu
kat nem tartjuk indokoltnak.

Újszerű elem a közvetlen választási
forma ís, amely ma még csak az erre kijelölt
KISZ-szervezetekben kipróbálás alatt áll.
A területi KISZ-bizottságok mellett réteg
tanácsok hozhatók létre, melyeket azonban
csak járási szinten tartunk célszerűnek.

Helyileg egy-egy munkaterület vagy
konkrét feladat jobb ellátása, ugyanakkor a
társadalmi aktívahálózat növelése érdeké
ben meghatározott céllal állandó, vagy idő

szakos munkabizottságok létrehozását szük
ségesnek tartjuk.

További legfontosabb feladatunk, hogy
a szervezeti rendünkben hozott újszerű

formák és változások tekintetében egységes
felfogás alakuljon ki. A KISZ-vezetők és
maguk a KISZ-tagok is ismerjék meg szer
vezeti életünk így kialakult rendjét, ismerve
és alkalmazva váltsuk valóra a Központi
Bizottság által meghatározottakat, keresve
a helyileg legcélravezetőbb,a tartalmi mun
kát mindinkább éredményesen és hatéko
nyan szolgáló formákat és megoldásokat.

Bulla Orró
Járási KISZ-bizottság titkára

KITÜNTETÉSEK
A Forradalmi Ifjúsági Napok időszaká

ban nagyközségünk a legjobb KISZ-szer
vezeteinek, aktivistáinak a KISZ KB a kö
vetkező kitüntetéseket adományozta:
Dicsérö oklevelet:

3. sz. Általános Iskola és Diákotthon La
tinka Sándor Pedagógus KISZ-szervezeté
nek.

Kiss Lajos Gimnázium és Cipőipari

Szakközépiskola KISZ-bizottságának.
I Kiváló KISZ-szerveZe[ zászlót:

Mg. Szakmunkásképző Int. KISZ-hi
zottságának, az ifjúsági mozgalomban vég
zett több éves eredményes munkáért.
Dicsérö oklevelet kaptak:

Uhrin Katalin ÁFÉSZ dolgozója
Oszlár Gyula Községi Tanács Költ

ségvetési üzem
Ádám Ildikó Mg. Szakmunkásképző

Int. tanulója
Kiváló Ifjúsági vezecö kitüntetést kapta:

Jakus Imre Béke Tsz. dolgozója
A rallykoszorús K IS Z-jelvényt kapott :

Papp Sándor, a Kiss Lajos Gimnázium
tanulója.

A kitüntetett fiataloknak, illetve kollektí
váknak az MSZMP Községi Bizottsága el
ismerését fejezi ki, és további eredményes
munkát kiván.
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Továbbtanuló
gimnazistákról Példaképeik a munkásőrök

Felhívás Gyomaendrőd lakosságához !

A helyi középiskolát 1954-ben alapítot
ták, az első osztály 1958-ban érettségizett
3 I fővel.

A gimnáziumnak már akkor is és azóta is
kettős funkciója van: egyetemi és főiskolai

továbbtanulásra készít elő, illetve közép
fokú végzettséghez kötött munkakörök be
töltésére, vagy szakmák elsajátítására képe
sít. Gazdasági, de politikai szempontból is
igen fontos mindkét funkció, de az utóbbi
időhen - főleg a szakközépiskolák megjele
nése óta - előtérhe került a felsőfokú inté
zethen továhhtanulásra való előkészítés.

(A gimnázium iránti érdeklődés főleg a
fizikai dolgozó szülők fiú gyermekei köré
ben csappant meg az utóbhi időhen.)

A helyi gimnázium tanulóinak általában
70-75 ",,-a gyomaendrődi, z5-300;,-a más
községekhől, főleg Dévaványáról jön. A lá
nyok aránya 70-80"" között mozog.
Az utóbbi évek demográfiai hullámvölgye
érintette a gimnáziumot is. Az elsőosztályba
heiratkozottak száma így alakult:
1978.79 : 43, 1979/80 : 46, 1980/81 : 54,
1981.'82 56, 198z/83 : 63. Jelenleg a nö
vekvő tendencia érvényesül.

Az iskola nevelőtestülete sokat tett és
tesz azért, hogy a gimnáziumból az arra
érdemes tanulók jelentkezzenek továbbta
nulni és fel is vegyék őket. Az érettségi
zetteknek általában 60-65°~-a jelentkezik
továhhtanulásra. A felvételi eredményekről
hi va talos megyei és országos statisztika áll
rendelkezésünkre.

A felvételi vizsgán megfelelt a jelentke
zettek aláhbi ",,-a:

1978. orsz. 60"" m.-i 64"" gyomai 75""
1979· orsz. 59"" m.-i 64,8"" gyomai 86""
1980. orsz. 61 ".. m.-i 65,5"" gyomai 80""

Felvettek:
1978. orsz. 52":. m.-i 58,8"" gyomai 75".
1979· orsz. 5z":. m.-i 57S'" gyomai 81""
1980. orsz. 55"., m.-i 61,5" .. gyomai 80";.

Eredménytelen vizsgát tett:
1978. orsz. 41,t"" m.-i 35,6""

gyomai 24, I""

1979· orsz. 4t,z"" m.-i 35,t"~

gyomai 14,2""
1980. orsz. 39,3 "" m.-i 34,3 ,,~

gyomai zo".,

Az iskoláhól vitt és felvételin szerzett
pontok aránya is igep. jó iskolánkra nézve:
rendszeresen magasa hb pontszámot sze
reznek a felvételin, mint amennyit visznek.

A fenti számok egyértelműen hizonyít
ják a nevelőtestület jó tehetséggondozó
és pályairányító munkáját, valamint a ta
nulók szorgalmát, tehetségét és helyes,
képességeiknek megfelelő pályaválasztását.
Azokról a tanulókról, akik az érettségi után
két évvel vagy későhh jelentkeznek tovább
tanulni, nincsenek megbízható adataink.

Az a törekvésünk, hogy a jövőben is meg
tartsuk iskolánk előkelő helyét az egyetemi
és főiskolai felvételek területén.

Fekete Allla/
igazgató
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A munkásőrség életének egy negyedszá
zados ideje alatt mindig egészséges meg
újulással követte életünk változásait. A tes
tületben ifjak vették és veszik át idősebb

elvtársaik fegyverét, és lépnek helyükbe ko
moly elhatározással, kommunista fegye
lemmel őrködni szocialista hazánk békés
építő munkájának eredményei felett.

Ennek a természetes folyamatnak helyes
felismeréséből indult ki a Körösí Á. G.
II/z munkásőr szakasza 6 évvel ezelőtt,ami
kor kapcsolatot teremtett az úttörőkkel.

Az I. és 2. sz. Általános Iskola tanulóiból
szervezett úttörő munkásőrszakasz az el
telt időszak alatt létszamában és felkészült
ségében is igen nagy változáson ment ke
resztül, mondta el Nagy M. Lajos bácsi, aki
3 éve patronálja a csoportot. A tanulók ér
deklődését mi sem tükrözi johhan, mint az
a tény, hogy a foglalkozásokon részt vevők
maguk is hívják társaikat, harátaikat lelkes
kis közösségükbe. Kedvelt foglalkozásaik
ról (híradó eszközök, távcső, tájoló hasz
nálat) beszélve nem is csodálkozhatunk, ha
az összejöveteleihen átlagosan is 90··"-os
megjelenésről számolhatunk he. Az úttörők

GyomaendrődNagyközségi Tanács Vég
rehaj tÓ Bizottsága azzal a kéréssel fordul a
nagyközség lakosságához, üzemek, vállala
tok szocialista hrigádjaihoz, hogya telepü
lés kulturált köztisztasági viszonyainak ki
alakitása érdekében fokozottabh gondot
fordítsanak a parkositott és fásított terüle
tek, a járdák, az előkertek, árkok, valamint
azok szegélyeinek tisztán tartására és az arra
alkalmas területek virágositására.

Az utóbbi időben egyre töhh területen
igyekeznek bekapcsolódni az egészséges
környezet kialakitásába, azonban vannak
olyanok is, akik figyelmen kivül hagyják ez

tevékenysége fegyelmezett magatartást
igénylőkiképzési tervre épül. A tervek vég
rehajtását a szakasz szervezeti felépítésével,
parancsnoki állományával igyekszik bizto
sítani. Munkájuk komolyságát, eredmé
nyességét fejezi ki az a jelentés is, amelyet
a városi-járási munkásőr parancsnoknak
küldtek, részletezve benne tanulmányi,
sPOrt és társadalmi munkában végzett
eredményeiket.

Pl.: 1982/83. tanév első félévében a sza
kasz z396 Ft értékű hulladékot gyűjtÖtt.

Jó tanulmányi eredményt értek el: Ke
reki László, Veres Szaholcs, Zádori Zoltán,
Kovács Zoltán tanulók.

Elmondták szeretnék jó munkájukkal ki
érdemelni pajtásaik, iskolájuk elismerését.
Örülnének ha mindkét iskolából még több
pajtásuk találná meg köztük hasznos idő

töltését. Nagy M. Lajos bácsi türelme, hoz
záértése jól szolgálja munkájuk, együttmű
ködésük értelmét. Mindehhez kívánunk
nekik erőt és egészséget úttörő üdvözlet
tel: Előre

Ján01Jszky Gyiirgy

irányú törekvéseinket és a meglévő közte
rületeket rongálják, ott szemetelnek.

Tekintettel arra, hogy a köztisztaság
fenntartása elsőrendű közegészségügyi ér
dek, így annak előmozdításábanmindenki
köteles hathatósan közreműködni.

Az ingatlanok tisztántartásáról az ingat
lanok felett rendelkezni jogosult (tulajdo
nos, kezelő), inásnak a használatában, bérle
tében levő területek tisztán tartásáról pedig
a bérlő (használó) köteles gondoskodni.

Külön szeretnénk a figyelmet felhívni
arra, hogy az állati hullát, valamint olyan
anyagot, amely a környék levegőjét szeny-



Nagy érték a villamos energia

nyezheti, az egészséget veszélyezteti, vagy
élősdiek számára táptalajt nyújthat, sem
közterületen, sem magánterületen elhelyez
ni, vagy elhagyni nem szabad.

Továbbá az állattartókat felkérjük arra,
hogy az állatok tartására szolgálólétesítmé
nyeket és azok helyiségeit megfelelően ta
karítsák és fertőtlenítsék, valamint a trágya

Az olajárrobbanás "begyűrűzésével"

mindinkább nyilvánvalóvá vált az a tény,
- az EGK és KGST országokban is elfo
gadott - hogy a villamos energia jelentősen

hozzájárulhat ahhoz, hogy ki lehessen vé
deni az olajárrobbanás következményeit.

Energiaigény előrejelzés tekintetében a
hagyományos előrejelzések korszaka be
zárult, mert egyrészt a gazdasági fejlődés

érzékenyebbé vált a változásokra, valamint
a források és a fogyasztás közötti egyensúly
megbomlott. Felmerült a villamosenergia
igények alakulásának előrejelzésével kap
csolatos új módszerek kérdése. Hiba, ha
nem készítünk energiaigény előrejelzést,de
a legnagyobb hiba, ha ezeket az előrejelzé

seket teljes egészében elfogadjuk. Ezt a
megállapítást, amely az ENSZ Európai
Gazdasági Bizottságának Szemináriumán
is elhangzott, minden energiagazdálkodás
sal foglalkozó szakember elfogadja.

Energiapolitikánk fő célkitűzése az olaj
nak más energiahordozóval való helyettesí
tése. Kérdés, hogy ez a helyettesítés min
den esetben a villamos energiával a leggaz
daságosabb-e? Ez ahból a szempontból is
érdekes, mert nemzetközi szinten a villa
mos energiát tartják erre a legalkalmasabb
nak. Vitathatatlan, nagyok a villamosener
gia-ipar lehetőségei az energiafogyasztás
struktúrájának megváltoztatására.

Mit is jelentenek ezek a fent leírt megálla
pítások szűkebb energiaellátási területün
kön, Gyomaendrődvillamosenergia-ellátá
sában? - Azt, hogy a terhelésnövekedés
(;yomaendrődön nem kívánt és előre nem
pontosan becsült mértékben növekedett.
Az előállt helyzetet aztán súlyosbította az
a tény, hogy az energiagazdálkodás, ezen
belül a villamosenergia-gazdálkodás a "so
kadik" helyen van, ha sorrendet állítunk a
feladatokra. Jelenleg pazarló és fegyelme
zetlen a fogyasztók egy része. Háztartási
fogyasztókra ugyanúgy vonatkozik mindez,
mint kommunális - ipari, mezőgazdasági 
fogyasztásra. Hangsúlyozom - tarifális
kényszerre - egyre kisebb ezeknek a fo
gyasztóknak a száma. Több vállalamál,
termelő egységnél el leheme gondolkodni
azon, hogy egy "függetlenített" energeti
kust alkalmazzanak, ne csak úgy mellék
teendőként kezeljék az energetikusi teen
dőket.

A háztartási fogyasztók leggyakra hban
elkövetett szabá1ytalansága: 2 kW-nál na
gyohb fűtőkészülék minden napszakban
való hálózatra kapcsolása; 50 l-nél nagyobb
villanyhojler minden napszakban való há
lózatra kapcsolása; az Áramszolgáltató tu
lajdonáhan lévő első túláramvédelmi ké
szülék, a kisautomata engedély nélküli le-

és a trágyalé kezeléséről, továbbá kihordá
sáról gondoskodjanak.
Meggyőződésünk, hogy nagyközségünk

minden becsületes polgára részt vállal kö
zös céljaink, a VI. ötéves tervünk teljesíté
sével, környezetünk tisztán tartásával kap
csolatos feladatok végrehajtásában.

Nagyközségi Tanács V. B.

cserélése; hőtárolós készülékek mágnes
kapcsolójávaI való manipulálás... Hogy
csak néhányat emlitsek az elkövetett sza
bálytalanságokhól. Az ipari és mezőgaz

dasági fogyasztóknálleggyakoribb szabály
talanság, hogy a szerződött teljesítménynél
nagyobbat vesznek igényhe.

Mindezek a szabálytalanságok szerző

désszegésnek, szabálytalan vételezésnek
minősÜlnek. Megállapítható tehát, hogy az
értékesítési fegyelem hagy némi kívánni
valót maga urán. A felsorolt és fel nem
sorolt szabálytalanság ellen az Áramszol
gáltató küzd: a villamos energiáért számí
tott felemelt árral, a fogyasztásból való ki
zárással.

Az áramszolgáltatóval szemben felme
rülő igényeket legalábbis a teljesítményre
vonatkozóan - teljes egészében ki tudtuk
elégíteni a múlt évben és ki tudjuk elégíteni
jelenleg is úgy a háztartási, mint kommuná
lis - ipari, mezőgazdasági- fogyasztóknál.

Kivétel az éjszakai hőtárolós igény.
Az éjszakai időszakbannem minden helyen
és nem minden igényt tudtunk kielégíteni.
Egy korábhi cikkhen írtam már a hőtároló

zásról, ezért nem kívánok most annak rész
leteihe helemenni, hár a téma megérde
melné, hogy még egyszer visszatérjek rá,
mert számos téves nézet uralkodik e téren
a lakosság köréhen. Tényként leszögezhe
tem azonhan, hogy addig lehet hőtárolózni,
tehát villamos hőtárolós kályhát a hálózaua
kapcsolni, míg ezzel más fogyasztót nem
zavarunk, a neki szolgáltatott villamos ener
giát a meghatározott minőségi jellemzőkkel
szolgáj tatjuk.

1982-hen a villamosenergia-értékesítés
tervezett fejlődési indexe alig töbh mint
l"" volt. A ténylegesen megvalósuló 5"".
Ezen helül, fogyasztói kategóriánként még
nagyohh az eltérés. Alakásfogyasztás
15 ",,-kal nőtt, az éjszakai fogyaszlás 50",,
kal.

Csak a teljesítménydíjas fogyasztóknál és
a közvilágításnál állapítható meg negatív
fejlődési index, tehát takarékosság. És ez
nem véletlen.

A teljesítménydíjas fogyasztóknáL az ún,
"nagyfogyasztóknál" mivel a legtöhh he
lyen szakember foglalkozik a témával, már
odafigyelnek az energiagazdálkodásra, és
ezen helül a villamosenergia-gazdálkodásra.
Az energiaköltségek megjelennek a termek
költségében, feltételezem, hogy minden
termelőegyseg az önköltségcsökkentésre
törekszik. A villamosenergia-árak is ehhe
az irányba igyekeznek terelni a fogyasztót.
Ha előbb elmarasztalólag szóltam a pazarló
és fegyelmezetlen fogyasztókról, akkor a hi
telességért meg kell emliteni, hogy ezek az

energiatakarékosságra utaló jelek már hiz
tatóak.

Megállapítható tehát, hogy Gyomaend
rőd térségében az átlagosnál jobhan nőtt

a villamosenergia-fogyasztás és amennyi
ben ez növekvő termékhányadhan realizá
lódott, örvendetes jelenség. Örvendetes ez
annak ellenére, hogyaTITASZ Vállalat
nak jelentős erőfeszítésébe kerül ezen igé
nyek kielégítése beruházási oldalon. Ki
rendeltségUnk fogyasztói létszámát, nagy
ságát tekintve, arányosan nagyohb heru
házások szükségesek e térséghen.
Gyomaendrődön megnehezíti a villa

mosenergia-előrejelzést, - legaláhhis táv
latban - hogy tervezik más energiahordozó ;
a földgáz hevezetését. Addig azonhan míg
ez a jelentős beruházást igénylő energia
hordozó nincs itt, számolnunk kell a villa
mosenergia-fogyasztás tervezettől el térő,
azt meghaladó növekedésével. A kapaci
tást, úgy a transzformátor állomásokél,
mint a vezetékekét azonhan a gazdaságos
ság elsődleges szem előtt tartásával növel
hetjük, beruházási lehetőségeinken helül.

Hogy egy példával szemléltessem: akkor
amikor népgazdasági szinten csak az orszá
gos terhelésgörhe "völgyének" az elsimítá
sáig érdemes, vagy legaláhhis eddig cél
szerű hőtárolózni, akkor a Kirendeltség
területén sem megengedhető ez - mint,
ahogy ezt a vállalat nem is engedi - heru
házást igénylő hővítés árán a csúcsterhe
lést meghaladó szint fölött. Amennyihen
beruházást igénylő bővítés szükséges, mi
vel csúcsterhelés fölötti a hőtáro1ós terhe
lés, úgy nem gazdaságos a villamos hőtáro

lós fűtés, különösen akkor nem, ha azok az
erőművek, amelyek az éjszakai töhhlet
energiát termelnék, olajjal üzemelnek. Ah
hoz, hogy az energiaellátás swlgáltatóra és
termelőre nehezedő terhei mérséklődjenek,
nem csupán az energiatermelés, elosztás
bővítése, hanem a felhasználás ésszerűsi
tése is szükséges. Ésszerű, megfontolt he
ruházások, és a koráhhiaknál következete
sehh energiatakarékosság szükséges.

Ilorl/o/'- Tamás

KI S HÍREK
1983. fehruár 19-20-án a Gyomaendrődi

ÁFÉSZ kisállattenyésztői szakcsoportja
nagysikerű nyúl-, galamb-, haromJikiállí
tást rendezett. A látogatók megállapították,
hogy az ÁFÉSZ tárnogatásával fokozódott
a kistermelők aktivitása. Nyolc mezőgaz

dasági szakcsoport az 1982-es évben 13, 1",,
kal növelte értékesítési tevékenységét.

Nagyközségünk ipari és mezőgazdasági

üzemei az 1983-as gazdasági év első negye
déhen tartották zárszámadó küldöt!- és köz
gyűléseiket,amelyeken eredményesnek itél
ték meg az 198z-es évhen folytatOtt termelöi
tevékenységüket.

Május l-én a munka ünnepét az elmúlt
évhen kialakul t szervezés szerint kívánj uk
megtartani. Nagyközségünk két sporttelc
pének vonzáskörzetéhen - töbhek között 
gazdag kulturális, sportműsorok fogadják
majd községünk lakosait.
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A birkózás újraéledése Elkerülhető-e
a kiesés?

Kezdő lépések ...

A birk6zásnak már több évtizedes múltja
van Gyomaendrődön.Mind a két község
- Gyoma és Endrőd - külön-külön is büsz
kélkedhetett ilyen szakosztállyaI.

Néhány lelkes fiatal - többnyire iskolás
korúak - szeremék újjáéleszteni ezeket a
hagyományokat.

Jelen pillanatban Orbán József vezetésé
vel 30-35 fiú jár rendszeresen heti két alka
lommal a 2. sz. Általános Iskola tornater
mébe edzeni. A komolyabb szakmai mun
kát hátráltatja, hogy nem állnak rendelke
2ést.\nkre a szükséges szerek, pl. az egyik
legfomosahh - a hirkózósziim·eg.

:;;;1

1979-ben lelkes sportolnivágyók kis csa-o
pata új színt vitt Gyoma sportéletébe, te
niszélet indult be a ligeti pályán. A korábbi
években társadalmi munkában kialakított
teniszpályák, melyeket eddig más sporne
vékenységre használtak, ismét teniszlabda
pattogástóI lettek hangosak, nyújtottak si
kerélményt és igen kellemes szabadidőtöl

tést az érdeklődőknek.

A játékosok és a társadalmi munkások
lelkes utánajárása és munkája eredménye
ként ma két pályán folynak az előkészületek

és a versenytevékenység.
A pályák felújítását és karbantartását a

sportolók társadalmi munkában végzik.
Nagy segítség volt anagyközségi sportkör
'részéről az anyagi hozzájárulás (kerítések
anyaga, hálók vétele, labdaellátás), mely
nélkül nem tartanánk sehol. Jelenleg több
kevesebb sikerrel teniszezünk, és a megyei
csapatbajnokságban is részt veszünk.

Gyomacndrödi Híradó
Kiadja: az MSZMP Községi Bizottsaga

Gyomaendrőd

A kiad:isért felelős: Szakal J6zsef
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Jánovszki .György

Tördelőszerkesztő : Beinschr6th Karoly

83.9I ! Kner Nyomda

Nyilvánvalóan egy bizonyos idő eltelte
után szeremék felmérni a tagok, hogy mi
lyen szinten is állnak, azonban ilyen feltéte
lek mellett nem nevezhemek megyei, ill. or
szágos versenyekre. Ehhez feltétlenül szük
séges lenne, hogy a cSOport szakosztállyá
alakuljon, vagyis a gyomaendrődi Sparta
cus TK soraiba fölvegye, ami sajnos már
másfél éve húzódik.

Reméljük, hogy eddigi törekvéseiket,
szorgalmukat megérdemelt siker koronázza,
és hamarosan hallhatunk róluk a megyei,
vagy országos versenyeken.

Elkeserítő ifjúságunk érdeklődésének

hiánya ez iránt az igen szép sport iránt. El
következő legfontosabb feladatunk ráter
mett fiatalok toborzása és a velt.\k való rend
szeres foglalkozás. Nagyvárosainkban hat
éves gyermekek már lelkesen pt.\fölik a lab
dát s mindnek megvan a lehetősége, hogya
jövő Borgjává fejlődjön. Ettől a spornól
azonban senki ne várjon gyors sikert, igen
sok gyakorlást kívánó szorgalmi spormak
nevezhető. A test minden részét megmoz
gatja, igen jó refiexeket kíván illetve fejleszt
ki, nem beszélve a nagyfokú önfegyelmezés
ről és a szellemi idegi tevékenységről,ami
miatt teljes kíkapcsolódást is biztosít.

Pár szóban ismertetném a játék szabá
lyait; hivatalos nyelvezete az angol, leg
rangosabb bajnoksága a Wimbledoni,
sztárjait ranglistán tartják nyilván. Négy
nyert labda egy játék, hat nyert játék egy
játszma, és attól függően, hogy hány nyert
játszmában állapítják meg, lehet két illetve
három nyert játszma a mérkőzés.

A teniszt fehér színekben játsszák, a fel
szerelés mindenki számára elérhető, ha azt
sportolásra és nem divatozásra szánja. Úgy
gondoljuk, hogy az elkövetkező időben

egyre többen jönnek közénk teniszezni,
versenyeket nyerni, eredményeket felmu
tatni, öregbíteni Gyomaendrődjó hírnevét
a sport tert.\letén is.

Dr. Csaba Kálmáll

A gyomai és az endrődi labdarúgó-csapat
egyesülése után joggal remélték a vezetők

és a szurkolók, hogy sikert.\1 ütőképes csa
patot kialakítani. Sajnos nem így történt.
Az egyesülés után a "nagy" játékosok visz
szavonultak az aktív játékt61, maradtak a
fiatal rutintalan játékosok. Ez nem lenne
baj, de az egyesülés 6ta a kiesés ellen küzd a
csapat. Megval6sítható-e egy ütőképes csa
pat kialakítása, van-e remény a kiesés elke
rülésére? Erről beszélgettem a csapat edző
jével LOÓS JÓZSEF-fel, aki 1982. július
I-én vette át a csapat irányítását. Tapasz
talt edző, 6 évig a Ft.\zesgyarmat, 3 évig a
Medgyesegyháza edzője volt, tehát ismeri
a megyei r. osztályú bajnokságot.

Vall reméllY arra, ho{!y a csapal feljebb jllt
a kiesési ZÓlIából?

Nehéz tavasz elé nézünk. Sérülés és ki
állítás nem fordulhat elő, mert ez tovább
rontaná a csapat esélyeir. A jelenlegi lét
szám mellett becsületes munka és nagyon
jó hozzáállás szükséges a játékosok részéről.

Komoly probléma, hogy nincs a csapatban
játékmester, befejező csatár. Ezt az őszi

forduló is bizonyította. Hazai pályán veszí
tettünk pontokat rivális csapatokkal szem
ben, holott nagyobb odafigyeléssel szerez
hettünk volna. Idegenben kétszer veszítet
tünk nyert helyzetből a befejezés előtt né
hány perccel. Ha ezeket a pontokat nem ve
szítjük el, most a középmezőnyben lenne a
csapat.

Milyell a jálékos á//omállY összelétele?
A csapat átlagéletkora 19 év. A legfiata

labbak 17, a legidősebb 24 éves, a játékosok
zöme 18-19 éves. Koránál fogva tehát ru
tintalan a csapat. Vannak posztok,melyekre
nehéz embert találni, például ilyen a közép
pálya, középhátvéd, szélső csatárok. Jó hír,
hogy leszerelt Bán István, az ő szereplése
hozhat javulást a csapatjátékban. Kellene
még 2-3 hozzá hasonló játékos.

Milyell hallglllalball várják a játékosok a
tavaszi rajtot? Öli szerilIt megfele/ö-e a csa
patszellem?

Nem bízzák el magukat, sőt a tapasztalat
lan fiatal játékosok nem hisznek magukban,
így a bennrnaradásban sem. A szakvezetés
igen nagy erőfeszítéseket tesz a javulásért.
Egyéni és közös elbeszélgetések eredmé
nyezhetik, és fogják is eredményezni azt,
bogy egységes csapatszellem alakuljon ki.

Mi a célkitiizése a csapatllak?
Cél természetesen a megyei r. osztályban

maradás. A szűk keret, és a tabelIán elfog
lalt helyezés miart új csapanaktikát, játék
modort kialakítani nem volna ildomos.
A csapat rutintalansága és egyéni képzet
lensége miatt a 4-4-2-es játékrendszert al
kalmazzuk. Fegyelmezert védekezésbi
kontratámadásokkal próbálkozunk. Remc,
jük, eredményes lesz ez a játékmodor.

Mi, szurkolók is bízunk a sikerben, s re
méljük, hogy lesz Gyomaendrődön jó fut
ball. Ehhez kívánunk eredményes munkát
játékosoknak vezetőknek egyaránt.

Molnár Albert
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MEGIZÉRDEZTÜK AZ ELNÖKÖT
Nagyközségeink egyesítésével az érdek

15dés homlokterébe kerültünk megye
szerte. Ez az élénk érdeklődés nemcsak a
megyében tapasztalható, hanem országo
san is. Emlékszünk rá, hogy az elmúlt egy
évben arádió többször is és a televizióisfog
lalkozott Gyomaendrőddel.Ezekben a mű
sorokban sok olyan kérdés vetődött fel,
amely valamennyiünket érdekel, s azok
megoldása n= közömbös községünk to
vábbi élete szempontjából. Izgat bennün
ket, hogy azok mikor, milyen formában ol
dódnak meg, megoldódnak-e egyáltalán.
A legfontosabbakat sorba szedve kopog
tanunk Jenei Bálint vb-elnöknél, s kér
deztük meg, hogy ő hogy látja.

A május-júniusi nagy hőség amellett,
hogy kellemes, az üdülők számára minden
képpen jó idő.volt és a fürödni-strandolni
szeretők hódolhattak szenvedélyüknek,
akár a strandon, akár az élővizeken - szinte
mindenkinek gondot okozott. Ugyanis a
vizet nemcsak a strandon szeretjük, ha
nem jó, ha van a lakások 3. emeleténis. An
nak ellenére, hogy vizkorlátozást is rendelt
el a Nagyközségi Tanács V. B. sokszor for
dult elő, hogy szuszogott, hörgött a csap,
de viz nem jött belőle. Hosszú ideig nem
lehet a lakosság megértő türelmére apel
lálni. Meg kell találni a megnyugtató
megoldást. A vb-elnök válaszában el
mondta, hogy ez 10 éve gondja nagyközsé
günknek. A rendszer teljes, de kezdet
től kevés a viz. A meglévő kutak nem bír
ják ellátni nagyközségünket. Ugyanak
kor a viz minőségével is baj van. Az egyik
megoldási lehetőség a felszíni vizek hasz
nosítása lenne. A vizkivételi mű terve el
is készült, a létesítéséhez kb. 100 millió
forintra lenne szükség, amelyből egye
lőre 30 millió van meg. Másik gond, hogy
mivel a Körösök vize szennyezett, azt fel
használni ilyen célra nem lehet. Közbe
vetőleg megjegyezzük, hogy a Duna vize
még szennyezettebb, és mégis abból iszik,
mosakszik a főváros. Való igaz, válaszolta
a vb-elnök, de az a vastag kavicsréteg,
ami megszűri a Duna vizét, a Körösök vi
dékén nincs meg, azaz a terület földtani
adottságai nem teszik lehetővé. A gondok
enyhítése érdekében eddig megtörtént az
1. sz. vizmű kutak felújítása, amelynek
eredményeképpen azok termelése 300
m3-re nőtt. Itt létesül majd egy vízminő

ségjavitó berendezés is. I984-ben a

régi Alkotmány üzemegység környékén,
mivel ott a vizföldtani adottságok jók, egy
- napi 1000-1200 ro3 vizhozamú vizmű

telepet kívánunk létesíteni. A pillanatnyi
gondunkat pedig úgy próbáljuk megoldani,
hogy a VízműVállalat a Győ2elem Terme
lőszövetkezettőlvásárol napi 600 m' vizet,
amely már július I-től enyhít gondjainkon.
Gyomaendrőd az a község, amelyiknek

a közepén van széle - mondják rólunk azok
az idegenek, akik először találkoztak a maj
dani városközpont környékén disztelen
kedő szemétteleppel. De nemcsak az ide
genek teszik szóvá ezt a látványt, hanem a
helybeliek is bosszankodnak rajta. Nem
rég már a televízió is kivonult, hogy felvé
telt készítsen eme épületes látványról.
Egyáltalán hogy alakulhatott ez ki? És mi
lesz a további sorsa, meddig kell még szé
gyenke=ünk miatta?

Kb. 8 évvel ezelőtt az akkori vezetés úgy
gondolta, hogy ezt a kubikgödröt szeméttel
tölti fel. Az elgondolás helyességéhez is fér
egynémely "vajon". Azóta megemelke
dett a terület talajvizszintje és felemelte az
oda kivitt szemétréteget. A helyzet tovább
tarthatatlan - mondta a vb-elnök. így
csak egyetlen megoldás lehetséges: a fel
számolás. A meglévő szemetet egy vékony
földréteggelletakarjuk, mivel nemcsak esz
tétikai érzékünket sérti, hanem egészsé
günket is veszélyezteti. 1983 végéig ki
jelöljük az új szeméttelep helyét és bízunk
benne, hogy ennek a területnek a feltölté
sét is sikerül megoldani.

Községünkben mintegy 2000 gyermek
tanul, tornaterem pedig mindössze három
van. RégÓta készül nagyközségünk, hogy
ezt a gondunkat is megoldja. Ennek érde
kében hírdették meg az "egy nap a torna
teremért" mozgalmat, melynek eredmé
nyeképpen ez idáig 3 millió forint gyűlt

össze. Ez a pénz az OTP-nél külön zárolt
számlán, tartós betétben van. Nincs iga
zuk a "jólértesülteknek", hogy azt a pénzt
már régen elköltötték másra. A tornate
rem kb. 15 millióba kerül. A VI. ötéves
tervben viszont sem híteit, sem támoga
tást nem kaphatunk rá. Ennek ellenére az
előkészítő munkálatok megkezdődtek az
úgynevezett "Kolman telepen", ahol a te
rület kö=űvesítése megtörtént már ko
rábban, s a kisajátított épületek eltünteté
sével biztosítják az építkezések megkezdé
sét, ugyanis nemcsak tornaterem épül itt,

hanem 39 OTP-lakás és különböző, a la
kosság ellátását segítő üzletek. Az utóbbiak
annál is inkább fontosak, mert sokaknak
az a véleménye, hogy nagyközségünk köz
ellátása nem felel meg a követelmények
nek. A valóság az, hogy pl. ABC-áruházak
vonatkozásában elérjük a kisvárosi szintet.
A helyzet további javitása érdekében 1985
ben új ABC épül az Október 6.lakótelepen.
Az iparcikkellátás javitására pedig a Mező
Imre-lakótelepen épül az "Üvegház" mel
lett egy kb. 700-800 m' alapterületű áru
ház.

Nagyközségünk olyan természeti adott
ságokkal rendelkezik, amely lehetővé tenné
az idegenforgalom fellenditését. Bár en
nek érdekében elég kevés történt eddig,
mégis sok idegen - belföldi, külföldi 
megfordul községünkben. Ezért is, vala
mint a magunk megbecsüléséén is, jó lenne
közterületeinkkel, utcáinkkal többet tö
rődni. Ez csak a lakosság segítségével tör
ténhet. Igaz, hogy az ilyen jellegű tevé
kenységet segítő géppark megint gyarapo
dott. Most vásároltunk egy seprus-locsolós
kocsit, ami már működik is.

Nem tartozik az alapellátáshoz, mégis
nagy gond a Művelődési Központ hely
zete. Ezt akkor érezzük igazán, amikor a
nagyteremben nem jut minden érdeklő

dőnek hely, vagy ha jut is, szakadt haris
nyával távozik. A szinpadvilágítás is olyan,
hogy csak éjszakai jelenet eljátszására alkal
mas igazán, így aztán még aki el is megy,
legtöbb esetben bosszankodva távozik.
Régóta tervezik a Művelődési Központ
felújítását, ami húzódik egyik évről a má
sikra. A közelmúltban elhangzott rádió
műsorban a Megyei Tanács illetékese
ígérte, hogy a meglévő 5 millió forint mellé
újabb támogatást is remélhetünk, aminek
megadásáról azóta megszületett a döntés.
E célra most már mintegy 8 millió forint
áll rendelkezésre. A következő évben az
Országos Kö=űvelődési Tanácstól vá
runk segítséget. De már így is megkezdhet
jük 1984 elején a Művelődési Központ fel
újítását, melynek terve még a múlt év de
cemberében elkészült.

A megválaszolásra összegyűjtött kérdé
seken kívül még számos akad, ami foglal
koztatja közvéleményünket. Úgy gondol
tuk, hogy egyenlőre a legégetőbbekkel

foglalkozunk csak, amelyeknek valamilyen
megoldása is körvonalazódott. K. K.



Gyomaendrődön ülésezett
a Békés megyei képviselő csoport

Megyénk IS országgyűlés i képviselője

az Országgyűlés Elnökségéve l és a parla
menti bizottságokkal való folya matos és
közvetlenebb együttműködés ol egvalósí
tása érdekében, hasonlóan a többi megy é
hez, csoportot alkot. Munkájukat éves
munkaterv alapján végzik. Általában az or
szággyűlések várható napirendjeihez iga
zodóan megtárgyalnak egy-két olya n vo
natkozású témát is, mely lakosság unkat,
választóinkat közvetlenebbül is érintik.
Hogy a képviselők tájékozódonsága, konk
rét tapasztalatai szélesebb körűek legyenek,
évenként 2-3 alkalo=al kihelyeze tt cso
portü1ést tartanak. Ezek a részben üzem
látogatásokkal is egybekötött tanács kozá
sok jó lehetőséget nyújtanak ahhoz, ho gy
megismerve egyes választókörzetek sajá tos
helyzetét, feladatait, azokat összevessék sa
ját körzetük, illetve amegye ellátottsági
színvonalával, fejlesztési célkitűzéseivel, s
ezáltal reálisabban szolgálhassák népga zda
sági terveinkkel összehangoltan a ter ületi
fejlesztési célkitűzéseket.

A Gyomaendrődre kihelyezett képvi
selő csoportü1ésre anagyközsé gi tanács
impozáns nagytanácstermében r983. jú
nius Io-én került sor. Anagyközségi párt
bizottság titkára és tanácselnöke fogadták
az érkező képviselőket és vendégeket, kö
zöttük Pulya Frigyes külügyminiszter,
Gyulavári Pál megyei tanácselnök, Dr.
Kertész Márton megyei tanács titkára,
Szikszai Ferenc HNF megyei Bizottsága

titk ára, Dr. Fodor Endréné megyei párt
bizottság osztályvezető-helyetteseés Kó
ris György a vár osi-járási pártbizottság tit
kára elvtársakat.

A csoportgyülés napirendjén szerepelt:
- A Minisztertanács Elnökének parla

menti beszámolójához kiaóott tematika,
- Az állami költségvetés 1982. évi végre
hajtásáról kiadot! jelentés központi anya
gok mellett
- Az államélet, államigazgatás - szocialis
ta demokrácia - megvalósítása megyénk
ben Dr. Kertész Márton et. előterjeszté

sében és
- Gyomaendr őd nagyközség az egyesülést
megelőző célt udatos együttműködéseés az
egyesülés óta eltelt másfél év tapasztalatai,
további fejlesztési célkitűzések Jenei Bá
lint tanácselnök ismertetésében.

Az országgyűlési képviselők és meghí
vott vendégek a vitában elemezték:
- A társadalmi-gazdasági fejlődésünk fő

vonásait
- A kormányzati munka jellemzőit (par
lamenti, bizottsági munkák)
- A népgazdaság helyzete és a VI. ötéves
terv végrehajtásának további feladatai
- Az életkörülmények és az életszínvonal
alakulása
- Az oktatás és kö=űveJ(ídés helyzete
- A tudomány helyzete és fejlesztésének
feladatai
- A kormány nemzetközi tevékenysége té
maköröket.

Egybehangzó vélemény alakult ki - a
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Központi Bizottság 1983. április 12-13-i
ülésének határozataival összhangban,
hogy a népgazdaságunkat ért, a világgaz
daságban végbemenő kedvezőtlen változá
sok ellenére sem kell VI. ötéves tervünk
alapvető célkitűzéseinváltoztatni.

Az áprilisi határozatok óta, melyek vá
laszt adtak egy sor fontos kérdésre, pozi
tív hangu1atváltozás észlelhető mind a gaz
daságvezetőkmind a dolgozók körében.

Örvendetesen növekszik - s ez a jó po
litikai közérzet talajából táplálkozik - a
felelősségérzet az ország sorsáért, a szocia
li=us ügyéért. Fokozódik választóink köz
életi érdeklődése, érzékenysége és pozitív
cselekvőkészsége. Ez volt érzékelhető a
szocialista brigádvezet6'k országos tanács
kozása hangulatában is.

Mind többen látják és helyesen érzéke
lik, hogy bár alapvető cé1kitűzéseinken

változtatni nem kell, de azok megvalósítá
sát még jobb, hatékonyabb, a világpiaci
igényekhez gyorsabban alkalmazkodó s fő

leg minőségibb munkával kell szolgálnunk.
A megnövekedett hatáskörű és felelős

ségű államigazgatási szerveknek is ezt kell
gyors és emberközpontú ügyíntézéseikkel
elősegíteni. A szocialista demokrácia fej
lesztése eredményeként el kell érnünk,
hogy mind nagyobb beleszólása legyen vá
lasztóinknak a közérdekű ügyek eldönté
sébe, növekedjék közéleti érdeklődésük és
aktivitásuk. A dolgozó kollektívák a nép
gazdaság minden ágazatában vállaljanak
nagyobb részt és felelősséget a gazdasági
fejlődés tervezésében, ellenőrzésében és
végrehajtásában! Nem elég csak meglátni
munkánk fogyatékosságait, de tenni is kell
s elsősorban a saját példamutatás varázsá
val azok megsZűntetéséért!

- Fokozni kell alkalmazkodó- és ver
senyképességünket,

- Csökkenteni a viszonylag magas rá
fordítási költségeket,

- A takarékosságot a szó szoros értelmé
ben kell megvalósítani,

- Importkiváltó és exportnövelő tevé
kenységünk hatékonyságában kapjon na
gyobb szerepet a kezdeményez6'készség, az
újítás, a technika és tudomány.

Hogy gyarapíthassuk nemzeti vagyo
nunkat, növelhessük a nemzeti jövedelmet,
hogy megőrizhessük életszínvonalunkat,
javíthassuk élet- és munkakörü1ményein
ket még nagyobb teljesítményt kell felmu
tatnunk.

Ezekben kiemelkedőszerepük van nagy
üzemeinknek, de mellettük a háztáji és ki
segítő gazdaságoknak, a kisvállalatoknak, a
magánkisiparnak egyaránt.

Ezt segítik közéleti tevékenységükkel a
szocialista közgondolkodás és tudat, a fe
gyelmezett, kötelességtudó munka, a ha
tékony gazdálkodás eredményeinek poli
tikai agitációs eszközként való felhaszná
lásával az országgyűlési képviselő elvtár
sak is.

Vannak eredményeink, van mit félte
nünk. Gondjaink ellenére is megvan tal-

ponmaradásunk, mérsékelt fejlődésünkpo
litikai, gazdasági bázisa, alapja.

Egy kívánságunk van csak a világtól, s
ezért minden téren és minden eszközzel
küzdenünk kell, hogy béke legyen a föl
dön, s békében végezhessük dolgainkat!

Ez ad lehetőséget ahhoz is, hogy helyi
céJ1Gtűzéseinketmegvalósíthassuk. Gond
jaink, feladataink vannak bőven. A tanács
elnök elvtárs részletes előterjesztésébó1

megismerkedhettek eredményeink mellett
ezekkel is a képviselő elvtársak. Szoritóak
ivóviz-gondjaink. Ennek á=eneti megol
dására megvannak a konkrét elképzelések.
Elérhető közelben látszik üzemi és lakos
sági gázellátásunk megszervezése, bár eh
hez komoly külső támogatásra is szüksé
günk van. Városépítő és városrendezési
terveinket, benne lakásépítési, kö=űvelő
dési, közoktatási és egészségügyi tenniva
lóinkat következetesen meg kell oldanunk.
Nagyobb gondot kell fordítani a köztiszta
ságra. Ebben a lakosság fokozódó aktivitá
sára és igényességére is építünk. Örvende
tes, hogy az egyesülés óta több mint ötszö
rösére növekedett a lakossági társadalmi
munka értéke. Ez is egyik döntő bizonyí
téka annak, hogy Gyomaendrőd lakossága
és územei meg akarnak felelni annak az el
várásnak, melyet egy leendő várossal szem
ben támasztanak.

A csoportülés munkáját igen hasznosan
segítették Dr. Kenész Márton et. a me
gyei tanács títkárának a korszerű állam
igazgatási munkával (kisvárosi modell) és
Kóris György et. a városi-járási pártbi
zonság titkárának az energiaracionalizá
lási programmal kapcsolatban elmondott
gondolatai, javaslatai.

A képviselők a tanácskozás után meg
tekintették az ország második legkorsze
rűbb halfeldolgozó üzemét. Dr. Csoma
Antal et. a HTSz elnöke tájékoztatást
adott az üzem munkájáról, értékesítési
gondjairól. Az elmúlt évben több mint 2,5
millió dollár exportot teljesített a halfel
dolgozó, de ez évben a világgazdasági vál
ság következtében ez sajnos elérhetetlen
nek látszik.

A Győzelem Tsz életét, munkáját Gel
lai Imre tsz-elnök et. mutatta be határjá
rás keretében a képviscló'knek és vendé
geinknek. Sajnos az esőtlen határ szomorú
képet mutat. A gondos mezőgazdasági elő

készítő munka, az ígéretes tavasz után
sajnos mégis szűkös betakarítással kell
számolnunk. Az időjárás mostohasága nö
veli az amúgy is meglévő gondokat.

Mindkét példa - a HTSz értékesítési, a
Tsz termelési gondjai - mutatják, hogy öt
vöződikössze a népgazdaság és a helyi gaz
daságok élete. Minden erőnket össze kell
szedni, hogy nehézségeinken úrrá tudjunk
lenni. Ez rajtunk is múlik gyomaendrődie

ken, ha cselekvéseinkkel igazoljuk Illyés
Gyula költőnk szavait:

"Vár a világ - de rég nem szavakat!
Tettet adj, ... élő magadat!"

Varga Zsigmond



Harmadjára is kíváló a Fa- és Építőipari Szövetkezet

Április 28-án ünnepi közgyűlést tartott
a Fa- és Építőipari Szövetkezet, amelyen
átadták a Kivál6 Szövetkezet címet ré
szükre.

Először 1973-ban, majd 1975-ben kap
ták meg ezt a megtisztelő címet. A 30 éves
múltra visszatekintő szövetkezet elnöké
vel, Gonda Károllyal ennek kapcsán be
szélgettünk a szövetkezet múltjáról, jelené
ről és terveiről. Nagyközségünkben, Gyo
maendrődön az egyik legrégibb múltra
visszatekintő szövetkezet, hisz az endrődi

Építőipari Szövetkezet és a Vegyesipari
Szövetkezet 1952-ben alakult. A gyom~i

]ánn'Ggyárt6 Szövetkezet pedig 1954-t en.
A Kezc!eti lépések nehézségei és többszöri
profilváltás után az akkor még kil1önáll6
két község szövetkezetei 1970-ben egye
sültek. Mintegy meginditva azt a folyama
tot, amely a két község egyesítésében 1982
ben csúcsosodott ki. 1969-ben alakult ki a
végleges profil, amely építőipari, bútor
ipari és vasipari tevékenységet foglal ma
gába. Mint a szövetkezet elnöke elmondta,
ez a három ágazat kiállta a pr6bát, nagyon
jól kiegészítik egymást, s a jövőben sem kí
vánnak rajta változtatní. A szövetkezet lét
száma az egyesülés 6ta nem sokat változott.
1970-ben 244 taggal dolgoztak, míg 1982
ben 286 fővel. A csekély létszámemelkedés
mellett jelentős emelkedést mutat a t=e
lési érték, amely 24,5 millióról 90 millióra
emelkedett, azaz majdnem a négyszere
sére. Ennek titka elsősorban a jobb mun
kaidő-kihasználásés a technikai színvonal
tudatos emelése. A szövetkezet stabilitását,
és az ott dolgozóknak a szövetkezetbe ve
tett hitét bizonyítja, hogy a korábban ta
pasztalt évi 2%-OS létszámcsökkenés meg
állt. Arra a kérdésre, hogy miben látja a

szövetkezet elnöke a Kivál6 Cím elnyeré
sének titkát, a következő választ kaptam:
1982-ben a szövetkezet történetében elő

ször adták át a legtöbb lakást, 54-et és azt
a szintet 1983-ban is akarják és tudják tar
tani. A másik jelentős tényező, amely a fa
ipari részleg érdeme - hogy a tőkés expor
tot 6,5 millióról 13 millió forintra sikerült
emelni. Ezzel nagymértékben eleget tesz
nek a népgazdasági elvárásoknak. A lehető

ségek további felkutatását és kihasználását
tartják egyik legfontosabb feladatuknak.
"Lépést kell tartani a technikai fejlődéssel.

Nyitottnak kell lenni, nem szabad elzár
kózni". A lehetőségek megtalálása, a mo
dern technika alkalmazása mellett a terme
lés szinten tartása és emelése érdekében
nagyon fontos a dolgozók anyagi és er
kölcsi megbecsülése is, amely jelentősen

befolyásolhatja a termelés rnilyenségét.
A szövetkezeten belül ebben az évbenis szép
eredményeket értek el a brigádmozgalom
ban. 17 brigád 140 taggal vett részt benne
és nyerte el a Szövetkezet Kiváló Bri
gádja, vagy pedig az arany-, ezüsl-, bronz
koszorús brigád címet. Közéleti tevékeny
ségük is igen jelentős, hisz a párt- tanács
vezetésben is dolgoznak szövetkezeti t.a
gok, de részt vesznek a munkásőrség, a vö
röskereszt, a sportkör ~s a néptánccsoport
munkájában is. Oroszlánrészt vállal a szö
vetkezet a község gyermekintézményeinek
segítésében is. A szövetkezet tanrnühelyé
ben asztalos szakkört működtet a felsőta

gozatosak részére, ahová 20-25 gyermek
jár el rendszeresen. A gyermekek pályavá
lasztása szempontjából - mint minden
szakköri tevékenység - rendkívül jelentős.

Több olyan ipari tanuló folytatja ma gya
korlatát a szövetkezetben, aki korábban

ennek a szakkömek volt tagja. A szakem
ber-utánpótlás érdekében évente 45-50
tanulóval kötnek szerződést ösztöndíjra,
másodéves kort6!. Az első évet is itt töltik
a tanulók. Ez az év elég arra, hogy megis
merjék a tanul6t, alkalmas lesz-e arra. hogy
majd a termelő munkában is megállja a
helyét szövetkezeten belül. A tervekről be
szélve elmondta a szövetkezet elnöke, hogy
további Io%-kal kívánják növeIni a tőkés

exportot.
A Körös Kazángyártó és Gépipari Vál

lalattal már a második ötéves tervben dol
goznak együtt, amely együ=űködés

mindkét fél számára gyümölcsöző. Koope
rálnak a megyei bútoripari szövetkezettel
is. Az elnök szavait idézve: ez egy beruhá
zással is felér, mivel beruházás nélkül nő

a választék. A termelőeszközök jobb ki
használása érdekében már a múlt évben
létrehozták szövetkezeten belül az ipari
szolgáltató szövetkezeti szakcsoponokat,
amelyek tevékenységükkel bizonyították,
hogy ez a forma életképes és amely azén
is jelentős, mert az abban résztvevőka szi
gorú bérszabályozási feltételek mellett na
gyobb családi jövedelemre tesznek szert.
A község lakossága számára leglátványo
sabb tevékeny~égaz Október 6-a lak6telep,
és a "Kolman telep" építése lesz. Külön
hangsúlyozta a szövetkezet elnöke, hogy
a megnövekedett követelmények mellett
az eddigihez hasonl6an igyekeznek gon
dot fordítani a tagok kulturális, mozgalmi,
és sporttevékenységére.

Gratulálunk a Kiváló Szövetkezeti cím
elnyeréséhez és további eredményes mun
kát kívánunk a szövetkezet vezetőségének

és valamennyí dolgoz6jának.
K.K.

VIDOVSZKY BÉLA festőművész
Gyoma szülötte

100 éve született: 1883. július z-án, Gyo
mán.

Az evangélikus egyház anyakönyvében a
következőket olvashatjuk:

Vidovszky Béla Pál 1883. július 2.
Apja: Vidovszky Ferenc községi jegyző

Anyja: Launer Ida
Keresztszülei: Launer Károly

Vidovszky Károlyné Menz Teréz.
Elemi iskoláit Gyomán járta. Középis

kolai tanulmányait Békéscsabán és Szarva
son végezte. 1902. június 25-én érettségi
zett Békéscsabán. A budapesti Képzőmű

vészeti Főiskolán 1902-től 1908-ig végezte
tanulmányait. Itt Edvi Illés Aladár, Révész
Imre és Ferenczy Károly voltak mesterei.
Münchenben és Párizsban is tanult. Több
alkalommal járt itáliai és párizsi tanul
mányúton.

!905-ben festette a Gyomai tanyasor,
Napnyugta c. képeit. I 909-ben szintén fes
tett Gyomán. 19Io-ben Kner Imre vette
meg a Gyomai kertből és a Gyomai üveg
ház cimű festményeit. 19II-től a szolnoki

művésztelep tagjai. Szinte minden jelen
tős kiállításon szerepel.

Képeit a nagyszeru mesterségbeli tudás,
poétikus hangvétel, s az impresszionizmus
eszközeinek felhasználása jellemzi. A kora
beli sajtó mindig elismeréssel ismeneti,
méltatja munkásságát. A Magyar Művé

szet című foly6irat 1935. II. számában ki
lenc oldalon mutatja be Vidovszky Bélát,
ugyanitt 12 festményének fot6ját láthatjuk.

A sajtó mindig lelkesen méltatja: "Pik
túrája önmagáb61 kiinduló, őszínte, becsü
letes művészet." Nem számol a csinált el
méletek divatjával, tántoríthatatlanul azt
festi ami érdeklődési köréhez közel áll. Fő
tétnaköre az interieur nagy térbeli hatással,
anyagszeruséggel, tökéletes rajzkészséggel,
finom szinhangolással megoldott szobabel
sők, amelyek a naturalista szemlélet gyü
mölcsei.

Tájképei is kristálytiszta művészi objek
tivizmussal megfogott hangulatok, a dol
goknak a levegőben, fényben való felol
dása.

Képei alapján úgy érezhetjük, hogy Vi
dovszky a tájat szereti leginkább, de a pol
gári közönségének világához csendéletei és
interieurjei állnak közelebb. Ismertek akt
jai és figurális kompozíciói is. Gyakran fest
főúri kastélyok vendégeként is. Műveinek

nagy része magángyűjteményekben szere
pel.

1978-ban Gyoma újratelepítésének 260.
évfordulóján rendezett kiállitáson láthatta
a nagyközség lakossága Vidovszky Béla né
hány festményét. A Békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeum rendezett 1983. májusá
ban emlékező kiállítást, amelyen 41 olaj
festmény szerepel. E kiállitás anyaga lát
hatÓ 1983. július 1-I5-ig a gyomaendrődi

Déryné Művelődési Házban. A kiállítás
anyagának megtekintését azért is javaslom,
mert ritka lehetőség így együtt látni a j6
részt magántulajdonban lévő festménye
ket. Talán akiállitás megtekintésének ha
tására felfedezhetjük a Gyomán találhat6
Vidovszky-képeket is.

Békési Mihályné
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A Béke Termelőszövetkezet35 éve
Szeptemberben 35 éve lesz, hogy meg

alakult Endrődelső mezőgazdaságiszövet
kezete: a Béke. Kishaszonbéres rizster
melő szakcsoportként hozták létre tizen
heten. Többségben kubikos, volt gazda
sági cseléd és "paraszt-iparosok". A terü
let Simán, egészen a túri határba átnyúlva
volt kezelésükben: 370 kat. holddal. 1949
ben l. úpusú termelőszövetkezeti cso
porttá alakult. Az alapító tagok közül
- akik nyugdíj ig a csoportban maradtak 
ma egyedül Liziczai László van életben.
T~z-nyugdijas. Egyébként íparos ember
- kőműves - volt, azonban a nehéz gazda
sági időktől (az 1930-as világválság) ál
landó kapcsolatban volt a földdel. Úgy
szólván féllábbal mindig a mezőgazdaság

talaján állt. Az endrődi iparosság azon nagy
része közé tartozott, ki nyáron aratást,
cséplést, kapálást, törést vállalt. hogy a ke
vés iparból származó jövedelmét a család
gabonas:zükségleténekbeszerzésével emelje,
a biztos megélhetést előteremtse.

A fóldosztás során szétmért nagylaposi
uradalom épületeit szétszedték, s belőle

tanyát építettek az újgazdák. A kastély, a
magtár és két istálló azonban megmaradt.
Azokra nem kaptak bontási engedélyt.

Ezek az épületek képezték a Béke Ter
melőszövetkezetközpontját 1949-t61, ami
kor is hármas típusú csoporttá alakultak át.
Ekkor kezdett terület és taglétszám szem
pontjából rohamosan fejlődni a szövetke
zet. Az uradalom földjéből részesült új
gazdák közül sokan beléptek, mivel a fóld
megmunkálásához sem igaerővel, sem
szerszá=al nem rendelkeztek.

A munka nehezét (szántás, vetés) a gyo
mai gépállomással végeztették. Az aratás
kézi erővel folyt. Néhány ló és lőcsös kocsi
szolgált hordáshoz. A cséplést közösen vé
gezték. Munkaegységre dolgoztak.

A nagyméretű szövetkezetszervezés so
rán a belépő tagok fóldjüket a község más
és más területéről hozták be. A szétszórtan
elterülő földeket az 1952-es tagosítás során
tömbösítették, s akkor ősszel a nagylaposi
uradalmi központot átadták a másik ter
melőszövetkezetnek, a Petőfinek, mely a
mai Lenin Termelőszövetkezet jogelődje

volt.
A Béke Tsz a Köröstől délre fekvő terü

letre került. Székházul megkapta az idő

közben megszűnt Független Kisgazda
Párt székházát, mely ma is a szövetkezet
központi irodája.

Ez az időszak a "sok tsz" ideje volt.
(Endrődön 14 szövetkezet és szövetkezeti
csoport működött.) Aztán a nagy szövet
kezetek kialakítása során több kisebb tsz
és tszcs olvadt bele a Békébe.

így az 1951-ben a Fazekaszugban ala
kult Haladás Tsz 37 tagja 317 bt. holddal
I961-ben egyesült a Békével.

Ugyanígy az I952-ben a bacsalaposi ré
szen létrehozott Gábor Áron Tsz előbb

fuzionált a Simazugban alakított Szabad
ság Tsz-szel, majd az így megnövekedett
szövetkezet I958-ban a Békéhez csatlako
zott, mikor is 80 tag 800 kat. holddal gya
rapította a Békét.
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1953-ban Polyákhalmon is alakult ter
melőszövetkezetDolgozók néven, s még az
alakulás évében a Békéhez csatlakoztak.

Az így megnövekedett szövetkezet
1961-ben már ötezer kat. holdon 500 tag
gal gazdálkodott. A mai formája, nagysága
I973-ban alakult ki, mikor az addig önál
lóan gazdálkodó nagylaposi Új Barázda
Mtsz-szel egyesült.

Az Új Barázda 1949 novemberében lé
tesült. Kezdettől hármas úpusú szövetke
zetként tevékenykedett. Létrehozói teljes
számban újgazdák, volt uradalmi cselédek
voltak. 22 család 230 holddal kezdte el a
munkát. Gyorsan fejlődtek a környék pa
rasztságának belépése útján. 1957-ben már
1400 kat. h. területen 95 tag dolgozott a
"közös"-ben. Hamarosan a termelési gon
dokkal küzdő csejti Hunyadi és Kossuth is
csatlakozott az Új Barázdához, s így 1964
ben területe 3775 kat. holdra, taglétszá
ma 247-re duzzadt.

1973-ban az addig tevékenykedő 4 szö
vetkezet felére csökkent. A Lenin a var
jasi Szabad Földdel, a Béke a nagylaposi
Új Barázdával - hosszas tárgyalások
után - fuzionált.

így ala1..-u1t ki végleges mai területi álla
pota a Béke Mezőgazdasági Termelőszö

vetkezetnek: 5255 hektárral.
Megállapítható, hogy igen hányatott

utat futott be a megállapodásig. A bajok
egyik forrása, hogy területe a gyengébb
minőségű fóldeken van. (Csejt, Sima,
Nagylapos, Fazekas). Jelentős rész szikes,
a többi erősen kötött. Nehezen művelhető.

Munkája rendkivüli gondosságot igényel.
Aszályos években igen bizonytalan a ter
méshozam, még a leggondosabb kezelés
mellett is. Ehhez társult még az is, hogy a
vezetés hosszú ideig sok kívánnivalót ha
gyott maga után. evolt mikor nem kellő

szakismeret, máskor túlzott nagyvonalú
ság mutatkozott.)

Nehezen állt össze az a szakember-gar
nitúra, mely huzamosan képes az eredmé
nyes gazdálkodásra.

Sok bajt okozott az is, hogy legjobb mi
nőségű földjei a Körös árterületén voltak.
Az árVizes évek pótolhatatlan kiesést okoz
tak. Ugyanilyen baj, hogy területe jelen
tős része belvízveszélyes. (PI. 1965-ben
800 kat. h. maradt vetetlen a felsorolt okok
miatt. Abban az évben a munkaegység ér
téke csak 15,60 Ft (!) volt. Az egy tagra
jutÓ évi jövedelem mindössze: 785°,- Ft-ot
tett ki.

A későbbi egyesülések során is gyenge
területek csatlakoztak hozzá. (PI. a Kos
suth Tsz 1963. éví munkaegység értéke
16,71 Ft volt.)

A külső területek tanyavilágában "sza
badon gazdálkodó" tsz-ek féltették eddigi
liberális helyzetüket az egyesüléstől.

Az Új Barázda ugyan magas munkaegy
ségértékkel dolgozott egész önállósága ide
jén - megközelítette a 40,- Ft-ot - azon
ban beruházásban nagyon a szint alatt ma
radtak, minden oszthatót a tagoknak jut
tattak.

Istállóik, óljaik, hodályaik elavultak,

alig használható állapotban kerültek át
adásra. Ök az egyesüléskor 150 szarvas
marhával, 60 lóval, IOoo-nél több juhval és
közel 1000 sertéssel rendelkeztek. Termés
átlaguk is igen alacsony volt: 1775 kat. h-on
termeltek búzát 10,2 q-ás, 156 kat. h-on
ősziárpát 9,9 q-ás átlagterméssel. A tenge
ritermelésük is igen bizonytalan volt a
gyenge földminőség miatt. Rizstermelést
100 kat. h-on folytattak. Az egyesülésig
1100 kat. h-<ln végeztettek talajjavítást. Ti
zenhatroilliós közös vagyonnal társultak a
Békéhez.

Jelentős javulást hozott a szövetkezet
életében az 1966-os év, mikor az új veze
tőség szakszerű, hozzáértő irányításával az
előző évi 15,60 Ft-os munkaegységérték
23,76 Ft-ra nőtt. Abban az évben kapott a
szövetkezet 5 millió Ft-os hiteltörlést.
1967-ben már 3°,7° Ft-ot ért egy munka
egység, s az 1965. éví egy tagra eső éví jö
vedelem: 7850 Ft-ról két év múlva már
14446 Ft-ot tett ki. A szövetkezet va
gyona 1965-ben 16 millió volt, 1968-ban
23 millióra gyarapodott.

Hatalmas méretű építkezéseket kellett
végrehaj taní a termelés normalizálásához :
500 szarvasmarha részére korszerű fér6'he
lyet, 1500 sertés részére ólakat, fiaztatókat,
hizlaldát; 6-7000 baromfi részéte telep
helyet kellett teremteni. Két üzemegységet
villamosítottak, artézikutas vizellátással
rendeztek be. Korszeru gépjavító műhelyt

létesítettek, ahol a "hiánycikk" gépalkat
részeket is előállító feltételeket alkottak.
Szórófejes öntözés lehetőségét biztosítot
ták 1000 kat. h-ra.

1969 óta repülőgépes vegyszeres nö
vényvédelem, gyomirtás folyik.

A modern agrotechnika kiszélesítése je
lentős változásokat hozott a termésered
ményekben.

Az 1980-as év néhány mutatója:
Az összterület (5255 ha) megoszlása:

búza 1860 ha, tengeri 720 ha, napraforg6
620 ha, lucerna 350 ha, legelő 471 ha, gyü
mölcsös-kert: 12 ha.

Termésátlagok: q/ha - búza: 48,3, ten
geri 60, napraforgó 20, lucerna: 32.

(Érdemes összehasonlítani az előbbiek

ben látott átlagokkal, melyek a 60-as évek
jellerozői voltak. Lásd: Új Barázda jellem
zőit.)

Az 1982-es év adatai közül néhány:
búza: vetésterület 1646 ha, termésátlag
45, 60 q hektáronként
árpa: vetésteruet 132 ha, termésátlag
26, 90 q hektáronként
tengeri: vetésterület 503 ha, termésátlag
77,65 q hektáronként
napraforgó: vetésterület 395 ha, termés
átlag 15, 92 q hektáronként
rizs: vetésterület 260 ha, termésátlag
44,50 q hektáronként
lóbab: vetésterület 148 ha, termésátlag
19,80 q hektáronként
lucerna: vetésteruet 153 ha, termésátlag
39,90 q hektáronként

Búzából kenyérgabona a túlzott több
ség. Takarmánybúza jelentéktelen. Főleg

a Rána és Partizánka fajták dominálnak.



Hírek

6286 ooo Ft
16706 ooo Ft
4870 ooo Ft
1809 ooo Ft

92 ooo Ft
29745 ooo Ft

Ezen a téren a vetésterület növelése az
irány. Cél: megközelíteni a 2000 ha-t.

Az utóbbi évek kiváló rizs eredményei
arra ösztönzik a szövetkezetet, hogy 40-50
ha-ral növeljék vetésterületét, s akkor a
régebbi rizstelepek pihentetése, rekonst
rukciója megoldható.

Kukoricát abraktakarmány céljára szin
ten kívánják tartani.

Jelentős helyet kap a szálastakarmány
termesztése. Lucernaterület 189 ha, mes
terséges legelő 207 ha. (A régi, kiritkult
lucemaróldeket feltörik, újat kivánnak tele
píteni helyette.) A lucerna 3,5, a gyep 2,5
tonnát ad hektáronként. Ez a me=yiség a
tehenészet "zöld-ellátását", a növendék
marha- és juh-állomány legeltetését bizto
sítja.

A kukoricaterület aránylag kisebb, mi
vel erre alkahnas területe kevés van a szö
vetkezetnek.

Jelentős szerepet tölt be és nélkülözhe
tetlen a növénytermesztésben a nagylaposi
üzemegységben létesített szárító, melynek
megvalósu1ásához több, mint 12 milliót
fektetett be a szövetkezet.

A növénytermesztéshez felhasznált mű
trágya értéke 1982-ben kereken 10 millió
forintot tett ki. A vetőmag vásárlása évente
4-5 milliós kiadást jelent. Energiaköltség
megoszlása: üzemanyagra: 9,5, elektro
mos energiára 1,8 millió forint. Növény
védő, permetezőszerekre éves átlagban
több mint 7 millió forint szükséges.

A növénytermesztésben a KITE nád
udvari rendszer ad segítséget; ami búza,
kukorica, rizs és fűmagtermesztésben je
lentkezik.

A növénytermelési eredmények mai
szintjének elérését érzékeljük, ide kíván
kozik az a tény, hogy a Béke Mtsz eddig
összesen 3500 hektáron végzett földjaví
tást. Ez akkor szembetűnő, ha mellé köz
vetlen odaillesztjük az 5250 hektáros ösz
szes földterületet.

Az eltelt időkben jelentős konyhakerti
növénytermesztés is folyt: paradicsom,
paprika, dinnye, uborka, zöldségfélék,
burgonya, zöldborsó, bab stb.

Talán azt is érdemes feleleveníteni, vol
tak évek mikor központi elgondolásra leg
jobb minőségű Íóldjeiken gyapotot és csu
miszt termeltek.

Évek során át kÜZdelmes munka folyt a
szójabab és takarmányborsó termesztése
terén is.

A gyümölcsösben cseresznye, meggy és
almás részt telepítettek. Az 1970-es évek tá
ján üvegházi dísznövénytermesztéssel pró
bálkoztak.

A szövetkezet területének átlagos arany
korona-értáe 21,6.

A terület művelési ágak szerinti meg-
oszlása:

szántó . . . 4601 hektár
gyümölcsös . I I hektár
rét - legelő 471 hektár
erdő 21 hektár
kert . . . . I hektár
műv. alól kivett. 204 hektár

A növénytermesztést szolgáló gépek
fontosabbjai: traktor 39, tehergépkocsi 12,
kombájn 13.

A talajerő-utánpótlást szolgálta 1982-

ben istállótrágya 852 vagon, műtrágya1248
to=a. Ezzel 195 + 3966 hektárt szónak
meg. Az I hektárra jutó műtrágyame=yi
sége 315 kg.

Növénytermesztésből eredő bevétel
1982-ben: 59900000,- Ft. Ebből:
búzaból .21 223 000,- Ft
árpából . . .• . I 043 000,- Ft
káposzta-repce. . 2 474 000,- Ft
rizs .15 102000,- Ft
kukorica 7 590 000,- Ft
napraforgó 6 076 000,- Ft
lóbab 2 129 000,- Ft
lucernamag 358000,- Ft
vörösheremag 744 000,- Ft
fűmag . I 334 000,- Ft
cirok I 312000,- Ft
gyümölcs 286 000,- Ft

A szövetkezetesítés idején a lovak vol
tak uralkodó számban és jelentőségben.

Mivel gépi erő, hozzáértő szakember nem
igen volt, a hagyományos termelési, szál
lítási munkában fontos szerepet játszott a
ló. Pl. az Új Barázdának 60 lova volt.
A többi tsz, tszcs is hasonló helyzetben
volt. A gépesítés elterjedése háttérbe szo
rította az igavon6 állatot. 1977-ben a nagy
Béke Mtsz mindössze 55 lovat tan. Szá
muk szinte eltörpül egyéb baszonállatok
hoz viszonyitva. Érdekes megemlíteni,
hogy pl. az Új Barázda még 1970 táján is
két pár bivalyt tanott ..aIcarmányszállitás
céljára.

Állatállomány: (1980. évi adat)
szarvasmarha . 745
sertés . . . . . . . . .3762
juh 1506

Bevételek az állattenyésztésbó1 (1982.
évi adat)
tej ből . . . .
sertésbó1. . .
hizó marhából
juhból ....
16ból
összesen állatokból :

1982-ben:
tej termelés .10197 w.
vágómarha eladás 129 to=a
hizó sertés . . . 436 tonna
juh . . . . . . 14 tonna

Vágómarha-énékesítés (1983. évi terv):
hizóbika 100 db
hizó úsző 55 db
selejt tehén 55 db

Május 13-án Gregor József a Szegedi
Nemzeti Szinház magánénekese, bensősé

ges hangulatú összejöveteInek volt előadója
a Honti-galériában. Elragad6 művészete,

egyénisége, közvetlensége a jelenlevőkben

minden bizo=yal felejthetetlen, kedves
emléket ébresztett. Reméljük községünk
komolyzene-kedvelőia jövőben még talál
kozhatnak a kitűnő művésszel.

Június hónap végén megtörtént a Hár
mas-Körös hídjának helyreállitása, e fontos
átkelóilld ismét a forgalom rendelkezésére
áll.

A hizókibocsájtást (sertés) 20-22%-kal
kívánja 1983-ban növelni. Ez 19 milliós ár
bevételt jelent. E cél érdekében fokozni
kell a kocakihelyezést. Ez a tagok számára
is jelentős pluszbevételt jelent.

Tervbe vett a senéstelep rekonstruk
ciója, mely hosszabb távon is stabilizálja az
állattenyésztést, az eredményes gazdálko
dást.

A juhászatra kedvezőtlenülhatnak a je
lenlegi juhtartás és -tenyésztési körülmé
nyek. Ezért ilyen csökkentett állománnyal
kívánja kivárni a kedvezőbb feltételeket. Ez
lehetőségetad komoly szelektációra. Tehát
egy értékes törzsállomány kialakítása a so
ron következő feladat.

Értékesítési terv 1983-ra 500 pecsenye
bárány és 33 q gyapjú.

Volt idő (1950-60-as évek) midőn jelen
tős baromfiállomá=yal rendelkezett a szö
vetkezet. (Béke: csirke. Egyetértés: pulyka,
Új Barázda: liba, kacsa, ryúk.)

Egyéb dolgok:
Összes dolgozók száma: 339. Ebből nő

85. 35 év alatti 14I.
Szocialista brigádok száma: 7. Brigád

tag: 82. Ez az összdolgozók 24%-a.
Három éve alakult meg a szövetkezetben

a nyugdijasklub. Havonta tart összejöve
telt. A szövetkezettel kapcsolatos rendelke
zések ismertetése, falutörténeti előadásso

rozat és más vegyes témák kerülnek meg
beszélésre. Vezetője Szurovecz László ny.
főkönyvelő. Tagok részére buszos ország
járást szerveznek. Sok nyugdijas tevéke
nyen kiveszi részét a munkából is a szövet
kezetben. Ez évben Egerben és Harkány
fürdőn voltai< kiránduláson.

A szövetkezet vezetősége alapos szak
ismerettel és lelkii~meretességgel igyekszik
a múlt hiányosságait pótolni. Jövedelmező
melléküzemágakat létesített, ahol a nő

dolgozók számára is komoly munkalehető

ség van. (Gumi-, édesipari, darál6üzem).
Ezek jövedelmezőségebizonyitja, hogy he
lyes volt ezek tervezése és megval6sítása.

A háztáji gazdálkodáshoz kellő segítsé
get ad a tagoknak s ezáltal azok jövedelme
jelentősen emelkedik.

Minden hozzáértés, jószándék és igye
kezet ellenére meg kell állapítani, hogy
igaz az elődeink szólása "a mezőgazdaság

ban az idő is gazda" - ez az év is sajnos
igazolja ezt.

Augusztus 20-án - Alkormányunk ú=e
pén - a Községi KISZ-bizottság, Szakma
közi bizottság és a Sportkör közös összefo
gással gazdag műsor szervezését tervezi.
Elképzeléseik között a kulturális műsoron

túl, autós, motoros, ügyességi versenyt, va
lamint kispályás labdarúg6 vetélkedőt sze
retnének lebonyolítani.

Kapcsolatkeresés j6 példájaként említ
hető községfink területén működőVadász
társaságok május 28-án megtanott közös
rendezvénye, a "vadász-majális", sikere a
hagyományteremtés j6 kezdeményezése
volt.
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Az Ifjú Gárda nagyközségünkben

Az Ifjú Gárdár6l általában:
Az Ifjú Gárda a KISZ-szel együtt

1982-ben ünnepelte fe=á11ásának 25. év
fordul6ját. 1957-ben az ellenforradalom
b61 fe=maradt, a=ak eszméiből táplál
koz6, garázdálkod6 fiatalkorú bandák fel
kutatására és felszámolására hozták létre,
s a neve is e=ek megfelelően"R" Gárda,
mint Rendfe=tart6 Gárda volt.

Mivel a KISZ-nek ez a honvédelmi jel
legü munkaformája sok fiatalt vonzott,
ezért eredeti funkci6jának betöltése után
is fe=tartották, mint a KISZ honvédelmi
nevelőtevékenységénekbázisát, s nevüket
a szovjet Vörös Gárda tiszteletére Ifjú
Gárdára változtatták.

Az Ifjú Gárda hivatása, hogy tagjait a
szocialista hazafiság és a proletár interna
cionalizmus szellemében nevelje; előse

gítse a fiatalok felkészítését a haza védel
mére; lehetővé tegye a honvédelmi alap
ismeretek megszerzését; elmélyítse a köte
lességérzetet, a fegyveres erők és testületek
megbecsülését és tiszteletét; megalapozza a
tagság fizikai áll6képességét, erkölcsi aka
rati tulajdonságait; népszerűsitse az önvé
delmi és honvédelmi sportágakat; felkeltse
tagjainak érdeklődését a fegyveres erők és
testületek rendészeti szervek munkája, a
honvédelem az állam és közbiztonság fe=
tartása, a honi technika iránt; elősegítse,

hogy minél több fiatal vállalja élethivatás
ként a szocializmus védelmét.

Az Ifjú Gárdában foly6 képzés:
A képzés 1977-ig az általános honvé

delmi képzésben nyilvánult meg. Egyes al
egységek azonban olyan maximális isme
retekre tettek szert az általános honvédelmi
képzés területén, melyet fokozni már nem
volt célszerű, valamint a=ak érdekében,
hogy még több fiatal érdeklődési körének
megfelelő képzési formát találjon az Ifjú
Gárda keretein belül, I 977-től bevezették a
szakképzést, mely azt jelenti, hogy minden
alegység egy-egy szakot választhat magá
nak, amelyben alaposabban elmélyítheti
ismereteit. Az alábbi szakképzési formákat
vezették be az Ifjú Gárdában:
Rendőri (közlekedési, közbiztonsági,

vizi) katonai (fegyvernemenként) Polgári
Védelmi(egészségUgyí,vegyívédelmi)mun
kásőri, tűzoltói és határőri szakokat.

A szakképzést a fegyveres erők és testü
letek segítségével és támogatásával végzi,
idevonatkoz6 parancsok, utasítások alap
ján.
Az Ifjú Gárda Gyomaendr6"dön:

Először 1967-ben az ENCI KISZ-Bi
zottsága mellett alakult, majd 1968-ban a
Kiss Lajos Gimnázium iskolavezetése és
KISZ-Bizottsága látta meg az Ifjú Gárda
szerepét a fiatalok hazafias honvédelmi ne
velésében és alakította meg az Ifjú Gárda al
egységét. Az általános honvédelmi képzés
ről a szakképzésre val6 áttéréskor az ENCI
a helyi sajátosságok figyelembevételével a
munkásőr, a gir=áziumi alegység pedig a
rendőri-közbiztonsági szak.képzést válasz
totta. 1978-ban a Mezőgazdasági Szakmun
kásképző Intézet KISZ-Bizottsága mellett
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jött létre egy alegység rendőri-közlekedés

rendészeti szakképzéssel, majd 198o-ban az
Ipari SzakmunkásképzőIskolában hoztunk
létre egy tűzolt6 szakalegységet, a=ak fi
gyelembevételével, hogy az ott végzett ta
nulók üzemi területen fognak majd elhe
lyezkedni, bekapcsolódva az üzemi ill., a
nagyközségi önkéntes tűzoltóság munká
jába.

1981-ben a gir=áziumban a tanulók igé
nyét és kérdését figyelembevéve a rendőri

közbiztonsági szakasz mellett létrehoztunk
egy vizirendészeti szakaszt is, az úszást,
vízi sporrot, vizi túrákat kedvelőfiatalokból.

Ifjúgárdistáink aktívan bekapcsolódnak
a nagyközségi párt, KISZ, állami - és tár
sadalmi rendezvények szervezésébe, bizto
sításába, lebonyolítására. Gyakran vezé
nyeljük őket zászlóőrségbe, díszőrségbe,

koszorúzásra, ifjúságvédelmi, közrendvé
delmi, közlekedési kisegitő járőrszolgá

latra, mely feladatok ellátásában maradék
talanul helytállnak. A Mezőgazdasági

Szakmunkásképző Intézet gárdístái 1981
ben részt vettek a kunágotai belvízkárok
helyreállításában, ahol az IG megyei pa
rancsnokság szervezésében idős, beteg em
berek házait újították fel.

Kiemelkedő munkájukért az IG megyei
parancsnokság dicséretben részesítette
őket. Ugyanezen intézet gárdistái részt
vettek a Vars6i Szerződés keretében meg
rendezett polgári védelmi gyakorlatban,
ahol eredményes tevékenységüket a Békés
megyei Rendőrfőkapitányság a KISZ
MB-hoz intézett köszönőlevéllelismerte el.

Az Ipari Szakmunkásképző Iskola gár
distái a tűzolt6i ismeretek maraJ&talan el
sajátitása mellett, már megalakuIásukkor
bekapcsol6dtak a KARATE önvédelmi
sport elsajátítására, s ma már mind nagy
községi, mind városi-járási rendezvénye
ken színvonalas bemuratókkal ejtik ámu
latba közönségüket.

Az ifjúgárdisták az elsajátít"tt ismere
tekből különböző versenyeken mérik össze
erejüket, melyek közül a legrangosabb a
kétévenként megrendezett felmenő rend
szerű (járási-városi, megyei, országos) Ifjú
Gárda szemle, ahol a fiatalok elsősorban

általános honvédelmi (elméleti gyakorlati)
ismeretekből, valamint fizikai állóképessé
gükről adnak számot.

1981-ben járásunkat a Kiss Lajos Gim
názium és a Cipőipari Szakközépiskola sza
kasza képviselte a Mezőgazdasági Szak
munkásképző Intézet rajával kiegészítve
- a XI. Megyei IG Szemlén, ahol össze
tett versenyben az igen rangos II. helyezést
értük el.

1982-ben a szakképzési tematikákra
építve rendezték meg szakaszonként a fel
menő rendszerű szakalegységi versenye
ket, ahol a gimnázium mindkét szakkép
zési területen bejurott a Békés megye kép
viseletében ai'országos döntőbe, s a vizi
rendészeti raj :,. a közbiztonsági raj 5. he
lyezést ért el, nagymértékben hozzájárulva
ezen eredményekkel, hogy a szaka1egységi
versenyek megyei ö~szesítésében Békés

megye első helyezett lett, és megkapta az
ezért jár6 vándorzászl6t.

1983. június 4-5-én rendeztük Gyoma
endrődöna Szarvas városi-járási IG szem
lét, mely alapján ismét a Kiss Lajos Gim
názium IG szakasza - az Ipari Szakmun
kásképző Iskola rajával kiegészítve - in
dulhatott a június II-I2-én megrendezett
XII. Megyei IG Szemlén, ahol az igen j6
felkészültség ellenére a házigazda mezőbe

rényi szakasz mögött alig-alig lemaradva
összetett versenyben ismét csak a II. he
lyezést sikerült megszerezni.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
gárdistáink ezen a szemlén az elméleti kér
dések (IG-ismeretek, politika) területén,
ahol a hat egyéni helyezésből ötöt szaka
szunk tagjai kaptak.

Szakaszunk nyerte továbbá az alaki
menetdal szemlét, továbbá az úszóver
senyt, mely teljesítményeket a Megyei IG
Parancsnokság külön serlegekkel hono
rálta.

Ezen eredmények mögött jó szervezett
ség, rendszeres és tartalmas foglalkozások,
alapos és lelkiismeretes felkészülés húzó
dik, amely az Ifjú Gárda tagságot vállaló
fiatalokt61, az irányít6 KISZ-bizottságt61,
a társszervektől, és a patronál6 tanárokt61
nem kis áldozatot és erőfeszítést kíván, an
nál is inkácb, mivel a fluktuáci6 miatt
szinte minden verse::yre új generációt kell
kinevelnünk.

Kívánatos le=e dolgozói te~ületen is
erősíteni a képzés színvonalát, valamint
ezen területen új IG alegységeket létre
hozni, hiszen nagyon sok helyen megvan
ennek a feltétele, s az Ifjú Gárdában sok
olyan feladat van, melyet dolgozó gárdisták
jobban el mdnának látni.

Hunya István
IG Szarvas városi-járási

parancsnok

TÜSZSZI
A kedves olvas6k között bizonyára sokan

va=ak olyanok, akik nem ismerik e mo
zaikszó jelentését, de bízom abban, hogy
néhányuknak ismerősen cseng. A Társa
dalmi Ü=epségeket és Szertartásokat
Szervező Iroda nevének rövidítése e cikk
cimszava. Azt szeretném, ha a későbbiek

során az egyszerűség kedvéért a község la
k6i Családi Irodakéut ismernék. Egy új ta
nácsi intézményt jelent ez a név, amelynek
létrehozásáról ez év januárjában döntött a
Nagyközségi Tanács testülete. Régi és so
kakat foglalkoztató probléma megoldásá
nak lehetőségét jelenti az Iroda létreho
zása. Elsődleges célja és feladata a családi
események (házasságkötés, névadás és pol
gári gyászszertartás) ünnepélyes, szinvo
nalas megrendezése. A házasságkötés és a
névadás a családok életében örömünnep, s
ilyen alkalommal joggal várja el az ifjú pár,
a násznép, az örömszülők, hogy az ese
mény ne csupán egy hivatalos akms legyen,
hanem a=ak jelentőségéhez, súlyához
méltó, maradandó élményt nyújtó külsősé

gek övezzék az es=ényt. Hagyományaink
sajnos e téren szegényesek. A polgári jel
legű családi események nem rendelkeznek



nagy múlttal. A miértekből csak a legfon
tosabbakra szeretnék válaszolni:
- az egyház évezredek során kialakult ün
nepélyes szertartásai még ma is sok embert
vonzanak (azt hiszem, közülük igen keve
set azért, mert hivők)
- a templom ünnepélyessége, az orgona
bangja tetszetős és vonzó, házasságkötő ter
meink még ma sem veszik fel vele a ver
senyt.
- e terület szakember-elIátottsága csak az
utóbbi 10-15 évben kezd országos viszony
latban is megoldódni (a működő irodák
dolgozóinak létszáma országosan 5-600
fő), hiszen az első irodákat a fővárosban és
a megyeszékhelyeken az 1969-es idevonat
kozó kormányhatározat után kezdték lét
rehozni. Azl megelózően az anyakönyvve
zetőkön, néhány lelkes pedagóguson,
KISZ-vezetőnmúlott a polgári jellegű csa
ládi események színvonalasabbá tétele.
Természetes, bogy ez sokadrangú kérdés
volt -lehetett csak - számukra, mert mun
kabelyükön nem ezt kérték tőlük elsősor

ban számon. Csak az elismerés hangján le
bet róluk szólni, s ezúton is köszönet azok
nak, akik a községben az "Iroda" létre
bozása előtt - vagy azóta is - segítik, szív
ügyüknek tekintik ezt a munkát. E hosz
szúra nyúlt bevezető után szeretnék tájé
koztatást adni az "Iroda" működési felté
teleiról, szolgáltatásairól, terveinkról, a to
vábbfejlesztés lehetőségeiről.

Székhelye a jelenleg felújítás alatt levő

volt virágbolt helyén, a Lenin úton lesz. Bí
zom abban, hogy augusztus I-re az intéz
mény jellegének megfelelően kialakított,
kényelmes, esztétik"Usan berendezett helyi
ségben kereshetnek fel megrendelőink az
ügyfélszolgálat ideje alatt, amely szombat
és vasárnap kivételével naponta 9-12 óráig
tart. Egy főállású és tíz társadalmi aktíva
látja el a feladatokat. Alap- és kiegészítő

szolgáltatással állunk a hozzánk fordulók
rendelkezésére. Alapszolgáltatásaink a kö
vetkezők:

- névadó ünnepség esetén:
alkalomhoz illően berendezett terem,

ünnepi beszéd, névadókönyvbe történő be
jegyzés, gépi zene, úttörők közreműkö

dése, díszes emléklap.
- polgári gyászszertartás esetén:

szónokot biztosítunk, kapcsolatot terem
tünk a család és a szónok között, gépzenét
adunk, hangosítást biztosítunk.

Csak alapszolgáltatást igénylő házasság
kötést továbbra is az anyakönyvvezetőbo
nyolítja le. A felsorolt szolgáltatásaink díj
talanok. Igényesetén - térítés ellenében 
a következő kiegészítő szolgáltatásokat biz
tosítjuk:
- névadó ü=epség esetén:

élő orgonazenét, (díja: ISO Ft)
magnetofonfelvételt az ünnepségről (dí

ja: 50 Ft + a kazetta ára)
szavalatot 14 éven felüli versmondó köz

reműködésével (50 Ft)
az iroda kórusának közreműködését ze

nei kísérettel (4 tagú kórus, 200 Ft)
díszes emléklap, műbőr borítóval (térí

teni kell a borító önköltségí árát, kb. 40 Ft)
pezsgő felszolgálást (50 Ft)
virágrendelést, vásárlást, szállítást (ön

költség)

a terem igény szerinti berendezését, de
korálását.

Ü=epélyes házasságkötés esetén a név
adónál leirt szolgáltatásokat biztosítjuk,
azonos költségtérítés mellett. Természetes.
hogy ajánlatunkból választási lehetőség

van, tehát ha a megrencelőnk csak élő or
gonazenét kér, kívánságának eleget te
szünk.
- polgári gyászszertartás esetén vállaljuk :

a sírhely kiváltását, kiásatását, a teme
tési költség megelőlegezését egy hónapra,
az SZTK-segély megelólegezését és igény
lését, anyakönyvvezetőktől a halotti anya
könyvi kivonat elhozatalát, élő orgonazene
biztosítását (ISO Ft), távirat, értesítés kül
dését, továbbá az alapszolgáltatásban leú
takat.

Kiegészítő szolgáltatások igénybevétele
esetén a zárójelce írt és a közreműködőket

illető díjazáson túl névadó ü=epség, il
letve polgári gyászszertartás esetén 300
300 Ft, ünneJ:élyes házasságkötés esetén
350 Ft rendezési költséget számolunk fel.
Ezt az összeget az "Iroda" fejlesztésére,
fenntartási, műkcdési költségei egy részé
nek fedezésére fordítjuk.

A Cevezetőben említett elsődlegescélun
kon túl szeretnénk a családokat tehermen
tesíteni és egyes - általunk is elvégezhető 
feladatokat átvállalni. Legnagyobb jelen
tőséget tulajdonítunk a halálesetet követő

feladatok átvállalásának, mert a fájdalom
és a gyász első óráiban már hivatalos ügye
ket kell intézni, és ez a feladat az esetek
többségében a legközelebbi hozzátarto
zókra Mrul. Nem elhanyagolható szem
pont az sem, hogy adminisztrációs munkát
is ,,-égezni kell, amelyben nem minden em
ter járatos. A temetés elég jelentős költsé
get igényel, ami nem biztos, hogy az adott
pillanatban rendelkezésre áll. Szeretnénk
a családokat átsegíteni a pillanatnyi gon
don a megelőlegezett költséggel.

Bizonyára érezhető e sorok olvasásakor,
hogy sokrétű, nagy-Dagy odafigyelést, ta
pintatot kívánó feladat elvégzésére vállal
koztunk. A feladat megoldá,~hoz sok em
eer összefogására és lelkes munkájára van
szükség. Az a néhány fiatal, aki az első pil
lanattól vállalta, hogy részt vesz a munká
ban, vállalta az esetleges bukás kockázatát
a kitaI=0satlan útOD, minden elismerést
megérdemel. De még kevesen vagyunk!
Szükségünk van énekesekre, zenészekre,
versmoDdókra. Szükségünk van hozzáértő

ernberekre, akiknek zenei, irodalmi isme
reteik lehetővé teszik, hogy értő kézzel irá
nyítsák a művészeti csoportokat. Nem
utolsó sorban szükségünk van a lakosság
bizalmára, mert csak akkor tudjuk terve
inket valóra váltani, ha érezzük azt, hogy
mögöttünk áll a község társadalma. Szeret
nénk bővíteni a szolgáltatások körét,
emelni azok színvonalát. Legtitkosabb vá
gyaink kÖZÖlt sLerepel egy központi há
zasságkötö terem kialakítása, ami a jelen
legi gazdasági helyzetben csak széles körű

társadalmi összefogással lehetséges. Mi
önökért dolgozunk. Örömúnnepeiket
igyekszünk maradandó emlékké szépíteni,
fájdalmukat igyekszünk enyhíteni. Kérem
tiszteljenek meg bizalmukkal !

Horváth Mihály

Egy lépéssel előrébb

Minden település életében mérfóldkőnek
számít egy új és korszerű létesítmény
üzembehelyezése. Külön igaz ez egy tele
fonközpont esetében. Mai rohanó vilá
gunkban, amikor az idő pénz, meghatározó
szerepe van a hírközlés gyorsaságának.

Ezt értették meg a Gyomaendrőd nagy
községi Tanács vezetői, akik a Szegedi
Postaigazgatóságot anyagi tárnogatásukról
biztosították. (A több mint 24 milliós be
ruházáshoz 6 millió Ft-tal járultak hozzá.)
Ezen túlmenően minden erkölcsi támoga
tást megadtak mind a BHG szerelőinek,

mind a Szegedi PostaigazgatÓság dolgozói
nak, amelyért ezúton is köszönetünket fe
jezzük ki.

"Békéscsaba új postaműszaki létesít
mény és egységes hálózata" megnevezésű

beruházás, amely postai vonatkozásban a
legnagyobbak közé tartozik, az utolsó fel
vonásához érkezett. A már üzembe helye
zett Békéscsaba, Gyula, Békés, Újkígyós
és legutóbb június 9-én átadott Mezőbe
rény telefonközpontjai után rövidesen át
adásra kerül Gyomaendrődúj telefonköz
pontja.

Az ARF 102 típusú crossbar rendszerű

távbeszélőközpont kezdeti kiépítésében
1000, a későbbiekben 2000-re bővíthető az
előfizetőivonalkapacitás. Korábbi automata
központokkal szemben nagy előnye a gyor
saság, a szolgáltatások magas színvonala, és
a kis karbantartási igény. Mindezen elő

nyöket rövidesen Gyomaendrőd telefon
előfizetői és valame=yi lakosa élvezni fog
ja, hiszen 8 db nyilvános állomás is elbelye
zésre kerül. A korábbi kézi kezelésű köz
pont 340 vonalkapacitású volt és ezt váltja
fel az 1000 vonalas automata központ.

Ez lehetővé teszi, hogy az előfizetők, ke
zelő közreműködésenélkül, közvetlen tár
csázással hívják egymást és az ország vala
me=yi távhívásba bekapcsolt előfizetőjét.

Elő van készítve a központ a nemzetközi
távhívásra is, de ennek feltétele Békéscsa
bán a nemzetközí központ megépítése.

A műszaki épület 1982. év végén került
átadásra. Ezalatt több ezer méter kábel
bekötése történt meg, a forrasztások tíz
ezrei készültek el és a berendezések is a he
lyükre kerültek. Ezt követőenkerült sor az
elektromos vizsgálatokra, amelyek az utolsó
pillanatig folytak. Ezek a központ jóságát és
üzembiztonságát garantálják. Különböző

vizsgálóberendezésekkel hívások tízezrei
történtek meg, és elhárításra kerültek a még
megIévő hibák. A siker záloga, hogy meg
állapodást kötött a BHG Híradástechnikai
Vállalat Sümeg és a Békés megyei Távköz
lési Üzem Jedlik Ányos Szocialista Bri
gádja. Együttműködésükeredménye, hogy
a szerelés megfelelő körülmények között
zökkenőmentesen és a BHG által vállalt
határidőre elkészült. A BHG szerelői meg
szerették ezt a helységet, szeretettel fognak
visszagondolni az itt munkával eltöltött
hónapokra.

Goda László
BHG Híradástechnikai Vállalat

Vass Gyiirgy
Békés megyei Távközlési (Jzem
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Gyermekintézményeink

Van-e kiút?

A 3. sz. Általános Iskola napke:ziellátá
sáróI beszélgettem Gellai Jánosnéval, az is
kola gazdaságvezetőjével. Ö mondta el,
hogy a napközi 380 gy=ek és 50 felnőtt

étkezését biztosítja. Az ebédeltetést a Diák
otthon ebédlőjébenoldják meg, amely 100
fő befogadására alkalmas. 12-14 óráig 7
turnusban étkeznek a gy=ekek. A zök
kenőmentes lebonyolítást segíti az önki
szolgáló rendszer.

A konyhán 13 dolgozó biztosítja a za
vartalan ellátást, illetve kiszolgálást.
Anyersanyagellátással eddig még nem volt
probléma, a FüSZÉRT és a ZÖLDÉRT
pontosan szállít. Nagyszeru dolog, hogy az
iskola gyakorlókenje csak a konyhára ter
mel, ez komoly megtakaritást jelent. Itt
kell még megjegyezni, hogy a konyha őSZ

szel saját erőből befőz savanyúságot és más
befőtteket,ez is megtakarítást eredményez.

A konyhát és a kiszolgáló helyiségeket
új, mod= épületben helyezték el. Techni
kai felszereltsége korszerű, szinte minden
igényt kielégít.

A pozitiv dolgok mellett problémák is
akadnak. Az új épületet csak a Diákotthon
részére tervezték, napjainkban már 400
nál is többen étkeznek itt. :t:z okozza a rak
tározási gondokat. Nagyobb me=yiségű

nyersanyag tárolására nem alkalmas a rak
tár, hiszen a méretei ezt nem teszik lehe
tővé. Napról napra kell rendelni az árut,
hogy zavartalanul üzemelbessen a konyha.
Kicsinek bizonyul a két hűtőszekrény is,
gazdaságosabb le=e egy hűtőkamra.

Gondok a 2. sz. Bölcsődében :
A szép és korszeru iskola után a 2. sz.

Bölcsődét kerestem fel, amelyet egy régi
épületben alakítottak ki.

Volt idő, amikor Gyomán öles betűkkel,

hatalmas transzparenseken hirdették a férfi
kézilabda-csapat mérkőzéseit. 1983-ban
eddig még nem láttam egy plakátot s=,
amely a kézilabdások mérkőzésére invitálna.

Megkerestem a csapat edzőjét, s elbe
széigettem vele a gyomaendrődi kézilabda
jelenlegi helyzetér61.

Hajdu László 1983. január I-től irá
nyitja a férfi kézilabdások munkáját. 6 éve
edzősködik. Edzősködése előtt a Bcs. MÁv
NB II-es csapatában játszott. Jelenleg a
6II. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola
gyomai iskolájában tanít.

GyomaendrődiHiradó
Kiadja: az MSZMP Községi Bizottsága

Gyomaendrőd

A kiadásért felel: Szakál József

Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Jánovszky György

Tördelőszerkesztó: Beinschróth Károly

83.188/44 ~ Kner Nyomda

Kulik Istvá=é, a bölcsőde vezetője igen
siralma~ állapotokról számolt be. Együtt
jártuk végig az épületet helyiségről helyi
ségre. Először a kisegítő egységet: a kony
hát, az előkészítőt, a mosókonyhát, és a
szárítót néztük meg.

A konyha felszereltsége jónak mond
hatÓ, közel 80 fő részére k~s7[tenek finom
ételeket. Probléma viszont, hogy a felnőt

tek ebédlőjét a folyosón kellett kialakitani.
Az előkészítő helyiségben derült ki,

hogy egyben a mosogató is itt kapott he
lyet. A személyzet gondos munkájának kö
szönhető, hogy eddig nem okozott különö
sebb gondot ez a kettősség. Kis pozitivum,
hogy a száraz raktár megfelelő.A fóldesáru
raktár viszont csak egy verem!

A mosókonyhában beépített katlanban
melegítik a vizet, ha van viz! Biztonsági
tartalék 2 db ISO l-es vashordó. De a viz
hiány nem csak a bölcsődében probléma,
hanem Gyomaendrődnagy részén! 3 db
háztartási mosógép és centrifuga segíti a
mosást. Nagy teljesí=ényűgépek viszont
sokkal biztonságosabbak és hatékonyabbak
le=ének! Szárító gép nincs. Külön szá
rítÓ helyiség van, ahol szén tüzelésű kály
hával oldják meg a fűtést.

Az épület másik szárnyán a 3. csoport
szoba helyezkedik el és a fürdőszoba. Nagy
p~obléma, hogy a 3. szobából nehéz meg
közelíteni a fürdőhelyiséget. Végig kell
menni a folyosón, ahol az adminis=átori
"iroda" is helyet kapott! A fürdetés ideje
alatt nincs biztosítva a szobában maradt
gyermekek felügyelete. Nagy szükség
le=e még egy fürdőszobára közvetlenül a
3. szoba mellett.

A felnőttek zuhanyzóját és öltözőjét

Hogyan kerultél a csapathoz edzőnek?

A gyomai iskolához kernltem tanítani,
megrudták, hogy régebben edzősködtem,

mivel nem volt a csapatnak edzője felkér
tek, hogy vállaljam el.

Milyen elképzelésekkel láttál munkához?
Nem ismertem a játékosok képességeit,

csak a tabellán elfoglalt helyezésük alapján
próbáltam tervezgetni. Ha a 8. hely körnl
végzünk, az jó eredmény lesz, ehhez kb.
17-18 pont szükséges. Merész terveket
nem sz6'hettem, hiszen csak 8-10 játékos
áll rendelkezésre. Az átlagéletkor 25 év.
Sajnos több posztra nincs megfelelő kép
zettségű játékos (szélsők, irányitó).

Biztosítottak-e az edzési jeltételek?
Részben. A télen nem mdmnk teremben

edzeni, mert nem biztosították számunkra.
így a szabadban edzettünk, még szerencse,
hogy enyhe volt a tél. Nagy szükség
le=e a tervezett községi tomateremre.
A nehézségek ellenére, mégis mindenki lel
kesen és intenzíven edzett. A szerelés és
egyéb feltételek megfelelők. Talán a pálya
minősége kifogásolható, a megyében csak
nálunk salakos. Nem népszerű sportág
Gyomaendrődöna kézilabda!

hiába kerestem, mert nincs. Pontosabban
van öltöző - a folyosón.

A legnagyobb probléma azonban, amit
a KÖJÁL is felvetett: az épület állapota.
Kb. 140-150 cm magasságig nedvesek a
falak.

Kulikné elmondta még, hogy a bölcsőde

50 férőhelyes, jelenleg 58 gyermeket lát eJ
a 10 szakképzett gondozónő. Ösztő1 meg
oldódik a túlzsúfoltság, mert eddig csak
37 gyermek felvételét kérték a szülők.

Csak a gyermekek számának csökkenése
segít a bölcsődei gondokon?

A két inlé=ényben felmernlt problé
mákkal felkerestem a Nagyközségi Tanács
elnökét.

A 3. sz. iskola konyháját érinti a hűtő

kamra kérdése, ezt a problémát - mint Je
nei Bálint elmondta - a Nagyközségi Ta
nács V. B. június elején született döntése
alapján, meg lehet szÜiltetni, mert lehető

séget biztosít a hűtőkamra létesítésére.
A bölcsőde gondjaival kapcsolatban

Jenei elvtárs kifejtette: A Nagyközségi Ta
nács V. B. áprilisi ülésén foglalkozott a
bölcsődék helyzetével, s megállapította,
hogy az eltérő feltételek ellenére mindkét
bölcsődében hivatásmdattal, szeretettel
foglalkoznak a gyerekekkel, s ezért elisme
rését fejezte ki a dolgozóknak. A V. B. meg
állapította, hogy az endrődi területen lévő

2. sz. Bölcsőde műszaki állapotában jelen
tős problémák vannak, ezért megbízta a
műszaki csoportot, hogy vizsgálja meg a
körülményeket, s készítsen javaslatot a
problémák megoldására. A problémák kö
zül I983-ban a bölcsőde fűtésének korsze
rusítésére kernl sor.

Reméljük, hogy a többi probléma meg
oldása is lehetővé válik és hamarosan ideá
lis feltételek mellett dolgozhatnak a 2. sz.
Bölcsődében is.

Véleményed szerint miért?
Azért, mert a fiatalok körében nincs

olyan vonzó hatása a sportnak, mint régen
volt. Nem fogja össze vezető a szakosz
tály munkáját! Nincs a sportkörön belül
olyan sportember, aki értene hozzá és a
szívügyének tekintené. Itt jegyzem meg,
hogy az utaztatás, vidéki étkeztetés bizto
sított, s néhány lelkes ember segíti a csa
patot, de magasabb szintről nem kapunk
erkölcsi támogatást. Nincs propaganda!

Sikerül-e túljutni ezen a nehéz időszakon?

Mi a helyzet az utánp6tlással?
Az ifi csapatot sikerült újjászervezni

szakmunkás tanulókb6L Nagyon lelkesek,
de nincs edzőjük. Ha időm engedi én fog
lalkozom velük.

A serdülő csapat nagyon jó, de közülük
mennek tovább tanulni, tehát rájuk nem
nagyon számíthamnk.

Az eddig lejátszott mérkőzések alapján
valóra válthatók a tervek?

Eddig 3 győzelmünk és 4 vereségünk
van, de az őszi sorsolásunk kedvező, így bí
zom a cél elérésében. Nagy probléma, hogy
kevés a játékos a tavalyi csapatból. Szívesen
látnék néhány játékost, aki nemrég fejezte
be az aktív játékot - ki tudja miért?

A jelenlegi keret alapján a jövő igen sötét.
Molnár Albert
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HJ:RADO
1983. október hó

Közérdekűközlemények
Az 1971. évi L törvény 34. §-a biztosítja

a helyi tanácsok rendeletalkotási jogát.
A tanácsrendeletek jogszabály végrehaj

tására, vagy olyan jogi rendelkezést igénylő
társadalmi viszonyok szabályozására al
kothatók, amelyeket központi rendelkezé
sek nem szabályoznak, de a helyi körül
mények indokolttá teszik a jogi rendezést.

Tekintettel arra, hogy a tanács rendelete
működési területén mindenkire nézve kö
telező, ezért szeretnénk községünk Hír
adójának hasábjain - a legfontosabb tudni
valókat kiemelve - folyamatosan közzé
tenni az eddig alkotOtt tanácsrendeleteket.

Bízunk abban, hogy e kezdeményezés
segitségére lesz a lakosságnak abban, hogy
megismerje jogait, kötelességeit. E norma
tivákat értékelje, azzal kapcsolatosan véle
ményt nyilvánítson, javaslatot tehessen,
tevékeny közreműködésévelsegítse a taná
csot feladatainak végrehajtásában.

E gondolatok jegyében kezdjük meg
tanácsrendeleteink vázlatos közlését.

A vásárokr61 és piaeokr61 alkotott
1983. évi f. sz. tanáesrendelet

vázlatos ismertetése

Ezen rendeletből szeretném kiemelni
azokat a lakosságot érintő, legtöbb prob
lémát jelentő részleteket, amelyek ismerete
és betartása a vásárok és piacok rendjének
megszilárdulását nagymértékben elősegit

hetik:

Vásárok, piacok helye, ideje:

Az országos állat- és kirakodóvásárok
az állatvásártéren; a Szarvasi és Kondorosi
út, a külterület és a Polányi Máté út által
behatárolt területen, minden év február hó
első, április hó második, május hó másodi..k,
augusztus hó második és október hó első

vasárnapján kerülnek megtartásra.
Heti állatpiac:
- a vásártéren minden csütörtökön,
- a Pásztor János utcai állatpiacon min-

den szombaton.
Hetipiac:
- az Endrődiutcán - a Szabadság és Vö

rös Hadsereg utca közötti szakaszon
minden kedden és csütörtökön,

- a Szabadság téren minden szerdán és
szombaton.

A helyfoglalás sorrendje:

a) állami és szövetkezeti kereskedelem,
iparvállalat, mezőgazdasági nagy
üzem, kisipari szövetkezet,

b) magánkereskedők,

e) magánkisiparosok,
d) egyéni termelők.

Akinek a piactéren állandó telephelye
nincs, az csak az érkezés sorrendjében fog
lalhat helyet.

Az egyes árucikkek az alábbi e1különí-
tésben árusíthatók:

- tej és tejtermékek,
- sütőipari termékek,
- húsok, gombák,
- gyümölcs, zöldségfélék, palánták, ve-
tőmagok,

- mezőgazdasági szemes termények,
- tojás, baromfi.
Felvásárló személy a piacon szeptember

hó I-től április 30-ig 9 6rát61, május I-től

augusztus 31-ig 8 6rát61 vásárolhat.

Helypénz:

Az, aki a vásáron és piacon közterületet
árusítás céljából igénybe vesz, helypénz!
köteles fizetni. Ha a helypénzfizetés után
újabb területet foglal el, e=ek ellenértékét
külön meg kell fizetnie.

A helypénzjegyet az árus köteles meg
őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult sze
mély kérésére fel kell mutatnia. Ha a hely
pénzjegyet az árus felmutatni nem tudja,
azt köteles újra megváltani.

Nem kell helypénzt fizetnie annak, aki
áruját a felvásárlónak adja el.

A helypénzszedő köteles a kifizetett ösz
szegnek megfelelő névértékben helypénz
jegyet adni.

Tilos:
- a helypénzjegyet másnak átadni,
- felhasznált helypénzjegyet bemutatni

(újra felhasználni),
- az árut eldugni, vagy azok fajtáit el

takarni,
- árut mások áruihoz átrakni,
- az elfoglalt helyről helypénz megfize-

tése előtt eltávozni,
- helypé=jegy megfizetését megakadá

lyozni,
- újb6l hozott árut helypénz újra meg

fizetése nélkül áruba bocsátani.

Egészségügyi rendelkezések:

A helyhasználó köteles árusító helyét
tisztán tartani, az árusítás során keletkezett
szemetet, hulladékot aszemétgyűjtőben

elhelyezni, piac végén az általa keletkezett
hulladékot eltakarítani.

Beteg állatot, valamint kutyát a piacra,
vásárra bevinni nem szabad.

Élelmiszert csak állványról vagy asztal
ról, illetve kosárból vagy zsákból szabad
árulni.
Vevőnekedényekhez, vagy a mérőeszköz

árut tartó részéhez nyúlni tilos.
Gombát csak gombaszakértő vizsgálata

és igazolása alapján szabad a piacon árusí
tani.

Arusitásra jogosultak köre:

Hetipiacon árusíthat:
- termelő, feldolgozó, mezőgazdasági

nagyüzem tagja, alkalmazottja, vagy
aki erre engedéllyel rendelkezik,

- aki termék, termény forgalombahoza
talára egyébként jogosult és a piacon
elárusító helye van.

Használt cikket árusíthat;
- aki erre hatósági engedéllyel rendel

kezik,
- magánszemély személyi használati tár

gyait.
(Nem tartozil, ebbe a körbe a külföldről

behozott új, vagy használt személyi hasz
nálati tárgy árusítása, erre semnlilyen en
gedélyezés nem terjed ki.)

Vásár- és piaefenntartás fe/tételei:

Az árusítósátrakat, asztalokat úgy kell
elhelyezni, hogy azok a közlekedést ne aka
dályozzák.

A piac területére csak árut szállító jármű

hajthat be, más jármű behajtása, átmenő

forgalma tilos. A járműnek a piac területét
az áru le- és felrakása után el kell hagyni.

Gépjárművel, fogattal árusítás céljára
behajtani csak az állatvásárra és heti állat
piacra szabad.

Tilos a vásárokon és piacokon:
- építményeket, fákat, növényeket ron

gálni,
folytatás a 2. oldalon



Rózsahegyi [{álmán
(Születésének IIO. évfordulóján)

folytatás az I. oldalr6l

- gyalogos közlekedés részére fe=tar
tott részen a forgaImat akadályozni,
csoportosulni,

- az árusító helyen nem hitelesített mé
rőeszközt és súlyt használni,

- lármázni, sértő, durva szavakat hasz
nálni, botrányt okozni,

- szerencsejátékot játszani,
- piac területén lévő kúmál mosakodni

vagy mosni.
Az árus köteles statisztikai adatgyűjtés

hez az áru me=yiségére és minőségére

vonatkozó kérdésre valóságnak megfelelő

választ adni.
A vásári és piaci ügyekkel megbízott

személy intézkedése ellen a szakigazgatási

1873-ban Endrődön született. Iskoláit
Endrődön kezdte, majd felsőbb tanul
mányait Budapesten végezte. 1893-ban
végezte el a Színiakadémiát. Az első éveket
Debrecen és Kolozsvár színházaiban töl
tötte el. Ott aratta első sikereit is. Hamar
felfigyeltek a rendkívüli tehetségű fiatal
művészre, és 1898-ban, 25 évesen már a
budapesti .rv1agyar Színház szerződtette.

Parasztábrázolásában, megjelenítésében
aratott átütő sikereket. Igazi hús-vér pa
rasztokat jelentetett meg a szinpadon.
A századfordulón már meghívták a kiváló
szinészgárdájú Nemzeti Színházhoz. Egé
szen a nyugdíjazásáig, 1935-ig ott játszott.
A Nemzeti Színház örökös tagja volt.

1925-ben a sZülőfalujadíszpolgárává

választotta.
Nyugdíjazása után a Magyar Színház,

az Andrássy úti Színház, a Belvárosi Szin
ház színpadán vállalt szerepet.

Az USA-ban turnén vett részt. Az ott
élő magyarok elragadtatással fogadták mű

vészetét és misszióját, mellyel a ki= élő

nagyszámú magyarság nemzeti önrudatá
nak ébrentartását szolgálta.

Felszabadulás után már csak vidéki szin
padokon lépett fel néhányszor.

Legsikerültebb alakításai a népszin
művek, parasztdrámák és vígjátékokhoz
fűződnek.

"Utolérhetetlen természetességű, ízes
(endrődi) beszédű, realista stílusú jellem
ábrázolóként tartja számon a kritika."

Legemlékezetesebb szerepei: Baracs Ma
tyi A bor-ban, sírásó a Hamlet-ben, Borly
Gáspár A vén gazember-ben, Szellemfi a
Liliomfi-ban, Zuboly a Szentivánéji álom
ban, Dandin György, Lear király bolondja,
Tiborc a Bánk bán-ban, Luka az Éjjeli
menedékhely-ben.

1914-ben kezdett filmezni. A hangos
film korában kedvelt karakterábrázoló és
epizodista.

Legjelentősebb alakítása: Csathó Kál
mán: Te csak pipálj, Ladányi címszerepe,
és A cigány c. népszínmű filmváltozatának
öreg cigány hőse.

Szinészképzéssel is foglalkozott. (Rózsa
hegyi Színiiskola.)
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szerv vezetőjéhez, vagy az általa megbízott
személyhez lehet fordulni.

A piac és vásár területéről kitiltható az,
aki e rendelkezéseket úgy sérti meg, hogy
azo=ali intézkedést kell emiatt alkalmazni.
A kitiltás lehet egy alkalo=a, vagy hosz
szabb időre szóló.

A rendelkezések be nem tartása miatt
szabálysértési eljárás kezdeményezhető 
ez esetben a cselekmény 3000 Ft-ig bír
ságolható, vagy helyszíni bírságolás alkal
mazható.

A híradó következő számában ismertet
jük a rendelet mellékletét képező vásári
és piaci helyhasználati díjak felsorolását
tartalmazó táblázatot.

Jakab J6zsefné
ig. csop. vez.

Növendékei, tanitványai köZül sokan ke
rültek élvonalba. (Mezei Mária, Lázár
Mária, Görbe János, Rádai I=e, Ráto
nyi Róbert stb.)

Szenvedélyes vadász volt. Vadásztörté
netei nyomtatásban is megjelentek.

Budapesten halt meg 196I-ben. A Far
kasréti temetőben nyugszik. Volt házát és
színiiskoláját márványtábla jelöli.

Életében sűrűn hazalátogatott End
rődre.

A filmmúzeumokban, a tv régi film
műsoraiban gyakran találkozunk kedves,
megnyerő egyéniségével. (Búzavirág, Az új
földesúr, Aranyember, Egy lány elindul,
Halálos tavasz, Dankó Pista, Rózsafabot,
Tanitónő, Beszterce ostroma, Állami Áru
ház, Budapesti tavasz, Mese a 12 találat
ról, Micsoda éjszaka.)

Ezek csak a legismertebbek. Ötvenöt
filmben volt jelentősebb szerepe.

A Magyar Színháztörténet a következő

ket írja magániskolájáról:
..."A Színművészeti Akadémia és az

Országos Szinészegyesület szinészképzőis
kolája mellett néhány magán színiiskola is
működött. Iskolája volt Rákosi Szidinek,
Solymossy Eleknek, Hegyi Arankának.
Később Rózsahegyi Kálmán is alakított
- még a felszabadulás után is fe=álló 
színiiskolát. Rákosi Szidi és Rózsahegyi
Kálmán iskolája volt a magániskolák közt
a legnivósabb. Növendékei közül számos
kiváló, később országos hírű színész került
ki." ...

Rátonyi Róbert: Egy hűtlen színház hű

séges fia cÍII'..mel írta mesteréről:

..."Kálmán bácsi. .. egy ország nevezte
így Rózsahegyi Kálmánt, a Nemzeti Szín
ház örökös tagját: rajongtak érte a vele egy
korosztálybeliek, akik 35 éven át tapsoltak
neki a Nemzeti Színházban, s rajongtak
érte a fiatalok is, akik jobbára csak film
szerepekből, a körüle keringő anekdoták
ból és vadászhistóriákb6l ismerték.

A népszÍDművekben épp oly felejthetet
len alakítást produkált, mint Lear király
keserű bolondjaként, vagy Hamlet bor
issza sírásójaként ...

Sokat beszélt azokról az időkről, mikor

még a budai hegyekbe jártak szüreti mulat
ságokra a pesti szinészek.

- Egyik este sváb-hegyi házának kert
jében együtt dudorásztam Jókai Mórral.
A mellettem ülő szépséges színésznőnek,

Hegyesi Marinak Dankó Pista ott húzta a
fülébe először híres nótáját, az Eltörött a
hegedŰID-et. Én a második hallásra meg
tanultam, azután a sZüretről egyenesen a
Budapest Kávéházba mentem, ahol a híres
Banda Marci muzsikáIt. Reggelig énekel
tem a nótát, amelyet néhány hét múlva
már az egész ország megtanult" - emlékezik
vissza hozzám küldött levelében Rátonyi
Rózsahegyi Kálmánra.

Sajnos, nagyon keveset rudunk róla.
Több tiszteletet és megbecsülést érdemel
emléke, mint ame=yit kap. Talán egy
emléktáblát, netán egy szobrot is!

Mindenesetre a még fellelhetőemlékeket
érdemes és méltó le=e összegyűjteniróla!

Addig "péterkrajcárnak" ajánlom a kö-
vetkező versikét :

Selyem utcai kocsmaháztól
hosszú az út a Farkasrétig.
A dicsőség Jákob-létráját
becsülettel lépdesred végig.

Mezítlábos endrődi gyerek
futkostál a falu porában.
Gyűjtiitted a szó ízét, színét,
hogyelvesd az egész vrszágban.

Hortobágy széli Debrecenből
és Szamos parti Kolozsvárról
sikerek tapsán repültél fel
a híres Nemzeti Színházhoz.

Szíved és lelked lett a színpad.;
hol ríkattál, hol nevettettél.
Nagyon nagyon sokan szerettek,
s te egy egész népet szerettél.

Tiborc panaszában elsírtad
endrődi szegények keservét.
Beszéded útján megismerte
az ország falunk ízes nyelvét.

Tanítottad a fiatalok
feltiirekvő, új nemzedékét,
bennük tovább él a nagy Mester,
mert művészetét tovább vitte'k.

Pergő filmkockák jóvoltából
- m1JI; a lényedet megőrizte'k 
nézzük, csodáljuk müvészeted;
ma is élő vagy, nem csak emlék.

Száztízévesen kr;"szr;"nt Endrőd,
szülóJalud, mit úgy szerettél.
Tőlünk indultál, és egy vrszág
kedves "Kálmán bácsija" lettél.

lvfárton Gábvr

A községünk.ben működő AFÉSZ mint
egy ötmillió forint értékűúj, gyönyörűbolt
megnyitásával teremtett kulturált vásár
lási lehetőséget vevőinek. Az 1983. szep
tember 27-én átadásra került egység
a Bajcsy-Zsilinszky út - Tompa utca ke
reszteződésében épült fel, szépen parko
sított, rendezett környezetben.



Bepillantás a Béke Vadásztársaság életébe
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Endrőd községben már a háború előn is
volt vadásztársaság. Tagjai csak urak lehet
tek, élükön Csernus apátplébánossal.

A mai Béke Vadásztársaság I948-ban
alakult 16 taggal, parasztokból, munkások
b6l. Vadászházuk, indu1ó vagyonuk nem
volt, fegyverük régi urasági fegyverekből,

katonapuskákb61, barkácsolt felszerelések
ből állt.

A természetszeretet, a vadászszenvedély
hozta össze őket. Eleinte csak saját felhasz
nálásra "konyháztak", később értékesí
tésre is sor került. A vadászterületet gyalog
járták ősztől tavaszig. Csejttő1 a T6nikáig.
Az elejten vadat a hámkon cipelték kilo
métereken át.

Létszámnövelés tu1ajdonképpen a 60-as
évek végén, a 70-es évek elején indu1t meg.
A tu1ajdonképpeni vadgazdálkodás 1968
ban kezdődön, a hatékonyabb szabályozás
hatására. Ekkor vásároltunk egy szoba
konyhás vadászházat. így szűnt meg a
"kocsmai gyülekezés".

I974-ben szinte a teljes fácánállomá
nyunk kipusztult. A fennmaradásunk ér
dekében a tervszerű és céltudatos gazdál
kodás mellett döntöttünk. Teljes tisztújítás
következett be, fiatalok kerültek a veze
tésbe, új szemlélettel.

A sok munka, erőfeszités nem volt hiá
bavaló. Mig I 974-ben egy szezonban teru
letünkön 120 db fácánt lőttünk, I982-ben
10 804 db-ot. Emellett 5464 db élő fácánt
fogtunk be.

Azzal, hogy mi már a 70-es évek köze
pétől tervszerű és szakszerű vadgazdálko
dást folytattunk - melyet a kényszerítő kö
rülmények parancsoltak - lépése1őnybe

kerültünk a megye többi vadásztársaságá
val szemben.

Vadásztársaságunk eredménye j6. 1981
ben a II. helyet szerezte meg amegye
vadásztársaságainak versenyében. Az
I982-es eredmények még imponálóbb
helY2etet teremtenek.

A vadásztársaságunk I I 800 hektár terü
leten gazdálkodik. Jelenlegi taglétszámunk
52 fő. Az eltelt 35 év alatt a társadalomra
jellemző változások, a vadászok társadal
mában is végbementek. Alapító tagjaink
rakták le a mai korszeru gazdálkodás alap
ját.

Az I974-es vezetésvált02ás a társaság
gazdasági megerősödését eredményezte.
Korszerű vadászházat alakítottunk ki, jár
műgarázsokkal, hűtőkamrával, vadtároló
val, vendégfogadásra ali,almas helyiségek
kialakitásával. Egy régi tanyaépületből a
falu szélén új otthont teremtettünk.

A megyében is elsők közön tartják szá
mon zártrendszerű fácántenyészetünket,
mely már kiegészült a vadkacsa- és fogoly
tenyészettel is. Eredményes vadföldgazdál
kodást folytatunk több mint 88 hektáron,
saját és bérelt területen. Itt fő cél a vadbú
vóval élettérbővítés, kismértékben takar
mánytermelés.

A vadgazdálkodás előtérbekerült, több
mint 14 fő a hivatásos és alkalmazotti állo
mányunk, kiknek munkáját jól képzett fő
vadászunk irányitja. A technikai eszköz-

park rendelkezésre áll, a feladatok megol
dását lehetővé teszi.

Éves vadgazdálkodásunkat az alábbi szá
mokkal kívánom.jellemezni:
Törzsállomány db:
Őz

Mezeinyúl
Fácán
Fogoly
Túzok
Vadletermelés db:
Őz

Őzbak

Mezeinyúl, éléS
Mezeinyúl, lőtt

Fácán, léStt
Fácán, élő

Vadkacsa, tenyésztett
Gerle
Mesterséges tenyésztés:
Fácán törzs db. I 290
Naposfácán felnevelve db.: 19492

Ebbó1 törzs 5 ooo
Ebből területre 15489
Éves pénzbevételünk I982-ben

4740 000,- Ft volt. Kiadásaink bevételi
szinten teljesültek, eredményképzésre nem
törekszünk. Közös munka6rát teljesítet
tünk 2900 órát. Jellemzőszám az egy ha-ra
jut6 vadIetermelési mutat6. I985-re ter
vezve volt 1,5 db/ha, s már I982-ben 1,75
db/ha-ra a tervet túlteljesítettillc

Vadászterületünk Endrőd határában te
rül el, négy mezőgazdaságinagyüzem mű

veli e területeket. A felszabadu1áss<J elő

ször vált ketté a vadföld tulajdonjoga és a
vadászat, mely nagy érdekellentétet takar.
Ezt kívánjuk mi szabályozott keretek kö
zött a mezőgazdasági üzemekkel kötött
együttműködési megállapodásokban rög
ziteni. E forma nálunk bevált, az éves érté
kelők mindig az együttműködési forma
megújulását és gazdagodását bizonyitják.

Ugyanakkor a vad életterében jelentéSs
romIiís állt be a nagyüzemi kultúrgazdálko
dás következtében. így elért eredményeink
méginkább tiszteletet érdemelnek. Köszö
net ezért mindenkinek, aki szívügyének te
kinti a természetvédelmet és a vadgazdál
kodást.

Az elért eredményekért keményen meg
kell küzdeni. A viIággazdaságban jelent
kező válság a mi vadgazdálkodásunkban is
érezteti hatását, csökken a belföldön va
dász6 bérkilövéSk száma, romlik az éléS és
lőn vad küIf"öldi értékesítése is. Igen nagy
figyelmet kíván a helyes gazdáL\odás napja
inkban.

Társaságunk legfelsőbb f6ruma a Köz
gyűlés. Négytagú intézőbizottság, Ellen
őrző, Fegyelmi Bizottságunk van. Alapsza
bály, Háziszabályzat szerint működün.k:.

A bizottságok elnökei, tagjai társadalmi
munkában látják el tisztségüket. Társasági
életünk fegyelmezett, j6 légkörű, kiegyen
súlyozott. Izmosodnak a közös cél megva
16sítását szolgál6 közös akarat jelei. Idős

vadászainkat megbecsülés övezi.
Minden évben, így most tavasszal is kö

zös lőgyakorlatot rendeztünk korongpá
lyánkon, mely hangu1atos volt, jól sikerült.

Hasznos együttműködésről adhatunk
számot. Többek között a mi társaságunk
kezdeményezésére alakult meg - hét me
gyei vadásztársaság résztvételével - az or
szág első Vadgazdálkodási Társulása. Mi
sokat várunk ettől az új együttműködési

formát6!.
A múlt év őszén újabb megtiszteltetés

ért be=ünket. Vadásztársaságunkat kérte
fel a MAVOSZ, az Országos Vadászbál
megrendezésére, melyre Budapesten a
Margitszigeti Nagyszáll6ban került sor
ebben az évben. Társaságunkt61 40 fővel

vettünk részt e rendezvényen. Védnökként
eddig elért vadászati és vadgazdálkodási
eredményeink alapján került ránk a válasz
tás. A cél az volt, s a továbbiakban is az,
hogy a vadászbál val6ban a vadászok bálja
legyen, s mindenki jól szórakozzon. Neves
fővárosi színészek adtak műsort, a bál idő

tartamára megnyílt a Nimr6d Butik, ahol
albumokat, egyéb vadászcikkeket Iehetett
kapni.

:frdekes színfolt volt az éjfélkor megje
lent Nimr6docska, humorral teli meglepő
formája. Kellemes szórakozást nyújtott a
Vadász Kito16, ahol a szerencsés nyertesek
vadásztársaságunknál nagyterítékű fácán
vadászaton vesznek részt ősszel.

Új kezdeményezésünk volt, hogy Va
dászmajális-t rendeztünk a ligetben. Közel
300 fő vett részt, és három vadásztársa
ság, a Körősmenti, Széchenyi, Béke. A
nagyközség egyesülésével elkezdődött fo
lyamatot folytatva a korábbi elszigeteltség
ből kívánunk kilépni. Az együttműködés

szép példája volt e rendezvény, melyet
minden évben más rendez, szellemi és
ügyességi játékokkal tarkitva. A főnyere

ményegy vándorkupa, melyet az idén a Kö
rösmenti Vadásztársaság nyert el.

A fenti pár kép felvillantásával igyekez
tünk betekintést nyújtani vadásztársasá
gunk életébe.

A vadászat, vadgazdálkodás szorosan
összefonódik, egymást61 elválaszthatatlan,
ez az előbbiekből is kitűnik.

Mi továbbra is eleget akarunk tenni a
vadászat hármas követelményének: spor
tolva sz6rakozni, védeni a természetet,
megteremteni az anyagiakat.

VillánY1· Attila

Hírek
Községünk lakossága október 6-án ün

nepli telepwésünk felszabadulásának
39. évfordul6ját. Iskolánk tanu1óifjúsága
ünnepélyes keretek között emlékezik meg a
felszabadulás eseményeiről,és arr61 a 17-18
szovjet katonár61, akik életüket áldozták
szabadságunkért. A KISZ Nagyközségi
Bizottsága ez alkalommal is megszervezte
az általános iskolák részvételével a hagyo
mányos felszabadulás i em1éktúrát.

E napon koszorúzzák meg az iskolák
KISZ- és úttörőképviselői endrődi részen
az ismeretlen szovjet katona sírját.
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A Béke Mgtsz Petőfi brigádjának bemutatása
Megszokott reggeli körutamról élelmi

szerrel megrakodva a nagy ABC-ből vol
tam hazatérőben.

A Béke Mgtsz Roburja állt meg a volt
endrődi pártház előtt. Akaratlanul megáll
tam, hisz 23 év emléke fűz a nagylaposiak
hoz, akik elegánsan felöltözve sorakoznak
le a buszról.

Jólesik az embernek töltést gyűjteni az
elmúlt idők szép emlékeiből. (Milyen gyor
san lehet évtizedet fiatalodni átmenetileg!)

Barátok, tanitványok jöttek véradásra.
Közéjük keveredtem. Volt idő rövid be
szélgetésre, men "időben érkeztek".

Mire is terelődhetett volna a szó a szö
vetkezeti dolgozókkal, ha nem az aszályra ?

Azt hittem, darázsfészekbe nyúlok a té
mával. Hisz gyenge adottságú földeken
gazdálkodnak. Elég sok kudarc volt a múlt
jukban. Alaposan meglepett, hogy csügge
dés helyett reális vélekedésre találtam.

- Tudod, nagyon megcsalt be=ünket
ez az év. Azt hittük, hogy a tavalyi rekor
dot is megdöntjük búzából és kukoricából.
Pedig az remek esztendő volt. Búzából
46, kukoricából78 mázsát takarítottunk be
hektárjáról - sorolja nem kis büszkeséggel
Gyuricza Lászl6. - Most aztán az aszály
áthúzta sok fáradságos munkánk szép ki
látását. Búzából csak 33 mázsát takaritot
tunk. be 50 helyett, a kukoricáról nem is ér
demes beszélni.

Mivel a véradás kezdetét vette, elváltunk
azzal, hogy hamarosan visszatérek Nagy
laposra egy hosszabb baráti beszélgetésre.

Érdekel a sorsuk, a szövetkezet élete,
hisz tanyai tanit6ként 23 évig közéjük tar
toztam. Nemcsak a tanítványokon és ba
ráti szálak útján, hanem a szó szoros értel
mében, hisz az 1960-as évek táján csak
nem egy évtizedig minden nyáron a nyolc
tagú pedagógus brigád tagjaként részt vet
tem a betakaritásban az akkor még Új Ba
rázda Mgtsz-ben.

Hazafelé kerekezve eszembe jutott az
egyesülés éve: 1974. Akkor alakult a Pe
tőfi brigád. Mintha tegnap történt volna,
olyan frissen él emlékezetemben a névadó
tiszteletére rendezett szavalóverseny, meg
a "Ki tud többet Petőfiről?" - melynek
zsürielnökéül kért fel a brigád.

Milyen örömmel mutogatták nyertes
tanitványaim a szép Petőfi-köteteket!

Arra is emlékszem, hogy az iskola ugró
gödrébe homokot hoztak munkaidő után,
hogy a tanulóknak játékokat adományoz
tak, meg hogy öt szegény sorsú sokgyere~

kes családból származ6 tanitványomnak
ők vették meg a tankönyveket, tanszereket.

Azonban az akkori brigádtagokból sokat
nem láttam. No, hisz a véradás önkéntes,
meg nem is mindenki bírja - állapítottam
meg magamban.

Hiába ígénem a közeli találkozót, szep
tember 24. lett, míre szavamat, ígéretemet
teljesítettem.

Alig ismertem rá a régi tsz-központra.
A 12 milliós költséggel épült száritó üzem,
s a mellette terpeszkedő tároló mellett
a régi magtár egykor nagynak tűnő épülete
eltörpült.
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S mekkora munka a "sertéstenyésztő

rekonstrukció" ! Annál találtam együtt a
brigádot társadalmi munkában. Kerekre
meresztett szemmel néztem őket.

- Sürgős. Nincs idő "szabad péntek,
szabad szombat"-oZDÍ. Majd, ha kész lesz,
pihenhetünk. 6rákon át lábatlankodtam
köztük segítés ürügyén. Jól alkonyodott
már, míre a falusiakat (Gyoma, Endrőd)

hazaszállitották. A helybeli brigádtagokkal
gyalogosan indultam Nagylaposra.

Megtudtam, hogy "rögös úton" járt
a Petőfi brigád. Hogy az 1974-ben ala1."'U1
takta is jellemző volt a szalmalángú lelke
sedés, formális vállalások, közöny, szét
húzás, személyi ellentétek. Egy év múlva
már csak a fele létszámmal vitték tovább
a vállalást. A legkeményebbek, a leghúzó
sabbak: Homok Imre, Balogh Péter, No
vák Sándor, Ambr6zi Mihály, Gábor Ist
ván, Tímár Sándor, Pelyva Benedek,
Kajla Lajos és a beszéd fonalát hosszúra
eresztő Gymicza László tartott ki a vállalás
mellett. A következő évben közéjük vitte
a barátság, meg a munka becsülete Varga
Lászlót meg Bíró Zsigmondot.

Jelenleg megint 22 tag dolgozik együtt.
Friss, fiatal erő társult és lendítette újabb
sikerek felé őket.

- Gyertek beljebb - invitált a szószóló -,
miután megunta, hogy az utcaajtÓ előtt

elálljuk az utat a jár6kelők elől. - Értésemre
adta vele, hogy sok a mondanivaló.

Be= körülültük a nagy asztalt, és elő

kerültek az emlékek és a tervek.
Gyuricza László, a brigád krónikása elő

vette a naplójukat. Meglepődtem, mikor
belelapoztam.

Me=yi eredmény és kudarc, öröm és
keserűség rejlik az őszinte sorok közt :

- 1976 Óta vonalban nyertük a kitünteté
seket. Egy év sem maradt elismerés nél
kül. A szocialista brigád bronz, ezüst koszo
rús kitüntetései után többszöri aranyko
szorus jelvény büSzke tulajdonosai va
gyunk. Sőt, tavaly, 1982-ben a "Vállalat
Kiváló Brigádja" lettünk.

Most azért húzunk, men megcéloztuk
az "Ágazat (Mezőgazdaság) Kiváló Bri
gádja" csúcsot. Ha megvalósul, életem
legnagyobb sikere lesz - mosolyog büszkén
a krónikás.

Pedig nemcsak a közös kitüntetés tölt
heti el őket jogos örömmel, hiszen a bri
gádtagok közül csaknem mindenki szép
egyéní elismerésben is részesült:

Homok Imre brigádvezető: kétszeres
Kiváló Tsz-i Dolgozó és Érdemes Tár
sadalmi Munkáért plakett binokosa.

Novák Sándor: kétszeres Kiváló Tsz-i
Dolgozó.

Pelyva Benedek: MezőgazdaságKivál6
Dolgoz6ja, Kivál6 Tsz-i dolgozó, Tele
pülésfejlesztésért M. T. V. B. plakett tulaj
donosa.

Kovács István: Kiváló Tsz-i Dolgozó,
Kiváló Munkásőrparancsnok,Kivál6 Mun
káért miniszteri kitüntetést kapott.

Ambrózi Mihály és Kiss Lajos kétszeres
Kivál6 Tsz-i Dolgozó.

Tímár Sándor, Balogh Péter, Gábor

István, Bíró Zsigmond, Nánási József,
Kajla Lajos és Varga László mind Kiváló
Tsz-i Dolgozó.

Végül hadd soroljam fel a szocialista
brigád "kovászának", Gyuricza Lászlónak
is a kitüntetéseit: Közlekedés Kiváló Dol
gozója, Kiváló Tsz-i Dolgoz6, Mezőgazda
ság Kiváló Dolgozója, MSZMP KB Lenin
emlékplakett.

Mindezen felsorolásoknál többet mon
danak a napló feljegyzései:

" ."A brigád tagjai jelentős társadalmi
tevékenységet fejtenek ki. Évenként, sze
mélyenként 4-5 napot dolgoznak társa
dalmi munkában. Részt vettek a Kilián téri
játszópark építésében, iskolaépítésben, óvo
dák patronálásában, utcák fásításában,
a munkahely környékének természetvé
delmében. Átlagkeresetük 2 napi jöve
delmét fizették be éveken át iskolaépítés
céljára. Évek 6ta 1000 Ft-tal ajándékozzák
meg a Blaha Lujza utcai óvodát ajándék
vásárlás céljára Mikulás-Télapó érkezte tá
ján."

Igen komoly gondot fordítanak a fiatalok
nevelésére, formálására, akik közül többet
brigádjukba szerveztek tagnak, így Hor
nok J6zsef, Varga Péter, Lénárt László
fiatalokat.

A brigád életéről, munkájár61 részletes
ismertetést olvashattunk az ENDRŐDI

HíRAD6BAN:
1. évf. 4. szám: Rögó"s úton
III. évf. 2. szám: Brigádok a szocialista

munkaverse1lyben.
A GYOMAENDRŐDI HÍRAD6 1983.

évi 3. számában bemutatott 35 éves Béke
Mgtsz szép eredményeinek elérésében el
évülhetetlen érdemeket tudhatnak magu
kénak.

Az ez évben beindult Béke Mgtsz
Vzemi Hírad6ja igen alkalmas fórum az
eredményeik népszerűsítésére, és élnek is
az adott lehetőséggel.

Napl6bejegyzéseik eléggé élesek: kriti
kusak és önkritik-usak. A régebbi vezetés
hiányosságait többször írásban sz6vá tet
ték, s a kivánt változtatási igényüknek
bátran adtak hangot.

Például: 1980. augusztus 9.
"Termelőszövetkezetünk párt- és gaz

daságvezetése a betakaritásban részt vevők
részére baráti ebédet szervezett, amelyen
mi is részt vettünk. A szervezés, a megjele
nés, ill. nagyfokú távolmaradás is tükrözte
a tagság és vezetés megosztottságát, a köl
csönös bizalmatlanságot.

Szerintünk ebből nem tanulní - bűn!"

Vagy: 1980. szeptember 3.
"Termelőszövetkezetünkma rendkívüli

taggyűlésen választott új elnököt: Hunya
Elek elvtársat.

Új, friss erőkre, racionális szemléletre,
határozott cselekvésekre, tényleges egy
ségre, reális optimizmusra van szükség.
S jobb munkahelyi légkörre. Fegyelemre.

Ezek kimunkálásában, megvalósításában
mi is részt kérünk és vállalunk."

1981. márciusi bejegyzés:
"Nagy érdeklődés, várakozás - és nem

kevés vita kiséri - a termelőszövetkezetünk



szervezési-vezetési mechanizmusában folyó
változásokat.

- Bizalommal, felfokozott várakozással
vagyunk.

- Aktív támogatással minden ésszeru
kezdeményezést, előrelépést támogatunk;

- Párt- és gazdaságvezetésünk minden
kor szárrúthat brigádunk minden tagjára.

- Cserébe egyet kérünk csak: úgy irá
nyítsanak, úgy vezessenek, hogy mi is szá
mithassunk a vezetésre bármikor!"

Ezek a nyilt, őszinte vélemények a dol
gozók és a vezetők közelebb kerulését ered
ményezték. Ennek is eredménye, hogy
a Petőfi brigád levetkőzte "gyermekbeteg
ségeit", és a realitás lett a fő cél, ami az
1981. évi versenybizottság értékelésében
imígyen jut kifejezésre:

- Jelentős a fejlődés a brigád kollektív
szellemében.

- Jó a kapcsolatuk abrigádon kívüliek
kel.

- Nagy mozgósító erővel hatnak a kerü
let dolgozóira.

- Fejlődik a brigádon belüli újítómoz
galom.

- Állandó kezdeményezői és megvaló
sítói a társadalmi munkának.

- Üzemi balesetük nem volt.
- Egyik brigádtársuk lakásépítésében se-

gítettek.
- Hasznos építő, baráti kapcsolatuk

a Május I. brigáddal.
Társadalmi munkájuk 198I-ben szep

tember Io-ig: 14 brigádtag (akkor ennyi
volt a brigádlétszám!) fejenként 5 óra tár
sadalmi munkát végzett az Öregek Nap
közi Otthonánál Endrődön. (70 óra.) A ke
rület új szoc. létesítményének rendbeho
zásán 14 fő 4-4 órát tevékenykedett.
(56 óra.) Gépszemlére közös udvarrende
zést, takaritást végeztek. 14 fő 5-5 óra.
(70 óra.)

Augusztusban 2500 Ft-ot fizettek be
a mozgássérültek megsegítésére.

Részt vettek a mellékÜ2emág, gumiÜ2em
környékének rendezésében.

A helybeli Lenin és szarvasi Táncsics
Mgtsz-nél búza-, illetve cirokvetést végez
tek.
Később még két alkalommal vettek részt

az Öregek Napközijének felújításában.
A brigádtagok képzésére, tudásának,

ismeretének gyarapítására ősz beálltával
beindították hagyományszeruen az előadás

sorozatot, mely általános és politikai-gaz
daságí ismeretekből áll:

I. Időszeru nemzetközi kérdések.
2. Élménybeszámoló a termelőszövetke

zetek IV. kongresszusár6l.
3. Gyomaendrőd helyzete, fejlődésének

útja.
4. A szoc. brigádmozgalom helyzete,

feladata.
5. Hazánk belső és nemzetközi helyzete.
1981 decemberében a községí pártbi

zottság elismerő sorokkal méltatta a Petőfi

brigádot:
..."A brigádban nemcsak egyszeruen

jó munka folyík. Felelősségérzetés elköte
lezettség a konkrét munkájuk, a termelő

szövetkezet általános fejlődése iránt, nyi
tott szív és értelem a lakóterület, az ország
ügyei iránt, ritkán tapasztalt törekvés a kol
lektív ismeretek bővitésére.Mindezek a je-

gyek egy összeforrott, a szocializmus iránt
elkötelezett közösségre utalnak. A brigád
mup..kája és tevékenysége alapján meghatá
rozó szemléletformáló erővé vált a szövet
kezetben, méltán övezi elismerés és meg
becsülés." ...

Az új, egyesült nagyközség: Gyoma
endrőd tanácselnöke az alábbi elismerést
irta naplójukba : (részlet)

..."Példa lehet ez az összetartó, a kö
zösség érdekéért minden szinten, mindig
többet tenni kész szocialista kollektíva,
ahogy a közösség ügyéért fáradozva, egyre
magasabb szintre emeli tagjai szocialista
tudatát, műveltségét, kulturáltságát." ...
"Példa ez arra is, hogy a szocialista mező

gazdaságunkban dolgozók közül egyre töb
beket jell=ez a szocialista élet..-nód." ...

És valóban megváltozott a brigád szó
rakozása, szabadidős élete.

A kizárólag focimeccs-érdeklődést fel
váltja a színház, országjárás, múzeum- és
tárlatlátogatás, kiállítások megtekintése.
(Barcsay Jenő és Dimiter Kirov tárlata,
MezőgazdaságiMúzeum stb.)

Fáradhatatlanok voltak a szárit6Ü2em
határidőre való felépítésének segítésében:

..."Konkrét fizikai munkájuk anyagi
hasznával egyenértékűa politikai, szervező,
mozg6sító tevékenységük, mely j6 hatással
volt az építkezést végzők egészére.

Lelkesedésük, fegyelmezett, a munka
időn túl, s ü=epnapokon is példásan vég
zett munkájuk meghatározó volt az építő

kollektíva hanglliatára, elkötelezettségére,
magas fokú munkamoráljára." ... - álla
pítja meg a Béke Mgtsz vezetősége 1982.
augusztus 18-i köszönetében.

1982 után 1983-ban másodszor lettek
a termelőszövetkezet kiváló brigádja.

Jelentős érdemük van abban, hogy a ko
rábbi deficites évek után a következő be
jegyzés került a naplóba:

1983. február 20.
"Termelőszövetkezetünk közgyűlésén

vettünk részt, ahol reményt, bizakodást,
hitet merítettünk az 1982-es év eredmé
nyeiből, nyereséges gazdálkodásunkat
elemző beszámolóból. Nagy erkölcsi erőt

jelent, hogy már harmadik éve talpon
tudott és tud maradni szövetkezetünk."

A március 27-én tartott párt- és gazda
ságvezetőség együttes ülésén "elfogadták
pályázatunkat, idei vállalásainkat, melyek
teljesítésével elnyerhetjük az Ágazat Ki
váló Brigádja cimet."

A községi tanács V. B. kérésére a Blaha
Lujza utcai óvoda felújításához, bővitésé

hez szükséges bontásokat, szállitásokat,
földmunkát végezték el ez év júniusában,
társadalmi munkában, ami minimum
10 ooo Ft-os segítséget jelent.

Az 1983 augusztusában beindult sertés
tenyésztési rekonstrukció segítése a soron
lévő feladata a brigádnak. A 27 milliós
beruházás a szövetkezet eddigi legnagyobb
vállalkozása.

Vele párhuzamosan a jövő évi jó termés
kellő megalapozása a másik súlyponti ten
nivalójuk.

Ennyi mindent tudtam meg (talán mint
legfontosabbakat) a hosszúra nyúlt be
szélgetés során a Budapestről éppen haza
tért Petőfi brigád tagjaitól, akik Varga
Zsigmond országgyűlési képviselőnk tár-

saságában dr. Farkas Ottó, a mlillszter
tanács tanácsi hivatalának főosztályvezetője

vendégeiként megtekintették az Országhá
zat.

Hazafelé az a gondolat motoszkált fe
jemben, hogy a brigádnaplókat, mint hite
les dokumentumokat, érdemes lenne a ké
sőbbi idők számára megmenteni, a községi
könyvtár gondozására bizni, hogy későbbi

nemzedékek tanulságot erőt, hitet és hű

séget meríthessenek belőle.

Aztán elhatároztam, hogy megkérdezem
a másik oldalt, a szövetkezet vezetőségétis.

Következzék Pintér Sándor párttitkár
véleménye:

- Nagyon komolyan veszik a mozgalmat.
- Termelésben, társadalmi munkában,

szocialista gondolkodásmódban és cselek
vésben példaképül szolgálnak.

- Igazi munkahelyí közösség, akiket a
munka megbecsülése, annak emberfor
máló ereje, a kötelességtudat, a még jobbra,
eredményesebbre való törekvés fűz össze.

- A brigád minden tagja egyenként is
kiváló és ilyenné abrigádban fejlődtek.

- Mindnek van még külön társadalmi
megbízatása is, amit szívesen, önként vál
laltak, (munkásőr, segédrendőr stb.).

- Van közülük a pártvezetőségben,

a gazdaságvezetésben, akik a politikai és
munkahelyí feladatokra mozgósítanak, s a
munkában élen járnak, másoknak is segí
tenek.

- A szövetkezet vezetőségénekés a bri
gádnak a kapcsolata nyilt, őszinte, jó.

- Még más települések nehéz helyzetben
lévő családjai is kérték segítségüket, és
meg is kapták. (Gávavencsellői és Balsán
lakó cigánycsaládok.)

Most felliívással fordultak a termelő

szövetkezet szocialista brigádjaihoz (7 van,)
hogy hazánk felszabadulásának 40. év
fordulójára működjenek közre a termelő

szövetkezet pénzügyi, gazdasági egyensú
lyában, helyreállításában.

Külön érdemük, hogy nem különülnek
el, hanem keresik és ápolják a kapcsolatot
más szocialista brigádokkal.

Ennyí szép és nemes eredmény láttán
szívbőlkívánom, hogy teljesüljön legszebb
álmuk, vágyuk, nyerjék el az "Ágazat (Me
zőgazdaság) Kiváló Brigádja" büszke CÍ

met!
Arra vagyok kíváncsi, meddig tudják

fokozni nagyszerű tevékenységüket.
Talpon maradtak. Emelt fővel járhat

nak. Tisztelet és megbecsülés legyen osz
tályrészük! Kerüljön minél több követőjük

és vetélytársuk !
Valóban elismerés illeti őket, hogy

a gyenge adottságú Béke Mgtsz nem lett
óvadékos.

Egy kevés statisztika róluk:
A brigád átlag életkora: 36 év.
Iskolai végzettség:

főiskola: I
technikum: I
érettségi: 2
8 ált. isk.: 18.

Tízéves tagsággal rendelkezik:
(brigádalapító tag): 9.

Átlag tagsági idő: 6,3 év.

Gyomaendrőd, 1983. október 2.
Mártan Gábor

5



Takarékossági világnap elé...
Október 31. takarékossági világnap.

Ezen a napon ünnepeljük a pénzintézete
ket, köztük a takarékpénztárakat is.

Ez alkalomból szeretném röviden bemu
tatni az OTP gyomaendrődi fiókjának te
vékenységét.

Fiókunk 1954. május 2-án alakult, 3 fővel.

Jelenleg II fő dolgozik fiókunknál.
Tevékenységünk alapja a lakosság pénz

megtakarításainak összegyűjtése, kezelése,
s az összegyűlt betétekbőlhitelek kibocsá
tása. Röviden e tevékenységünket úgy tud
nám jellemezni, hogy a lakosság pénzügyei
nek teljes körű intézését végezzük. A tal<a
rékosság nem újkeletű, bár napjainkban
egyrenagyobb hangsúlyt kap. Ahhoz, hogy
egy-egy nagyobb célt megvalósítsunl< (la
kás, gépkocsi) több, kevesebb ideig taka
rékoskodni kell. A takarékoskodást nem
lehet elég korán kezdeni, s hogy ez általá
nossá váljon, a takarékpénztár ennek elő

mozdítására jelentős tevékenységet végez
az ifjúság körében. Ennek egyik alapvető

formája az ifjúsági takarékbetét, illetve az
iskolai takarékbélyeg-betét. Az ifjúsági ta
karékbetét jelentőségét növeli, hogy aki
az előírt megtakarítási feltételeket teljesíti,
lakásépítése, vagy vásárlása támogatásaként
külön kölcsönben is részesülhet.

Ezeken túl számos betétformával állunk
ügyfeleink rendelkezésére. Ezek: nyere
ménybetét, gépkocsi-nyereménybetét, ta
karéklevél-betét, kamatozó betét és lakás
takarékossági betét.

E széles skálán mindenki megtalálhatja
takarékossági céljához a legjobban megfe
lelőkonstJ.-ukciÓt. Nagyközségünk lakossága
él is a takarékosság lehetőségével, s ennek
eredménye a jelenlegi, 335 MFt-os be-

tétállomány, mely hol kisebb, hol nagyobb
mértékben, de állandóan nő.

Mint bevezetőmbenemlítettem, a betét
gyűjtés az alapja a hitelek folyósításának,
mely tevékenység szintén fontos felada
tunkat képezi.

A betéthez hasonlóan ittis számos konst
rukcióval állunk ügyfeleink rendelkezé
sére. Céljellegű hiteleink biztosítják, hogy
egy-egy elképzelés megvalósításához a
megfelelő hitelforrás álljon rendelkezésre.

Hitelezési tevékenységünk jellegét és le
járatát tekintve két nagy csoportra oszlik:
rövid lejáratú és hosszú lejáratú hitelekre.
A rövid lejáratú hitelezés keretében általá
ban a kisebb beruházások, vásárlások meg
valósítását, a tartÓs fogyasztási cikkek be
szerzését, valamint a háztáji kisgazdaságok
fejlesztését támogatjuk.

A hosszú lejáratú hitelek ezzel szemben
a lakásépítést, lakásvásárlást, lakások mo
dernizálását, helyreállitását, korszerűsítését
va=ak hivatva támogatni. A hitelezés fel
tételeit a mindenkor érvényes hitelpolitikai
irányelvek szabják meg.

Területücl<ön hosszú évek Óta jelentős

lakásépítés folyik, s nagyon sok lakást állí
tottak helyre, illetve korszerűsítettek. Ezt
nagyközségünk állandóan változó, szépülő

arculata is bizonyítja.
Az első társasházlakások 1966-ban ke

rültek átadásra a volt vásártéren. Az akkor
megépült 60 lakást aZÓta újabb 360 db
társasházlakás átadása követte. Ezzel gya
korlatilag a volt vásártér területén egy új
lakótelep épült ki, ahol az OTP beruhá
zású társasházlakásokon kívül 20 db vál
lalati szervezésű lakásszövetkezeti lakás is
épült. Ugyancsak vállalati kezdeménye-

zésre, lakásszövetkezeti formában épült
meg a November 7.-lakótelep 60 lakása is.

Jelenleg a volt Gyoma-Endrőd közötti
részen az Újkert-soron épülnek újabb laká
sok, melyek egy részére már az adásvételi
szerződéseket is megkötöttük. Összesen
91 db lakás épül meg, melyből jelenleg
27 db került műszakilag átadásra és vár
értékesítésre. E lakások 84 m 2 ill. 85 m 2_

esek, s három- valamint három és fél szo
básak. A bruttó vételára 68ü-7IO ezer Ft
között váltakozik lakásonként. A lakások
értékesítése az 1983. jan. I-én életbe lépett
új hitelezési feltételek szerint történik.
E feltételek lényege, hogy az új hiteleket
a családlétszámhoz igazodóan biztosítjuk.
Az ezzel kapcsolatos személyre szóló pon
tos felvilágosítást fiókunknál minden ked
ves érdeklődőnek megadjuk.

A lakásgazdálkodás elősegítése érdeké
ben a takarékpénztár jogköre kiterjed
használt társasházlakások visszavásárlá
sára és újraértékesítésére is. E tevékenysé
günk folyó év január I-től a kertes családi
házak körére is kiterjesztésre került. Az új
hitelezési irányelvek széleskörűen bizto
sítják a lakásépítők, vagy vásárlók részére a
hitelezés lehetőségét. Alkalmas arra, hogy
mindenkinek biztosítsa a saját megtakarí
tásai kiegészítéseként olyan kölcsön felvéte
lét, mellyellakásproblémáját megoldhatja.

E rövid áttekintésben nem volt célom
a fiók munkájának részletes ismertetése.
Alapvető üzletágainkat, s azok egymásra
épülését, igyekeztem bemutatni.

E cikk olvasása kapcsán felmerült bár
mely probléma megválaszolására készség
gel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Rácz Béla fú5kvezetö

Közlekedésünk érdekében
A gyomai vasútállomástól nem messze

található a Közlekedési Minisztérium
Szolnok megyei Közúti Igazgatóság Gyo
maendrődi Üzemmérnökségének szépen
bővülő telepe.

Szürkésfehér épületei gazdagabbá te
szik a városiasodó nagyközség látképét.
A több mint egy évtizede itt lévő üzem
dirigense Domokos Mihály, útépítő tech
nikus. A fiatal műszaki vezető tele vitali
tással, nagy elá=al tárja elénk kollektí
vájának tevékenységét. Az üzemmérnök
ségen 75 fő fizikai dolgozó, és 6 fő alkal
mazott végzi szerteágazó munkáját. Békés
megye 370 km hosszú úthálózatát építík,
védil<, óvják. Fenntartják, üzemeltetik a
nagy mennyíségű kilométereket. Állan
dóan javítják a burkolatot, az útpadkákat.
Figyelmüket nem kerülheti el a közúti
táblák állapota, minősége sem. Szervesen
bekapcsolódnak a közúti forgalom szerve
zésébe. Évenként a közlekedési rendőrök
kel és a tanács illetékes szakembereivel
"bejárják" a reájuk bizott közutakat, így
fontos szerepet játszanak megyénk közle
kedésének korszerusítésében. Télen meg
feszített munkával - ha kell éjjel-nappal
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végzik az utakon a hóeltakarítást. A felso
rolt feladatokat brigádokban, ZSUK-gép
kocsikkal teljesítik. A gépkocsivezetők "B"
kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek.
Évente 30 millió forinttal gazdálkodnak,
ebben természetesen csak amegye terüle
tén belüli munkák találhatók. Az önálló
benzinkúttal rendelkező gépparkuk értéke
20 millió forint. Felesleges kapacitásukat
"áruba bocsátják" tanácsoknak, tsz-eknek,
ebben az évben eddig ez a bérmunka
5 millió forintra rúg. A nagyközség lakóit
is sokat foglalkoztató új híd építése, amely
a Hármas-Körösön ível majd át, számukra
kiemelt, jelentős feladat. A statikailag már
elavult helyére 60 tonnát bíró modern,
nagyszerű építmény kerül, amelyet egy
vasúti felüljáró is kiegészít. Egyelőre a hid
építés első szakaszában lakóházakat nem
szanálnak. A korszerű híd minden járuJé
kával 1987-ben már használható lesz, amely
a jövőben a 46-os főút biztonságosabb és
gyorsabb közlekedését segíti.

A gyomai Kossuth út javítását a hód
mezővásárhelyiAszfaltútépítőVállalat vé
gezhette el, mivel a gyomaendrődi Üzem
mérnökség által meghirdetett versenytár-

gya1ást megnyerte. Egyszerűbben azért,
mert oksóbban vállalták, mint más válla
latok. Ez a jól dolgozó szakembergárda
Endrőd területén is folytatja az ésszerű

takarékosságot. Egykilométeres útszakaszt,
kísérletképpen, ún. emulziós aszfalttal
burkolnak, bíznak benne, hogy tartóssága,
minősége jobb lesz a hagyományosnál.
Az eL-núlt tiz esztendőalatt a gyomaendrő

diek nagy örömére kb. 700 ezer forintos
társadalmi munkát végeztek, többek között
a tavalyi évben, a megyén túl is közkedvelt
fürdő melletti üdülőkörzetútjait tet-rék jár
hatóvá : itatott burkolattal. Az évszakok vi
szontagságain megedződöttmunkások sze
retik nehéz hivatásukat. Az elvándorlás
ismeretlen fogalom, a dolgozók több mint
háromnegyede törzsgárdatag. A nyugodt
munkahelyi légkör, a szal=a szeretete
összetartja őket. Nem panaszkodhatnak a
munkabérre sem. A szocialista brigádjaik
a társadalmi munkavégzésben élenjárnak.
A nagyközségünk kulturális és sportéletébe
objektív akadályok miatt számottevően

nem tudnak bekapcsolódni, hisz nyokuk
kivételével, a megye más településein lak
nak. Az üzem bővitése a mai korszerű igé-



Büszkék lehetünk rá (?)

nyeknek eleget téve, 17 millió forintba
kerül. A gépkocsik számára fűtött gará
zsok biztosítják az állandó "harckészúlt
séget". Összkomfortos pihenők, gazdagon
felszerelt klubszoba, és a nemrégen elké
szült bitumenes sportpálya szolgálja az itt
dolgozók rekreációs (rekreáció: pihenés,
felfrissülés) tevékenységét. A közeljövőben

adják át a minden igényt kielégítő padló
fűtéses, esztétikailag látványos, faburko
lattal ellátott, egészségUgyileg, higiéniailag
kifogástalan éttermet, amely kulruráltsá
gánálfogva tanácskozások, értekezletek, ün
nepségek megtartásának színhelye is lehet.

Mindazt, amit most örömmel adok
közre, végül is visszájára szeretném fordi
tani. Remélem egyetértünk majd.

Nem tudom, ismernek-e olyan adato
kat, amelyek az általános iskolás gyerekek
táborozásáról szólnak. Pontosabban arról,
me=yi ideig, hol, milyen programmal töl
tik el a táborozásra szánt időt. Országos
vagy megyei adatokkal nem szolgálhatok.
Arra viszont szívesen vállalkozom, hogy
elmondjam, a nyáron merre jártak ta
nulóink (r. sz. Általános Iskola, Dózsa
György úttörőcsapat). Örömmel teszem,
mert mi magunk szép eredménynek tart
juk, hogy minden második úttörőnk cso
magolt össze egy-két hétre.

Legnépszerűbb táborozási forma a csa
pattábor, amelynek története valahol a fel
szabadulás utáni években kezdődött,mikor
még tehervagon volt a szállító já=ű. 1983
nyarán több mint hetvenen pihentünk Mis
kolctapolcán. Természetesen többször fü
rödtünk, napoztunk a mindig tiszta vizű

miskolctapolcai strandon. Kirándultunk a
városba, megnéztük a Herman OttÓ Mú
zeumot, amelynek különösen az őskori és
az állattani kiállítása volt nagy élmény a
gyerekeknek. Meghóditottuk a diósgyőri

várat és persze Lillaffuedet, hogy is hagy
hattuk volna ki. Kisvasúttal döcögtünk
fölfelé, vissza pedig a bátrabbak gya
log vágtak neki a közel 20 km-es útnak.
Soha nem látott rovarok, növények kerül
tek utunkba. Hol sűrű bozótba csalogat
tak a ruristajelek, hol vén bükkfák között,
hol meg ligetes tájon haladtunk. A jelzések
felderítő őrsünknek feladták a leckét, mert
- mint a mesében - hol voltak, hol nem
voltak. Mígnem aztán teljesen eltűntek 
az úttal együtt. Csak a térképen lehetett
tovább menni, a valóságban nem, mert
mindenütt erdő és erdő. Állatcsapások, a
vaddisznódagonyák mutatták az irányt, de
kétséges volt, hogy így a tábor felé hala
dunk. A biztos visszautat választottuk és
egy másik je1zésen folytattuk az előrenyo

mulást a teljes győzelemig.

Izgalmas órát élt át mindenki, amikor
gonosz erdei törpék, manók és banyák éj
nek idején elrabolták a táborvezetőt. Min
denki a sűrű, sötét erdőbe vetette magát,
hogy megmentse őt. (Sikerült.) Csupán
a nagyobbak haboztak, induljanak-e. Mert
ők kapcsoltak: a táborvezető orosztanár is
egy személyben. Soha vissza nem térő

A felsoroltakból világosan kitűnik, hogy
a jó munka végzéséhez a szociális ellátott
ságmagas fokú színvonala nélkülözhetetlen.
Örüljünk, hogy ők itt va=ak településün
kön és legyünk reájuk büszkék, akik közsé
günk várossá fejlesztéséért sokat tettek,
tesznek és reméljük, hogy még többet fog
nak tenni.

Másfél évtizedes eredményes ittlétük
feljogosítja valame=yiüket, hogy állandó
gyomaendrődieknekszámítsanak.

Hajdú Lászl6

alkalom! De a kisebbek lelkesedése magá
val ragadta őket is.

Az utóbbi években legnagyobb sikert az
úgynevezett vándortáborok aratják. Ezek
központilag támogatott, megyei úttörőel

nökség által szervezett táborok. A gyerekek
két- háromnaponként új szálláshelyet fog
lalnak el, megismerkednek a környék ne
vezetességeivel, aztán megint szedik a sá
torfájukat. Sokkal nagyobb területet járnak
be, mint a hagyományosan táborozók 
sokkal több az élményük is. Eddig összesen
négy csoportunk vett részt a gyalogos, há
rom pedig kerékpáros vándonáborban.
Az idén egy nyolcadikos és egy ötödikes
csoportot (30-30 fő) indithattunk.

A nagyok, akik tavaly a "partizánck út
ján" vonultak Nógrád megyében, most
bejárták Tolnát, Baranyát. Száz kilométert
barangoltak a Mecsek északkeleti oldalán.
"Van e=él szebb hely valahol?" - tette fel
valaki a költői kérdést két gyors lélegzet
vétel között egy erdei ösvényen. Aztán ez
a kérdés meg is maradt összegző értékelés
nek. Az első állomás - a gyönyörű kisváros
Szekszárd, a csodálatos erdei utak a turis
tajelekkel (amelyek mindig tartogatnak
meglepetéseket), éjszakai portyák, ismer
kedés a szomszéd táborozókkal - mind,
mind felejthetetlen élményt jelentettek a
búcsúzó nyolcadikos L,ínyoknak, fiúknak.
Komló, Zobák-akna felvillantották előttük

a Mecsek gazdasági értékeit, jelentőségét.

Szászváron bányászsír előtt tisztelegtek a
munka hősei emlékének. Pécs volt az utolsó
állomása - csillogó koronája - a túrának.
A 13. napon fájó szívvel, de vidáman és
büszkén énekelték a tavaly választott jel
mondatot: "miénk e föld ... !"

A kicsik a Velencei-tó partján koptatták
a cipőtalpakat. Martonvásár, Velence, Su
koró, Agárd fémjelezték az útvonalat.
A Brunszvik-kastély parkjában már az első

napon elfogytak a fotósok filmjei. Belefért
a 13 napba a Beethoven Múzeum, a sukorói
templom, az Angelika-forrás megtekin
tése, csillagászati előadás, találkozó helybeli
úttörőkkel és ismeretlen táborozókkal, "ki
mit tud?" vetélkedő.A romantika sem ke
rülte el az ifjú úttörőket: volt sátorozás, sza
lonnasütés, éjszakai riadó, vidámpark, két
órás sétahajózás és persze fürdés is bőven.

Ebben az évben új formával sikerült bő
viteni a táborozási lehetőségeket. Tizenöt
úttörőnkCsehszlovákiában töltött két hetet.

Tehették ezt azért, mert amezőberényi

Úttörőház felkinálta a tizenöt helyet és
mert nagyközségi tanácsunk mindenben
támogatott be=ünket. Látkovce volt a tá
borhely. Hegyoldalon, négyszemélyes fa
házakban szállásolták el a magyar úttörő

ket. Ötszáz kilométert túrázhattal, autó
busszal. Megnézték Bajnóc várát, Partizán
szkén - a környék volt partizál'..központjá
ban - második világháborús hősök búvó
helyeit, harcainak színhelyét tekintették
meg. Az erdei gyalogtúrák itt sem marad
hattak el (Bojnice, Hragyiste). A kifogás
talan ellátást Mezőberényben viszonozták
a szervezők csehszlovák barátainknak.

Ezenkivill egy osztályunk a Körösi Á. G.
jóvoltából a Schulek-kerr:ben töltött né
hány napot, pihenő jellegű táborban. Vízi
bicikliztek, csónakáztak, fürödtek, horgász
tak, számháborilltak. A szülők az önzetlen
támogatás szép példáját adták. Biztosítot
ták a feltételeket a gondtalan időtöltéshez.

Táborainkban voltak szülők is, akik sza
badságuk terhére, pénzüket nem sajLálva
segítettek a neveló'knek: Takács Teréz,
Kucsmik Istvá=é, Lancsa Jánosné. Kö
szönet érte.

Ezen a nyáron egy olyan táborban is jár
tam, ami lényegesen különbözik a mieink
től.

Hatalmas fenyőerdőben, kis folyócska
partján ötszáz gyerek pihent egyszerre.
A különleges persze nem ez volt be=e,
hanem az, hogy ezt a tábort nem a tanács,
nem az úttörőmozgalom és nem az ifjú
sági szervezet működtette, hanem egy
üzemi szakszervezet. A=ak minden költ
ségével és szervezési feladatával együtt.
Elroondták, hogy minden szakszervezeti
tag gyermeke minden nyáron legalább egy
szer háromhetes táborba mehet térítés
melltesen. Azt is elmondták, hogy kisebb
nagyobb ilyen tábor 75 van a megyeszék
hely környékén (értsd: 100 km-es körzet
ben). Eddig a mese. Itt a vége fuss el véle,
aki nem hiszi, járjon utána.

A helyszín persze nem Magyarország
hanem a Szovjetunió, Penza megye.

Hát ezért nem tudom, me=yire örül
jünk mi annak, hogy csak minden második
úttörőnk 10-14 napig táborozot! az idén és
persze nem térítésmentesen. (Néhány eset
ben négy-ötszáz, általában hét-nyolcszáz
forintért. )

Tudok még egy mesét, ami valóra vál
hatna:

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer né
hány üzemi szakszervezet. Elhatározták,
hogy egy-két osztályra való gye=eknek
két kellemes hetet szerveznek egy folyó
parton vagy egy holtág partján, önköltsé
ges áron. Megszervezték az ellátásukat.
Felkértek néhány pedagógust, hogy meg
felelő programmal és felügyelettel segit
sék a vÍlllalkozást. Az egyik alapszervezet
sátrakat, a másik matracokat, a harmadik
csónakokat ajánlott fel. Volt amelyik játé
kokkal vagy élelmiszerrel segitett. Példá
jukat azután mások is követték.

Persze ez csak mese. RÍladásul a foly
tatást sem tudom ... Csak azt tudom, hogy
ha nem mese volna, a vége csodaszép le=e
és arra már igazán büszkék lehetnénk.

R6za Vendel
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BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEK Építkezők figyelmébe!

Júniusban széles körű propagandát indí
tottak a takarékszövetkezet dolgozói a la
kástakarlkossági betét szervezésére. Ennek
az újabb betétformának az a lényege, hogy
három éven át folytatott takarékosság ese
tén lakásépítéshez (vásárláshoz) kedvez
ményes állami kölcsönt kap a betétes, és
az öt éven át elhelyezett betét után 5%-os
kamaton felül 1% prémiumra is jogosult.

Az új betétfajta ismertetése során nem
mulasztják el a dolgozók megemlíteni a ka
matozó, a gépkocsinyeremény, a takarék
levél, a nyereménybetét, az ifjúsági betét,
az ámtalási betét, a csekkszámlabetét elő

nyeit sem.
A nyolcféle betét széles körű választási

lehetőséget ad mindazok részére, akik ta
karékoskodni akarnak. Sokan élnek is a fel
sorolt lehetőségekkel,hisz a takarékszövet
kezethez tartozó Hunya, Köröstarcsa, Me
zőberény, Csárdaszállás, Murony közsé
gekben 280 millió forint van betétként el
helyezve a takarékszövetkezeti egységek
ben, ami 14 ezer betétes mlajdona. I600-an
bízták meg takarékszövetkezetünket, hogy
ámtalási betét formájában különböző fize
tési kötelezettségeiket helyettük intézzük
el. Abetétesek megbizásai során 52 válla
lattal, intézménnyel van megállapodásunk,
hogy kölcsöntörlesztést, áramszámlát, "lak
bért, hirlapok előfizetését a betétes kiván
sága szerint utaljunk át.

A régebbi betétek közül igen kedvelt a
takaréklevél a magas kamatozása miatt,
men 3 évre 6%-ot, 5 évre 7%-ot, 7 év"
után 8%-ot fizetünk.

Január I-től kezelhetünk ún. nem "la
kossági betéteket", mint például szülői

munkaközösség által kezelt összeg, KISZ
szervezet, gazdasági munkaközösség.

A tagok részére adható kölcsön lehető

ségei közül a legkedvezőbb jelenleg az épí
tési kölcsön, amit igénybe lehet venni kor
szerűsítésre. Reményünk van rá, hogy
1984. január I-től az OTP-hez hasonlóan
nagyobb összegű kölcsönöket is adhamnk
tagjainknak építkezésre.

Személyi, áruvásárlási, szolgáltatási, ter
melési kölcsönökön túl ez év júniusától la
kásvásárZásra 150 ezer forintot adhamnk
10 évre.

A működési területen élő közel 40 ezer
lakos részére a betétgyűjtésen és a kölcsön
folyósításon kívül nagyon sok más pénz
ügyi szolgáltatást is végzünk.

Ilyen például: a biztosítás ügyeinek in
tézése is, ami nem csak a biztosítás köté
sét foglalja magába, hanem a károk kifi
zetését is. A múlt év végétől az Állami

GyomaendrődiHiradó
Kiad;a: az MSZMP Községi Bizottsága

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Szakál József

Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Jánovsal:y György

Tördelőszerkesztő: Beinschrótb Károly

83.290 't Kner Nyomda

Biztosító megbízásából kisebb károkat ön
állóan szárnfejtünk és azonnal fizetünk a
károsultak részére. Ezt még csak néhány
takarékszövetkezet végzi az országban,
GyomaendréSdön is csak kisérletképpen
vezettük be.

A termelőszövetkezetek megbízásából a
termelőknek fizetjük a felvásárolt hiz6k
értékét, fizetjük a tej árát. Ebból évente
180 millió forint forgalmat bonyolímnk le.

Egy év alatt közel 3 ezer darab tot6
lott6t adunk el, és beválmnk I millió forint
értékű nyertes szelvényt.

Szervezzük a társasutazásokat. A múlt
évben 3 millió forintot meghaladta a for
galmunk. Volt olyan hétvége, hogy 400
utasunk szórakozott vagy pihent az álta
lunk szervezett társasúton. Ebben is keres
sük a továbblépés lehetőségét. Jelenleg
tárgyalásban vagyunk a gyulai és a hajdú
szoboszlói SZOT vezetőivel, hogy a
Gyomaendrődi napok keretében az üdülők

részére I napos programmal Gyomaend
rőd nevezetességeit megismertessük.

Új szolgáltatás szeptember I-től hogy
intézzük a MERKUR megbízásából a sze
mélygépkocsik megrendeléseit.

Takarékszövetkezetünk éves forgalma
600 millió forint, ami évről évre nő. A la
kosság bizalmát sok mindennel együtt - a
takarékossági világnap eredménye is iga
zolja. A múlt évben 26 millió forint beté
tet helyeztek el 3 nap alatt, és több mint
4 ezren jelentek meg. Az országos verseny
ben első helyezést értünk el.

A takarékszövetkezeti egységek között
évről évre szocialista munkaverseny folyik.
Három szocialista brigád működik, köz
tük a gyomaendrődi "Tyereskova", ame
lyik I98I-ben a szakma kiváló brigádja
volt, I983-ban 7. alkalommal lett a szö
vetkezet kiváló brigádja.

Kitfintetésnek vettük, hogy ennek a bri
gádnak a vezetője rész vehetett az ország
összes takarékszövetkezetét képviselve, má
jus 28-án Budapesten - a Szocialista Bri
gádvezetők VI. Országos Tanácskozásán.

R6za Vendelné elndk

Labdarúgás-barátság

Általánosan igaz, hogy a sport döntő

mértékben alakitja az ember jellemét, aka
rati mlajdonságait, közösségért érzett fe
lelősségét. Erre hivatott a sok-sok sportág
közül a labdarúgás is. Az elért eredmények,
sikeres szereplések, megannyi szép emlék
zálogát hordozzák magukban. Olyan mély
és szép emberi kapcsolatokat teremtenek,
amelyeknek az ápolására a sikeres sport
szereplések befejezése után is szívesen vál
lalkoznak az emberek.

A felejthetetlen közös emlékek ébresz
tették volt csapattársainkban azt az elhatá
rozást, hogy az I970-es években bajnok
ságot nyert csapat tagjaival elfogadjuk a
csehszlovákiai hrinyovai barátaink meghí
vását. Természetesen találkozásunk közép
pontjában az öregfiúk mérkőzése volt.

1983. auguszms 26-án Szilágyí Imre,
Fekete László, Homok László szervezó'k

Községünkben 100 családi ház és 100
150 db egyéb épület készül évenként.
Az építkezés előkészületi munkái és a ki
vitelezés anyagbeszerzése sok gondot és
idéífelhasználást jelent az építkezőknek.

A Békés Megyei Tanács V. B. az építke
zők helyzetének könnyítésére magánlakás
építést támogató irodák létrehozását kezde
ményezte. Községünkben a Fa- és Építő

ipari Szövetkezet pályázatát elfogadták, az
iroda 1983. november I-én a szövetkezet
központjában megkezdi működését.

Az építkezni szándékozóknak tájékozta
tást ad a szabad építési telekról, a beépítési
módról, típustervgyűjteménybőla telekre
építhető ház kiválasztását segíti, típuster
vet ad el, a tervet adaptálja, költségvetést
ad, valamint az építési engedélyezést lebo
nyolitja. Egyedi terv készíttetését vállalja.
A szövetkezet építőipari szakcsoportjában
dolgozó műszaki dolgozók az iroda közve
títésével az építkezés felelős műszaki irá
nyítását, és műszaki ellenőrzését végzik.
Tanácsot ad az iroda az OTP-kölcsönök
feltételeiréSI is.

A nagyközségi tanács elnöke, az épí
tési csoport vezetője és az OTP-fiók ve
zetője támogatásáról biztosította az irodát.

A szövetkezet korábban is foglalkozott
gépek bérbeadásával és anyagértékesítéssel.
Évenként 300-350m" betont, és 250-300 m'
oltott meszet értékesítettünk - az építkezés
helyszínére szállítva.

Az anyageladást és gépek bérbeadását
ezentúl az iroda végzi. Értékesítünk a be
ton és mész mellett más anyagokat is.
Bérbe adunk betonkeverő gépeket, par
kettacsiszolót, 2 db családi ház födémezé
sére is alkalmas könnyen telepíthetődarut,
kotrógépet, billenőplatós, fixplatós gép
kocsikat, valamint autódarut.

Az anyagokat és gépeket munkaszüneti
napon is biztosítjuk. A szolgáltatások teljes
körér61 és áráról részletes tájékoztatást az
iroda ad. '

Reméljük, hogy szolgáltatásainkkal je
lentősen könnyíteni mdunk a hozzánk for
dulók gondjain. Knapcsek Béla

vezetésével 15 játékos kelt útra. A meg
érkezés, a régen nem látott közös ismerő

sök megható üdvözlésével zárult. Bará
taink a kényelmes elhelyezésen túl öröm
mel mutatták be szép fekvésű fejlődő, szé
püléS településüket. A környezéS gyönyörű

hegyek szinte hivogatják a túrázni kedve
16ket. Mi is éltünk a lehetőséggel.

Auguszms 27-én a következő csapattal
kezdtük a játékot: H. Kovács I. - Vatai,
Gonda, Jánovszky, Rácz - Bélteki, Hor
nok L. - Ágoston, Homok P., Domokos,
Varjú. eserék: Iglódi, Bene - Kokavecz,
Pintér B.

A jó hangulatú, sportszerű mérkőzés

2:2 arányú döntetlennel végződött. Gól
jainkat Homok P. és Homok L. lőtték.

Találkozásunk vacsorával egybekötött,
jó hangulatú beszélgetéssel fejeződött be,
azzal az elhatározással, hogy szeptember
végén viszontlátjuk egymást Gyomaendrő
dön. Jánovszky György
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Gyomaendrőd a közigazgatás új rendszerében

Az MSZMP Központi Bizottságának
1983. október 1z-i állásfoglalása értelmében
a járások történelmi szerepüket betöltve
megszűntek, helyükbe új igazgatási rend
szer lépett. Ez az állásfoglalás többek kö
zött kimondja, hogy: a községi tanácsok
önállóságának, felelősségének erősítésével

fokozatosan meg kell teremteni a feltétele
ket ahhoz, hogy a községeket is közvetlenül
a megyei tanácsok irányítsák. Jelenleg még
szükség van arra, hogy a központi és me
gyei irányítás közvetítésében az erre kije
lölt városok és nagyközségek működjenek

közre. A Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa a 23/1983, számú határozatával
Gyomaendrődnagyközségi tanácsot városi
jogú körzetközponttá jelölte ki. A körzet
központhoz tartozik: Dévaványa nagy
község, Ecsegfalva község, Hunya köz
ség.

Az ilyen formában létrehozott városi
jogú nagyközségi tanácsok feladata, hogy

- a saját közigazgatási területükön vá
rosi hatásköru feladatokat lámak el

- a községi önállóság és felelősség to
vábbi erősítésével szorgalmazzák a
helyi tanácsok, a gazdálkodó szervek és
a lakosság közös érdekeltségén alapuló
együttműködését

- közreműködjenek a környező közsé
gekre ható megyei irányításban-fel
ügyeletben

- másodfokú ügyintézési feladatokat,
míg néhány ügyben a környező közsé
gek tekintetében elsőfokú hatósági
ügyintézést végezzenek.

A települések felé végzett hármas fel
adatkör (együttműködés,i!ányítás-felügye
let, hatósági ügyintézés) három eltérő tí
pusú, de egymást segítő tevékenységet igé
nyel. Az együttműködési tevékenység szi
gorúan mellérendelt viszonyt feltételez, en
nek megfelelően társulásos-együttműkö

dési módszereket és formákat követel meg.
Ugyanekkor a területhez tartozÓ községek
vonatkozásában a megyei irányításban való
közreműködés irányítási-felügyeleti tevé
kenységet jelent. Itt meg kell jegyezni,
hogy ez kimondottan a megye által előírt

keretek között valósulhat meg. A hatósági
másodfokú ügyintézés során pedig hatósági
"elettes szervként, az eljárási törvények szi
~orú rendje alapján működik közre.

Tanácsunknak ezt a hármas feladatkört

kell ellátnia, valamint a városi joggal
együttjáró hatásköröket. Ennek megfele
lően került sor létszámrendezésre, a belső

szervezeti forma kialakítására. A városi
közigazgatási formának megfelelő osztály
tagozódás alakult ki. Az osztályok egy-egy
szakigazgatási szervet képeznek, önálló fel
adattal, hatáskörrel és hatósági jogkörrel.
Az osztályvezetőkfelelősek tevékenységü
kért. A szakigazgatási szervezet felépítését
a Városi jogú Nagyközségi Tanács a Szer
vezeti és Működési Szabályzatában hatá
rozza meg.
Gyomaendrőd Városi jogú Nagyközség

Tanácsa 1984. január z4-én tartott ü1ésén
az alább felsorolt osztályokat alakította meg
és nevezte ki azok vezetőit, valamint meg
határozta azok feladatkörét.

- Titkárság
vezetője: Megyeri László
Feladatköre: a testületek kiszolgálása,
a tisztségviselők munkájának segitése,
minden olyan jogi tevékenység, mely
más osztály hatáskörébe nincs utalva.

- Műszaki, Termelés és Ellátásfelügye
leti Osztály
vezetője: Nagy Pál
Feladatköre: építési eljárással kapcso
latos hatósági tevékenység, ipar-, ke
reskedelmi feladatkör, mezőgazdasági

feladatok, ipari, fogyasztási szövetke
zetek törvényességi felügyelete, beru
házások műszaki ellenőrzése

- Pénzügyi, Terv és Munkaügyi Osztály
vezetője: Nagy Istvánné
Feladatköre: adóügyi, péil2ügyi igaz
gatási feladatok, munkaügyi igazgatás,
tervezési hatáskörök, takarékszövetke
zetek törvényességi felügyelete

- Művelődési, Egészségügyi és Sport
Osztály
vezetője: Jánovszki György
Feladatköre: művelődési, egészség
ügyi, oktatási intézmények vonatkozá
sában ellátás biztosítása, ezzel kap
csolatos igazgatási feladatok. a terület
sporttevékenységének állami irányítása

- Igazgatási Osztály
vezetője: Némedi Pálné
Feladatköre: anyakönyvi és személyi
nyilvántartással kapcsolatos ügyek,
gyámügyek, lakásügyek, telek és ingat
lanszerzéssei kapcsolatos ügyek, kisa
játítás, szociális ügyek, szabálysértési,

hatósági bizonyítvány és hagyatéki
ügyek.

Szinte lehetetlen egy ilyen terjedelmü
írásban a feladatköröket felsorolni, ezért
ezek nem is pontos meghatározások. Tevé
kenységünk során még nagyobb hangsúlyt
kap a tanácsi munka szolgáltató jellege, az
állami szervek által kibocsájtott jogszabá
lyok keretein belül a lakosság ilyen irányú
ellátása.

Itt kell még megemlítenem, hogy a taná
csok területi átszervezése maga után vonta
az egyéb államigazgatási szervek területi il
letékességének rendezését is. így a gyoma
endrődi körzet a Szarvason működő

ügyészséghez, bírósághoz, Állami Köz
jegyzőhöz, Földhivatalboz, Rendőrkapi

tánysághoz tartozik. Szarvasi székhellyel
működik a Népiellenőrzési Bizottság, a
KÖJÁL és egyéb szakirányú szervek.
Ezekkel a szervekkel történő megállapodás
folytán a lakosság egyes ügyeit helyben in
tézik, így gyomaendrődi székhellyel tart
tárgyalásokat a közjegyző, minden nap fo
gad6ór.át tart a Földhivatal a tanács épü
letében. A rendőrség a személyi igazolvány
cseréit úgy fogja lebonyolítani, hogy min
den negyedévben meghatározott napokon
Gyomaendrődön, Dévaványán, Ecsegfal
ván, Hunyán végzi ezeket a feladatokat.
Útlevélkérelmet a rendőrség körzeti meg
bízottai továbbítják, majd postán kézbesí
tik a kész útlevelet.

A felsorolt szervek jobb megközelítésére
közlekedési változások is vannak. A lakos
ság ügyintézésének megkönnyítésére a
buszjáratok is módosítva lettek.

Némediné

Éljen

április 4.

Hazánk
felszabadulásának

39. évfordulója



Előrelépés az alapellátásban

1984. január 2-től új körzeti orvosi ügye
leti rendszer indult be Gyomaendrőd,Dé
vaványa, Ecsegfalva, Hunya alapellátásá
ban. A kor követelményének megfelelő jól
mozgó korszerű híradástechnikával elláton
ügyeletes gépkocsi és jól felszerelt bázis
szerv, központi orvosi ügyeleti helyiségek
szolgálják a vonzáskörzet egészségügyi
alapellátását.

A megyei egészségügyi vezetés támoga
tásával a feltételek alapszinten megterem
tődtek s a munkájukat nagy igyekezettel
végző egészségügyi dolgozók mindent el
követnek, hogy zökkenőmentes legyen a
betegellátás. Természetesen az újdonság
erejével ható ellátás pozitív és negatív
irányú reagálást is kiválton sok területen.
A negatív hozzállás oka a terület infrastruk
túrájának a fejletlensége valamint az infor
máció hiányossága. Nem célunk bírálatot,
értékelést készíteni az elmúlt időszakról,az
itt leírtak is az információ bővítését kíván
ják szolgálni.

Az ügyeleti rendszer felépítése alapve
tően a központi ügyelet bázisintézményre
épül, mely Gyomaendrődkörzetközpontú
nagyközség endrődiközségrészében, Lenin
út 3. szám alatt található. Telefon: 31-520.
Az ügyelet központjában jól felszerelt ren
delő apparátus és az on dolgozók kényel-

Nagyközségünk legújabb kereskedelmi
újdonságáról a békéscsabai Állami Gaz
daság és a Győzelem Mgtsz raktáráruhá
záról Gellai Imre elnök a következőket

mondta el:
I983-ban az aszály miatt csökkent a ter

melőszövetkezet bevétele, ezért bevételi
forrást kerestünk. Mintaként és ötletként
a békéscsabai Állami Gazdaság évek óta
ismert raktáráruháza szolgált. A jó kapcso
latok révén tavaly december 7-én Gyoma
és Endrőd közötti ideális helyen egy ütött
kopott épületben, ami a tsz tulajdona, meg
nyílt ez a kereskedelmi egység. Fő árusítási
profilja vegyesáruk értékesítése, mellette
%-os megoszlásban ruhaneműk, élelmisze
rek sőt kisebb me=yiségben bútorfélék is
kaphatók. Közvetlenül kapják az árut a
már említett gazdaságtól. Altalában min
den Skála-termék beszerezhető i=en, de
máshonnan is gazdagíthatják árukészletü
ket. Az a törekvésük, hogy olyan hiánycik
keket bocsássanak a lakosság rendelkezé
sére, amelyek Gyomaendrődön nem, vagy
ritkán vásárolhatók meg (pl. színes tv).
A vásárlók részéről igen nagy az érdeklődés

és az elvárás. Kurrens árukká léptek elő a
vasárucikkek és a különböző árú síküvegek.
Ha valami jelenleg nem kapható, arra elő

jegyzést vesznek fel. A különböző termé
kek megrendelését minden gazdasági év
harmadik negyedében kell az illetékes
helyre eljuttatni, amit az év utolsó hónap
jában nyitÓ raktáráruház ezúttal nem tu-
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mét szolgáló ellátó helyiségek biztosítják a
jó munka feltételeit.

Az alapellátáshoz korszerű Lada NIVA
terepjáró gépkocsi tartozik, mely URH rá
dió adó-vevővel felszerelve állandó kap
csolatban áll a rendelő hasonló hírközlő

eszközeivel.
A minde=apos ügyelet ellátásában a

terület tizenkét körzeti orvosa, két állandó
éjszakai ügyeleti szolgálatot teljesítő ápoló
nő, két függetlenített főfoglalkozású gép
kocsivezető vesz részt.

Hétfőtől péntekig az orvosügyelet min
den nap délután 17 órától másnap reggel
8 óráig tart. Ezen idő alatt a terület bármely
pontjáról telefonon vagy személyesen le
adott segélyhívásra, illetve a rendelőbe be
szállított beteg ellátására állandó lehetőség

van. Dévaványáról szintén jól elérhető a
központi ügyelet.

A hétvégeken azonban reggel 8 órától
héúő reggel 8 óráig valamint piros betűs

ünnepeken az orvosügyelet két orvos együt
tes beállításával látja el a területet, amikor
is az egyik orvos a mozgóellátást biztosítja
gépkocsival, míg a másik az ügyeletes köz
pont rendelőjében tartózkodik s így bizto
sítja a betegellátást.

Orvosaink munkáját azonban mindenki
nek fegyelmezett viselkedéssel kell segíteni

Mindenki jól jár
dott pontosan betartani. Emiatt néha aka
dozik az áruskála szélesítése.

A nyitás napjától december 31-ig 235 ooo
forintot forgalmazott ez az üzlet. Időköz

ben személyi változásokra is sor került. Az
új vezető személye garanciát jelenthet a be
szerzés javításában, hiszen az áruért sze
mélyesen kell utazgatni - valljuk be őszin

tén -, hogy sokat kell érte kilincselni, s
néha-néha hadakozni. A tervek szerint ez
a lakosság számára népszerű szolgáltatás a
tsz részére két év múlva hozza meg az ered
ményt.

A gyomaendrődieken kivül az átutazók
is szívesen betérnek ide vásárolni. A jelen
legi helyiségekből a jövőben bemutatóte
rem lesz, a kereskedelmi tevékenység pedig
a Győzelem Mgrsz új termelési köz
pontjában jobb körülmények között folyta
tódik. A mostani épületben óriási gond a
termékek "láttatása" a vevőkkel. Nincs ki
rakat, szűk a hely.

Tervezik még a tsz-ben gyártott IFA
vízmelegítő elektromos berendezés árusí
tását is. Kedves színfoltja lesz az üzletnek
a kisgyermekek részére készülő sípoló mat
ricás póló.

A vásárló részére a most indult árusítási
forma azért előnyös, mert itt sok minden
hez olcsóbban lehet hozzájutni.

1984. február 20-án 12 óra 30 perckor az
alábbi cikkek közül válogathat az ide be
térő. Nadrág tinédzsereknek 440 Ft-os
árban - valóban divatos és praktikus!

a jó betegellátás érdekében. Ez a segítség
nem általános, hanem konkrét kell, hogy
legyen. Az állampolgári fegyelem alapján
csak megalapozott segélykérés fogadhatÓ
el. A gyors intézkedés, betegellátás érdeké
ben a vidéki telefonáló úgy jár el helyesen,
ha a hely pontosítása érdekében már a köz
ség határában az orvost várja. Ez utóbbi se
gítség különösen a kis községek lakói ré
széről jelent hathatós segítséget.

Az orvosi gyógyitÓ munka gyógyszertári
hánere is biztosított. A községekben mű

ködő hivatalos időben nyitva tartÓ gyógy
szertárak mellett a Gyomaendrőd endrődi

Gyógyszertára (Blaha Lujza u. r. Telefon:
31-ISO) állandó ügyeletet biztosít. Emel
lett a központi ügyelet kis gyógyszertára
mindenkor ellátja a lakosságot életmentő

gyógyszerekkel.
Mindezek alapján megállapíthatjuk,

hogy a jól megszervezett orvosi ügyeleti
hálóza t szép tervekkel áll a betegellátás
szolgálatában.

Az egészségügy dolgozói kivánják, hogy
a hálózat mindenki megelégedésére, de mi
nél kevesebbszer tevékenykedjen.

Dr. Csaba Kálmán

Nagy népszerűségnekörvendett az olcsón
árult camping ágynemű. A háziasszonyok
részére igen előnyös árban szovjet varró
gépek kaphatók. A 215 Ft-os takarók igen
közkedveltek és kelendőek voltak. A televi
zióban is reklámozott MÉTA szabadidő

ruhák több színváltozatban 400-500 forin
tos árban beszerezhetők.

Az utóbbi napok nagy slágere volt a
168 Ft-os női pamutruha. Tucatjával
viszik a vevők a 13,60 Ft-ért árult gyer
mekzoknit.

Gyermek sportcipők "csak" 138 Ft-ért
kaphatók.

A lakásépítők örömére szolgál a vasáru
cikkek forgalomba hozatala, ezek közül a
legkeresettebbek a vízvezeték-szereléshez
használatos alkanészek. Egyelőre a lemez
radiátorokat csak a Győzelem Mgtsz
tagjai kaphatják meg, később bárki hozzá
juthat.

Az élelmiszer-cikkek közül a legmegfe
lelőbb áron a márkás borok és az AGI üdí
tők, valamint a FINO különleges ízű gyü
mölcslevek állnak a vevők rendelkezésére.
Vannak azonban magas összegért skót
whis1."yk és kellemes ízű martinik.

A felsoroltakon kivül táskák, játékok,
sportszerek, szőnyegekés többféle illatszer
található az üzlet polcain. A kiszolgálók
mértéktartóan közvetlenek, udvariasak és
előzékenyek. Érdemes lesz itt vásárolni.

Hajdu László



[<özérdekű közlemények

A Híradó októberi számában megkezd
tük a tanácsrendeletek vázlatos ismerteté
sét azzal a céllal, hogy minél többen ismer
jék meg azok tartalmát, a rendeletek által
biztosított jogokat és előírt kötelességeket.
Lehetőséget ad ez arra is, hogy szélesebb
körben a lakosság véleményt nyilvánítson,
javaslatokat tehessen, elősegítve települé
sUnk fejlődését. Folytatva a sorozatot most
az építési tevékenységekkel foglalkozó ta
nácsrendeleteket mutatjuk be.

Az Általános Rendezési Tervhez, a
helyi rendezési, szabályozási előírások

megállapításáról alkotott
1983. évi 3. számú tanácsrendeletet és
a helyi építésügyi előírások megállapítá
sáról alkotott
1983. évi 4. számú tanácsrendelet vázla
tos ismertetése.
Mindkét tanácsrendelet a nagyközség

közigazgatási területén az építési és terü
letfelhasználási tevékenységekkel foglalko
zik. A szabályozási előírás főleg a területfel
használás távlati célkitűzéseit tartalmazza,
mig a helyi építésügyi előírásokat magába
foglaló 4. számú tanácsrendelet inkább a
folyamatos építési tevékenységet helyezi
előtérbe és ez érinti közvetlenebbül a la
kosságot is. A rendeletek gyakorlati alkal
mazásánál segítséget nyújtanak az ÁRT
(Általános Rendezési Terv) műszaki tervei
és előírásai is melyet a tanácsülés széles
körű társadalmi vita után fogadott el. E ter
jedelemben is nagy és sok anyagból ki
emelve a lakosságot legközvetlenebbül
érintő részleteket közölve reméljük, hogy
azok nagymértékben elősegítik az épített
környezetünk színvonalasabb fejlesztését.

Területfelhasználás
Belterület, külterület, zártkertel~

Az ingatlanok, földrészletek e három te
rületen helyezkedhetnek el. Külterületen
településünkön mezőgazdasági termelés
folyik, itt építkezni csak kijelölt helyen,
majorokban lehet mezőgazdaságí épülete
ket. Új, lakás céljára alkalmas épületeket
nem lehet építeni, gondolok itt a magán
építtetőkre. Felújítási és állagmegóvási
munkákat azonban lehet végezni. Gazda
sági épület a meglévő tanyaépület mellé
építhető engedély alapján.

Zártkertben az építkezések az utóbbi
időben nagyon megszaporodtak. A zártker
tek három kategóriába tartoznak, az első

ben azok a földrészletek vannak, melyek
idővelüdülőterületeklesznek. Ilyen például
a Templom-zug a Sóczó-zug stb. Itt üdülő
jellegű épületeket lehet építeni, állattar
tásra alkalmas melléképületre engedélyt
nem adhatunk ki. A második kategóriába
azok a zártkertek sorolhatók, ahol pihe
nésre is alkalmas gazdasági épületek épít
hetők, de az állattartás itt sincs megen
gedve. (Torzsás) A harmadik kategóriánál
abeépíthetőség mértékéig melléképület
építhető.

A belterületet felhasználás szempontjá
ból kilenc csoportba soroljuk.

Lakóterület
A lakóteriÜeten lakóépületek, melléképü-

letek és melléklétesítmények is elhelyezhe
tők. Auattartásra alkalmas építmény az
I-es övezetben (Mező Imre, Okt. 6. és No
vember 7.lakótelepeken) nem építhető.El
helyezhetők közösségí létesítmények, bol
tok, közműlétesítmények. A nagyközség
ben a lakótelkek zömmel a II-es, III-as, és
a IV-es övezetben helyezkednek el.

A II-es övezetben a telekméret a legki
sebb. A teleknagyság alsó határa 300 mO.
Legkisebb szélessége 14 méter, legkisebb
mélysége 25 méter, beépíthetősége 35%.

A III-as övezetben a kialakitható telek
legkisebb szélessége 14 méter, legkisebb
mélysége 35 méter. E két övezetben mellék
épület csak korlátozással építhető. A III.
övezetben beépíthetőség 30%. A IV. öve
zetben a legkisebb telekméret 14 x 50 mé
ter, itt a beépítési százalék 30, ezen belül
minden melléképület és melléklétesítmény
elhelyezhető. A lakóházak homlokzatma
gassága maximálisan 7,5 méter lehet, így
egyszintes, kétszintes és tetőtérbeépítéses

házak elhelyezhetők az ÁRT előírásainak

megfelelően. Itt jegyzem meg, hogy a ter
vek készítése előtt részletes építésügyi elő

írást kell kérni és még azt is javaslom, hogy
telekvásárlást megelőzően érdeklődjenek a
beépíthetőségről a tanácsnál.

Intézményterület
Meglévő közösségi épületeink szétszór

tan helyezkednek el. A település adottságai
ból fakad, hogy két mag köré csoportosít
ható, azonban az ÁRT az új településköz
pontban tervezi elhelyezni az új közösségi
létesítményeket az Újkert-soron.

Iparterület
Ipari létesítményeink hasonlóan az in

tézmény létesítményekhez szétszórtan he
lyezkednek el. Új iparterület a vasútállo
mástól nyugatra lévő területen van kije
lölve a TÜZÉP mellett.

Kiizlekedési területek
Közúti közlekedés: A főforgalmi, for

galmi és gyűjtőutakat soroljuk ide. A lakó
utak, illetve egyéb utak a többi területeknél
szerepelnek. A tanácsrendelet az út.lcategó
riáknak megfelelően szabályozta az utak
szélességét. A főforgalmi utak szabályozási
szélessége általában 30 méter, a Lenin út a
Szabadság úttól keletre a Bajcsy útig 40
méter. A forgalmi utak szélessége 22 és 30
méter között, a gyűjtőutak szélessége zz
méterben lett meghatározva.

ZiJ"ldterületek
Ide tartoznak a közparkok, kegyeleti

parkok, holtágak melletti ligetek, sportte
lepek. A fűzfászugi terület is zöldterület
nek van tervezve, jelenleg itt mezőgazda

sági termelés folyik, építmény csak ideigle
nes jelleggel helyezhető el engedély alap
ján.

Városképvédelem
A rendelet ezen fejezete három pontban

határozza meg a teendőket a városkép vé
delmére, ilietve fejlesztésére.

L Műemléki környezetben (Hősök tere,
Szabadság tér) biztosítani kell az épí
tési illeszkedést.

z. A műemléki és műemlék jellegű épü-

letek állagmegóvásáról gondoskodni
kell.

3. Építészetileg hangsúlyos útvonalak
mentén az építményeket részletes ren
dezési tervek alapján kell beépíteni,
illetve törekedni kell az egységes utca
kép kialakítására.

Kiizműellátás

Teljes közművesítéssel kell ellátni a
többszintes beépítésű lakóterületeket.

A közművek központi létesítményei ré
szére a területfelhasználási tervnek megfe
lelően területet kell biztosítani .

Közműlétesítmények számára kell fe=-
tartani :

- TITÁSZ vezetékfolyosót
- Vízmű bővítési területet
- Gázfogadó állomás részére területet
Helyi szikkasztó két szintnél magasabb

beépítés esetén nem létesíthető.

Epítésí tílalmak és korlátozások
Az Általános Rendezési Terv művelet

ben foglalt elhatározások megvalósítása a
területek rendeltetésszerűfelhasználásának
biztosítására, továbbá az előírt létesítmé
nyek megvalósítása érdekében azon terüle
teken, amelyek felhasználása a távlatban
megoldódik, építési tilalmat, illetve korlá
tozásokat kell elrendelni.

Az építési tevékenység összehangolt, fe
lelősségteljes munkát igényel. Rövid tájé
koztatónkkal reméljük, segítenünk. Törek
szünk arra, hogy településünkön mindin
kább felkeltsük az érdeklődést az igénye
sebb építkezések iránt. A tanácsi műszaki

dolgozókon kívül a magántervezők az újon
nan nyJ.1ó magánlakásépítést elősegítő

iroda (Fa- és Építőipari Szövetkezet) dol
gozói is felvilágosítással szolgálnak. Kér
jük, hogy tanácsainkat, szolgáltatásainkat
vegyék igénybe.

Nagy Pál

HÍREK
A Körösmenti Népi Táncegyüttes Út

törő Utánpótlás Csoportja 1984. április
13-z8-ig, részt vesz Ankarában a Török
Rádió és TV Gyermek Világ Népi Tánc
fesztiválon 28 fővel.

A Nagyközségi Művelődési Központ
Társastánc Klubjából 8 pár az NDK-ban
járt. 1984. január 25-től 30-áig Merse
burgban Nemzetközi Fesztiválon vettek
részt, szép sikerrel.

Bensőséges ü=epséget rendeztek a Me
zőgazdaságí és Élelmiszeripari Szakmun
kásképző Intézetben, a diákotthon kollé
giummá avatásának ötéves évfordulóján.

Elkészült a társadalmi ü=epségeket
szervező iroda gyomaendrődi helyisége,
amely 1984. február lo-től már az új he
lyen, Lenin út 190. szám alan fogadja az
érdeklődőket.
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Bemutatjuk Káris György elvtársat

1984. január r S- án, az MSZMP Gyo
maendrődiN agyközség! Bizottsága pártbi
zottsági ülést ta rtott. Az ülésen került sor
az új Pártbizottság kooptálással történő ki
egészítésére, a V égrehajtó Bizottság és a
tisztségviselők megválasztá sára.

APánbizottság Kőris György elvt ársat
titkos szavazással a városi jogú Nagyköz
ségi Pártbizottság első titkárává választotta.

Ülünk a titk ári irodában, előttem az ösz
szeállított kérdések. Feladatom, hogy a
Hírad6 olvasó inak egy rövid tájékoztatást,
ismertetést nyújtsak eddigi életéről, mun
kájár ól, jelen feladatairól.

Kóris György halk szavú , energikus jel
lem. A kérdésekre adott válaszaiban kerüli
a terjeng össéget. csak a lényegre szorítko
zik. Előttem egy tartalmas és mozgalmas
életpálya bontakozik ki.

K 6ris elvtárs, Ön előtt nem ismeretlen sem
a terület, sem a munkakör, hisz en hasonlo
beosztásban dolgozott és Gyomaendrőd is irá
nyítása alá tartozott. Mennyiben jelent
mégis változást korábbi munkaköréhez?

Valóban 1974. és 1983. között a Szarvasi
J árásí Pártbizottság első titkáraként dol
goztam. Már ekkor is szoros kapcsolatot
építettem ki Gyomával és Endrőddel, a je
lenlegi Gyomaendrőddel. Az, hogy a tele
püléssel kiemelten foglalkoztam, valamint,
hogya helyi párt, tanácsi és gazdasági ve
zetőkkel a kapcsolatom több mint egy év
tizedes, indokolta az is, hogya volt szarva si
járás lakosságának és komrnunist áinak kö
zel a fele itt él. Mindig megértettem ma
gam a nagyközség kommunistáival, hiszen
k özös ügyön fáradoztunk.

A köziga zgatás átszervezésével a korábbi
- átszervezés előtti - helyzet állott elő, hi
szen a nagyközség vonzáskörébe a volt gyo
mai járás települései tartoznak. Jelentős vi
szont az a változás , hogy a települések ön
álló közigazgatási hatásköre megnöveke
dett.

Változá st jelent korábbi beosztásomhoz
képest, hogy a közvetett irányítássaI szem
ben megnövekedett a közvetlen irányítási
feladat. Ez munkastílusban és munkarnód-

OZENET

Kűzdjetek azért, mi nemes és mi drága.
Hisz az olyan dolgok, miknek magas ára
Nem minden embernek jutnak birtokába.

Tanulni kell érte, tanítani bátran /
Fiatalhoz illő, szinte ég6 lázban.

Meglátva a sz épet, - megmutatni másnak,
Józanul ítélni: hogy az, ami látszat
Hamar leomolhat és magával ránthat.
De komoly tudásra nem építsz légvárat.

Rohan a kor - Látod? - sok ember elfárad.
Lemarad az úton, vagy TOSSZ utat választ.

Csillogó-villogó távlatok köz i}tt keres,
S, hogy ha látja: nehéz? - mindeut tovább

eresz t.
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szerben is újat jelent. Újat jelent az is, hogy
pl. Dévaványa és Ecsegfalva községekkel
nem volt szorosabb kapc solatom.

Milyenek az első időszak személyesbenyo
másai?

Közel két hónap alatt túl sokat még nem
mondhatok, de kapcsolódván az első kér
désh ez: ismerősök és munkatársak, elvtár
sak és barátok közé jöttem.

A terület legáltalánosabb problémáit is
merem, de a részletek megismeréséhez ért
hetően időre van szüks égem, Ebben tá
maszkodom munkatársaimra, akik itt az
apparátusban már hosszabb ideje dolgoz
nak.

M elyek a uárosi jogbol eredő helyi felada
tok?

Az 1984. január l-el megkapott városi
jog egy hosszútávú céltudatos fejleszté s
eredménye, melynek végcélja a városi rang
feltételeinek a rnegteremtése, illetve a v.á
rosi rang megszerzése.

A település földrajzi helyzete kedvező, a
feladatok megoldásának azonban ez csak
keretet biztosít. A megoldásnál alapvetően
saját munkánkra és anyagi erőnkre kell tá
maszkodnunk.

A rendelkezésre álló anyagi eszközöket
nagyon céltudatosan, a lakosság életkörül
ményeinek állandó javítására kell fe1hasz
nálnunk. A városi ranghoz elengedhetetle
nül szüks éges a lakáshelyzet, az ellátás , az
oktatási és kulturális körülmények javítá sa.
A vonzáskörzetbe eső települések gondjait
is állan d óan figyelemmel kell kísérnünk, és
a gondokból eredő feladatok megoldásában
segíteni.

Hogyan rangsorolná a feladatokat?
Véleményem szerint a legfontosabb fel

adat a már korábban megkezdett út- és
közműhálózat további bővítése mellett az
energiaellátás rendszerét korszerűsíteni,

ezen belül a tel epülést vezetékes gázzal el
látni. Másik ilyen fontos feladatunk a Mű
velődési Há z rekonstrukci ójának megkez
dése, és rövid határidőn belüli mielőbbi

befejezése. Ez a kulturális élet fellendülését
eredményezn é,

Oly gy önge az ember/ De erős akarat
Mindenkor és mindig helytáll, sikert arat.
Ifjúságban erő, kitartás, akarat,
Párosult tudással új világot fara g /

Villárlyi Attila

VERSENYFUTAs

A tett elöl, a gondolat mögötte.
Micsoda hajsza, s milyen céltalan .
Előzni volna jó, de nem lehet.
Mire a gondolat elfárad,
a tett már pihenten nevet.

RELATIVITAs

Acsargó gépek mellett némáll jár az óra.
Gigászi gépek mellett hajszál a mutat ája.
De néma csendbell zaj a ketyegés,
mint mondat n élliú! feltanő az " és".

A felnövekvő ifjú ság egészséges neve
lése, valamint asportmozgalom fellendí
tése szüks égessé teszi egy tornacsarnok fel
építését, melyet meglévő eszközeink figye
lembevételével kell megval6sítanunk. Szá
mos egyéb felad ataink mellett - mint pl. a
nagyközség szépítése, esztétikai arculatá
nak kialakítása - számítunk a helyi társa
dalmi szervek, intézmények, vállalatok és
a lakosság szoros összefogására.

K6ris elvtárs, végezetül néhány személyes
életrajzi adatot kérnénk olvasóinknak / Ké
rem vázolja röviden életének főbb állomá
sait/

48 éves vagyok, jelenleg még szarvasi la
kos, de keresem a megoldást, hogy csalá
dommal Gyomaendrődre k ölt özzünk. Fe
leségem műszaki tanár, két nagykorú gyer
mekem - lányom és fiam - már elindultak
az élet útj án. '

A Nehézipa ri Műszaki Egyetemen vé
geztem Miskolcon. Gép észmérnöki diplo
m ám mellett felsőfokú politikai végzettsé
get is szereztem . A munkásmozgalomban
- beleértve az ifjúsági mozgalmat is - több
mint 30 éve tevékenykedem. Szakmai gya
korlatot a Jászberényi Hűtőgépgyárban

kezdtem. Ezt követően több vezető beosz
tásban dolgoztam, így többek között 1968
és 72 között a Szarvasi Gépjavító igazga
t6ja voltam. 1972-ben lettem a Szarvasi
Városi Pártbizottság titk ára, 1974-ben pe
dig a járasi Pártbizottság első titkára.

Munkám elismeréséül több kitüntetés
ben r észes ültern. Birtokosa vagyok a Mun
ka Érdemrend ezüst fokozat ának, a Haza
Szolgálatá ért Érdemérem arany és ezüst
fokozat ának. Van Kiv áló Munkáért kitűn
tetésern, ill. több tár sadalmi szervt ől kapott
elismerésem.

Jelen beosztásomban arra törekszem,
hogy legjobb tudásorn és erőm szerint vé
gezzem azt a munkát, mellyel a Pártbizott
ság megbízott. Úgy érzem, hogy a már ed
dig is megnyilvánuló széles körű támogatás
erre biztosítékot nyújt.

K ö'szönöm a beszélgetést/
M észáros Gábor

KOLDUS

Nekem fantáziám a kincsem.
Tőle kérek, ha semmim sincsen.
Mindent mi kell előteremt, de
bele is ejt a végtelenbe.

SORS

Kezében szél, szemében f énysugár,
lábán cipő a zöldhatárú nyár.
Sétál föló'ttünk egyre-egyre jő

és visz magával minket az idő.

ELHALLGATAs

Két sz6 között egy n émagondolat sötét lepel,
amit himondanl ha nem szabad,
akárhogy fénylő hazug szavak
hangzanak el.

Beinschr6th K ároly



Összefogással az öregekért

Magyarországon a társadalmi segítséget,
támogatást igénylő idős emberek szociális
gondozása együtt fejlődött hazánk gazda
sági, politikai fejlődésével. Kiegyensúlyo
zott gazdasági helyzetünk lehetővé teszi,
hogy a rászorulókat gondozásban, anyagi
támogatásban részesíthetjük.

Differenciáltan gondozunk minden idős

embert, aki erre szociális körülményei,
egészségi állapota miatt rá van utalva. Fő
célja a gondozásnak, hogy minél tovább
maradhassanak a gondozottak otthonuk
ban. Az idősek csökkent alkalmazkodóké
pességük miatt nem szívesen válnak meg
otthonuktól. A változás - szociális otthonba
helyezés - nagy megrázkódtatást jelent szá
mukra.

Településünkön az Egyesített Szociális
Intézmény Gyomaendrőd Városi Jogú
Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsá
gának Felügyeletével, a Művelődésügyi

Egészségügyi és Sportosztály szakmai irá
nyításával működik.

Az intézményhez három Öregek Nap
közi Otthona tartozik. Mindhárom intéz
mény létrehozásánál jelszó lehetett:

Összefogásban az erő

A volt endrődi részen 1971. évben az ak
kori termelő üzemek összefogásával alakí
tották ki és adták át rendeltetésének a 20

férőhelyes Öregek Napközi Otthonát. Az
óta is működik, kihasználtsága állandóan
jó. 1981. évben 10 év eredményes működés
után felújítottuk, bővítettük. Megengedett
létszám 20 fő maradt, de zsúfoltság nélkül
gondozható 25-30 fő.

Hasonló összefogás eredménye a másik
Öregek Napközi Otthona. A volt gyomai
részen a B. M. Tanács 2. sz. Sütőipari Vál
lalat szocialista brigádjainak felhívására
minden üzem csatlakozott az "Egy nap az
Öregekért" mozgalomhoz.

Fizikai munkájuk, pénzbeli támogatásuk
eredménye lett, hogy 1979. dec. IS. napján
ünnepélyesen átadhatták rendeltetésének
az új Öregek Napközi Otthonát, amit egy
régi családi házból alakítottak ki. Engedé
lyezett férőhely 60. Az utóbbi két évben
IOO%-OS kihasználtsággal működik.

A harmadik az Öregszőlői Öregek Nap
közi Otthona.

A két nagyközség egyesítése előtt egyik
tervben sem szerepelt, hogy a VI. ötéves
terv időszakában Öregek Napközi Ottho
nát alakítsunk ki.

A Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bi
zottságának 1983. júliusi ülésén napirend
ként hangzott el a Művelődési Ház igazga
tójának beszámolója, melyben említést
nyert az öregszőlői üres iskolaépület kultu
rális célokra történő felhasználása. Pl.
Nyugdíjasklub.

Felvetődött a gondolat, nem lehetne-e
az épületet kettős célra használni.

Kulturális kihasználtság mellett gon
dozni lehetne az idős magára maradt, vagy
családjától távol élő embereket. A gondo
latot a Nagyközségi Tanács vezetői jónak
tartották. Felgyorsultak az események.
A területen igényfelmérést végeztünk.

Megkerestünk minden olyan idős lakost,
akit nyugdíjasnak, magányosnak, betegnek
tudtunk. Kérdésünkre, igényt tartanának-e
a szociális gondozás valamely formájára,
80 idős ember igennel válaszolt.

Nagy segítséget jelentett ebben a mun
kában a terület lokálpatriótája, Pésó Béláné
hely- és személyismerete, segitő szán
déka.

Ezzel egyidőben a Nagyközségi Tanács
vezetői a hivatalos részt rendezték.

A Járási Hivatal jóváhagyó támogatásá
val megkérték a Megyei Tanács hozzájáru
lását egy 20 fős Öregek Napközi Otthoná
nak kialakítására. 1983. szept. I8-án jött az
örömhír. Engedélyt kaptunk az iskola át
alakítására. ISO ooo Ft-ot tudott a Megyei
Tanács erre a célra biztosítani. Tudtuk,
hogy kevés, de azt is, hogy a Nagyközség
Ü2emeihez fordulhatunk segítségért.

Nyolc üzem segített a kialakításban tár
sadalmi munkában.
Alkotmány Tsz

Új épületrész kivitelezőjekéntjelentős

kedvezményt adott a számlázásnál.
Győzelem Tsz

Viilanyvezetés az új épületrészben,
anyagot a tsz biztosított.

Lenin Tsz
Belső vízvezetési munkálatok, szerel
vényezési anyagot a tsz biztosított.

Béke Tsz
Vízvezetésnél jelentős talajmunka, de
rítő teljes elkészítése.

Fa- és Ép. Ip. Ksz
Ajtók, ablakok javítása, üvegezés, pá
szítás, szerelvényezés.

Cipész Ksz
Villanyvezeték teljes átvezetékelése a
régi épületrészben. Segédmunka az
építkezésben.

Vizműtársulat

Külső vízvezetési munkák, kövesút
alatt átfúrás, anyagot a társulat bizto
sította.

ÁFÉSZ
Térítésmentesen végzett minden szük
séges anyagszállítást, bútorozásban
segített.

Jelentős segítség volt, hogy a terület há
rom tanácstagja kért és kapott az 1983. évi
tanácstagi alapból, 10-10 ezer Ft-ot a ki
alakítás támogatására. Használati tárgyak,
tv, rádió, háztartási gépek valamint az ösz
szes PVC-burkolat megvásárlását fedezte
az összeg.

1984. febr. 1. napján átadtuk az otthont
40 idős gondozottnak. Örömük leírhatat
lan volt.

Az Öregek Napközi Otthonaíra, mint
bázisra épül a gondoskodás másik két for
mája. Házi szociális gondozás, szociális ét
keztetés.

I. sz. Otthon: a volt gyomai területen
működik. Ezen a területen látja el az ott
honba bejárni nem tudó idős embereket.

Házi szociális gondozásban részesíti azo
kat, akik, ha lakásukon segítséget kapnak,
önálló életvitelre képesek.

Szociális étkeztetésben részesíti azokat,

akik más módon élelmezésüket megoldani
nem tudják.

Ha szükséges, gondoskodnak az ebéd
házhoz szállittatásáról. A 2. sz. Otthon a
volt endrődi részen, a 3. sz. az Öregszőlői

részen oldja meg a feladatokat hasonló
szervezettséggel. Jelenleg a három Otthon
ban 120 Öregek Napközi Otthon-tagot
gondoznak. Ellátnak 85 fő szociális étkez
tetettet, 18 fő házi szociális gondozottat.

A házhoz szállított ebéd nagyon kedvelt
gondozási forma. Adott esetben sürgős se
gítségnyújtás is lehetséges, pl. orvoshívás.
Ezt a munkát 10 fő tiszteletdíjas gondozónő
végzi. Átlagosan 6-7 idős ember ebédjét
viszik időben a lakásra. Végzett munká
jukért tiszteletdíjban részesülnek.

Az otthonokban dolgozó személyzet
száma: 12 fő. Megfelelő arányban rendel
keznek képesítéssel, így munkájukat szín
vonalasan tudják végezni.
Működésünket nagyban segíti a jelentős

számú szocialista brigáddal fenntartott jó
kapcsolat. Évente több alkalommal keresik
fel az otthonokat, töltenek el néhány ked
ves órát, pótolják a gondozottak számára a
hiányzó családot, gyerekeket. Kedves ese
mények a Karácsony, Újév, Nőnap,Anyák
napja alkalmával rendezett műsorok.

Kapcsolatot tartunk a megye több intéz
ményével, kölcsönös látogatásokat szerve
zünk. Nevezetes fürdőhelyekre kirándu
lunk. Utazásunkat autóbusszal egy-egy
üzem csekély térítési díjért oldja meg.

A fizikai ellátás mellett igyekszünk a kul
turális igényeket is kielégíteni. Fiókkönyv
tár működik az intézményben. Havonta
egy alkalornmal a Moziüzemi Vállalat fil
met vetít. TIT-előadásokatszervezünk.

Közkedvelt előadó Márton Gábor, alG
régi idők történetét eleveníti meg.

Egészségügyi dolgozók felvilágosító elő

adást tartanak.
Személyi higiénia kielégítésére házhoz

jár a fodrász heti 2 alkalommal. Minden
gondozott számára heti egyszeri fürdési le
hetőség biztosított.

Egészségügyi ellátásukat biztosítja, hogy
2 hetenként helyben rendelnek körzeti or
vosaink.

Sürgős esetben azonnal segítségünkre
sietnek, függetlenül attól, melyik körzethez
tartozik a beteg.

A tanács vezetői megkülönböztetett
figyelemmel kísérik az idős emberek élet
körü1m6:yeit, a gondozás színvonalát, a
gondoskodás lehetőségeit.

Költségvetésben biztosítják a zavartalan
működést, anyagi lehetőségeikhez mérten
hozzájárulnak kirándulások, házi ünnepsé
gek kiadásaihoz is. Pl. Öregek Napja.

Égető problémánk, hogy két otthonban
nincs telefon, így a távolság miatt az össze
köttetés nehéz, de komoly ígéretünk van
arra, hogy ez a gond is megoldódik.

Bízom abban, hogy működésünk to
vábbra is zavartalan lesz, és minél több
gondozottat tudunk helyzetének megfelelő

ellátásban részesíteni.
Gellai J6zsefné
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]-iáztáji kisegítő gazdaságok adózása

Az ad6jogszabályoknak, mint a szabá
lyoz6 rendszer részének alapvetően kettős

célja van:
- a termelés szabályozása növekedésre

vagy csökkentésre ösztönöz
- jövedelemszabályozás, a jövedelmi ará

nyok megtartása, a társadalmi feszült
ségek enyhítése, megszüntetése.

Ezt a feladatot van hívatva betölteni a
háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelem
ad6ját szabályoz6, többször m6dosított
36/1976. (X. 17.) MT. számú és az ennek
végreh"3.jtása tárgyában kiadott 38/1976.
(X. 3I.) PM. számú rendelet.

E cikk keretében, e jogszabályokb61 csak
azokkal kívánunk foglalkozni, amely az
úgynevezett átlagosnál lényegesen maga
sabb árbevételek ad6ztatását szabályozza.

A rendelet 8. § (I) bekezdése szerint:
"Külön jövedelemad6 kötelezettség terheli
- a földterület utáni jövedelemad6n felül 
azt, akinek mezőgazdasági termelési tevé
kenységbőlaz átlagosnál magasabb árbevé
tele származik. Az átlagosnál lényegesen
magasabb árbevétel az, amely az ad6évet
megelőzőévben meghaladta a I So ooo Ft-ot.
A szarvasmarha és a tej értékesítésébölszár
maz6 bevételt figyelmen kívül kell hagyni."

A jogszabály meghatározza, hogy e szem
pontb61 mi számít mezőgazdasági tevé
kenységnek. E szerint: növénytermelés,
zöldségkertészet, szőlő- és gyümölcsterme
lés, állatkeltetés, -nevelés, -hízlalás, méhé
szet, halászat és mezőgazdasági vállalkozás,
a saját termésű illetve előállitású termé
nyek, termékek ipari feldolgozása.

A meghatározás egyik vitatott része,
hogy mi számit árbevételnek? A termékek,
termények, állatok értékesítésekor kifizetett
pénzbeni értéke, levonva a gazdálkod6 egy
ségek kezelési költségeinek felszámított
összegét. Miután a jogszabály csak a
ISO ooo Ft-ot meghaladó árbevétel ad6zta-

tásár61 rendelkezik. Ebből a szempontb61,
illetve az ad6kötelezettség szempontjáb61
közömbös, nem vizsgáland6, hogy a ter
melőnek - a fentebb ismertetett - mező

gazdasági tevékenységbőlvolt-e jövedelme.
A jogszabály a mezőgazdasági termelést

különböző kedvezményekkel ösztönzi.
Ezek:

- az árbevételt sertésenként ISOO Ft-tal
csökkenteni kell, ha a sertést szocia
lista gazdálkod6 szervezet részére ér
tékesítik. Ez a kedvezmény az ad6kö
telezettséget is érinti oly m6don, hogy
ha a sertésenkénti ISOO Ft-tal az árbe
vétel ISO ooo Ft alá megy, nincs ad6
kötelezettség!

- a gazdaságban közreműködőcsaládta
goknak ad6kedvezmény jár, melynek
összege, ha nem áll alkalmazásban, évi
30 ooo Ft, ha alkalmazásban áll, évi
I S ooo Ft. Nyugdíjas és G YES-en lévő

nem számít alkalmazotmalc. A család
tagi kedvezményt az árbevételbőlkell
levonni, ad6kötelezettséget nem érint.

- az állattenyésztés különböző ágazatai
ban, a nagymértékben eltérő ráfordí
tási és költségviszonyok miatt nem az
egész árbevételt, hanem országosan
egységes normatívák alapján, annak
meghatározott százalékát kell ad6alap
ként figyelembe venni.
Így pl.: a húscsirke lo%-át, a napos
csibe, vegyes hasznosítású tyúk, pulyka
I S%-át, a liba, kacsa, sertés 20%-át.

Az ad6kulcsok:
ISO ooo Ft 200 ooo Ft között 1%
200 ooo Ft 250 ooo Ft között 2%
2S0 ooo Ft 300 ooo Ft között 3 %
300 ooo Ft 3So ooo Ft között 6%
3So ooo Ft felett 10%

A külön jövedelemad6t, alkalmazottan
ként 30%-kal felemelt mértékben kell meg
állapítani, ha a gazdaságban, az ad6évet

megelőzőévben, rendszeresen idegen mun
kaerőt foglalkoztattak.

Az adókulcsokb61 megállapíthat6, hogy
a jogszabály csak a család munkáján alapul6
gazdaságot támogatja, a termelési értéket
évi 300 ooo Ft-ban határozza meg. Ezen
összeghatárig az ad6teher, figyelembe véve
a progresszivitás mértékét, az ad6alap
- fUggően hogy a gazdálkodás milyen ága
zatban folyik - 0,6 %-t61 3%-ig terjed.

Az 1983. évi népgazdasági terv végrehaj
tásának értékelésénél megállapítást nyert,
hogy többek közön a háztáji és kisegítő

gazdaságok jövedelemad6ját szabályoz6
jogszabály, annak végrehajtása j61 szolgálta
és jól szolgálja a gazdaságpolitikai célkitű

zéseink végrehajtását, nincs szükség annak
megváltoztatására, m6dosítására. Ezért ez
a jogszabály 1984. évre is változatlanul ha
tályban marad.

A közvéleményben elterjedt, hogy az
1984. évi állatösszeírások összefüggésben
vannak elsősorban akiemelt árbevételt
elérők adóztatásával. Az összeírás adatai
alapot szolgáltatnak az ad6záshoz.

Kijelentjük, hogy ezen híresztelések nem
feleInek meg a val6ságnak! Ezt a követke
zőkkel támasztjuk alá:

- Az elmúlt időszakbanminden évben,
így 1983. évben is volt állatösszeírás.
Adatai az ad6zásnál mégsem kerültek
és nem is kerülhettek felhasználásra.

- Az összeírás nem az egész településre,
hanem csak egy meghatározott teru
letrészre korlátoz6dott, az összeír6lap
név nélküli, így objektíven adózási
célra nem használható.

- Az összeírás titkos és csak a Statisztikai
Hi vata! használhatja fel.

- Az ad6ztatáshoz szükséges adatokat a
felvásár16 szervek és gazdálkod6 egy
ségek szolgáltatják.

Homok László

Egy segédmunkás portréja
A porta órája 14 6ra 12 percre kanant,

amikor Józsi bácsi, a parasztbóllen segéd
munkás komótosan kereste akartonját.

- Hányadik már ez J6zsi bácsi? - kérdi
a portás.

- Mit számít az. Úgyis meghalunk egy
szer - azzal leblokkolt és a maga megfon
tolt nyugalmával elindult az ebédlőbe.

Háromnegyed három tájt megjelent a
gépteremben, ahol feltűnően hangos kö
szönéssel fogadták.

- Adjon isten J6zsi bácsi! Tán későn ku
korékolt a kakas?

Ö persze erre nem sokat adott. Meg
szokta már, de azért mindig pirosabb színt
játszott ilyenkor az arca.

- Mondjátok csak - gondolta magában 
megvan hozzá a szátok.

A hároméves beidegződött szokással
kezdett hozzá a munkához. Kielemezte az
időjárást, megnézte, hogy melyik gép mit
nyom, benzint készített és összeszedte az
olajos rongyokat.

6

Sokszor rákiabáltak. Hiába, lassú volt
gyerekkorát61 kezdve. Ráadásul a paraszt
szüló'k kötetlenségét örökölte. Az idő múlá
sát jobb szerette a naphoz igazítani, mint
az órához. A hangos sz6ból nagyon sokat
elviselt. Csupán egyszer hozta ki a sodrá
ból egy tiszteletlen fiatal, de akkor isteniga
záb6l. Mindenki neki adott igazat.

Egyszer elküldték a fűtőhöz, hogy hagy
jon alább a fűtéssel, mert meleg van.

Igyekezzen ám, mert gépmosás lesz!
Fél 6ra múlva úgy kellett érte menni.

Egyszerüen ott felejtette magát. Viszont
megtudta, hány liter olaj fogy el naponta,
s hány olajk<i1yhát lehetne azzal füteni.

- Persze, a kemencének nincs párja - ez
a szívéhez volt gyökerezve.

- Milyen képek ezek? - kérdezte sok
szor. Nagyujjával megtörölgette a szem
üvegét, s a szeméhez emelve tanulmá
nyozta az íveket.

A képeken főleg a lovakat nézegette, mi
közben előszedte a régi lovastörténeteit.

A maga m6dján igyekezett alkalmaz
kodni a munkásosztályhoz, bár azonosulni
sohasem tudott. Ezért természetesen nem
lehet őt híbáztatni. A történelem idős ko
rára felmondott neki a földön és az eke
szarvtól a könyv mellé sodorta az élet.

Már egy fél éve nyugdíjba ment. A bú
csúzkodás csendben zajlott le. Nem kö
szönt el senkitől sem, pedíg csak egyetlen
haragosa volt, a megkötöttség. Most már
élhet felszabadultan, a maga id6beosztásá
val és kényelmével.

- Pedíg jó lenne most, ha szép lassan is,
de elvége=é a segédrnunkási teendőket!

Az első nyugdíjasvacsorán természete
sen képviseltette magát. Egyszeruen, de
szépen kiöltözve, a maga pirospozsgás nyu
galmával járta körül a géptermet.

- Ez bizony nem változott semmit - je
gyezte meg halk endrődí tájsz6lással és egy
olajos rongyot a helyére tett.

Beinschróth Károly



60 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

Bácsi István és felesége, Diószegi Zsófia
múlt év december 30-án ünnepelte házas
ságkötésének 60. évfordulóját. A meghitt
családi ünnepségen 10 gyermekük, 21 uno
kájuk és 10 dédunokájuk köszönthene őket.

Katona Istvá=é anyakönyvvezetőelőn

a helyszínen erősÍ!ettékmeg házassági foga
dalmukat. A kedves ünnepséget a TÜSZ
SZl tette még hangu1atosabbá.

Az ízlésesen berendezett szobában orgo
nakíséret vezette be az "esküvőt", maj d
szavalattai, énekkel és köszöntővel kedves
kedtek az ünnepelteknek. Az egész olyan
egyszerűen fönséges, szívmelengetőencsa
ládias volt, ami kevés családnak adatik
meg.

A gyémántlakodalom adta az alkalmat
Gyomaendrődegyiklegidősebbházaspárjá
nak a bemutatására.

Bácsi István 1897-ben született Póhal
mon, Zsófi néni 1904-ben Gyomán. Mind
ketten szegény családból származtak, így
bőségesen kivették részüket a cselédsors
ból. 1923. december 29-én kötöttek házas
ságot. Sorsukon ez csak a=yit változtatott,
hogy most már megosztonák egymással
gondjaikat. A koránkelés és a késői lefekvés
szinte minde=apos volt fiatal éveikben.
Több gazdánál szolgáltak becsülenel. Ké
sőbb Pista bácsi beállt kocsisnak, majd 8

éven át zsákolt Hartistán magtárában.
Közben a család létszáma állandóan gyara
podott. Pista bácsi így mesél erről.

- Az emeletre is vállon kellett felvinni a
legnehezebb zsákot sokszor egész nap. Ha
kitelt az egyik munka, jött a másik.
A gazda két tehenét én gondoztam, fejtem,
ezért kaptam napi I liter tejet. Kellett a
családnak. A gazdák arra mindig nagyon
vigyáztak, hogy ne gazduljunk rájuk. Az I.

háborúban megjártam az orosz és az olasz
frontot. Két sebesüléssel, de sikeresen ha
zajutottam. A Tanácsköztársaság idején
beálltam vöröskatonának. A Tanácsköztár
saság leverése után ismét nehéz idők követ
keztek. Nem volt munka. Vasárnaponként
"publikációra" jártunk, hogy valami mun
kához jussunk. A felszabadulás hozta meg
a változást nekünk. Dolgozni sokat kellett,
de volt munka, volt megélhetés. 1950-ben
föld nélkül léptem be a Dózsa Termelőszö

vetkezetbe, így alapító tagnak számítok.
Eleínte nagyon nehéz volt. Szinte nem volt
semmink. Reggel felvettük a tarisznyát és
a szerszámot a vállunkra, úgy mentünk dol
gozni a határba. Ma ahhoz képest urak a
téesztagok. Kiváló dolgozóként mentem
nyugdíjba 1963-ban.

- Hogyan sikerült ezt a nagy családot fel
nevelni, összetartani ilyen nehéz idó"kben?

- Zsófi néni veszi át a szót.
- Bizony nehéz volt, de sikerült mindig

együtt maradni. Soha nem adtunk oda egy
gyereket sem. Egészségesek voltunk. A va
sárnapot nem ismertük. Nekünk az volt az
igazi ünnep, ha a család együtt volt. A fér
jemnek az volt az elve "aki a saját falujában
nem él meg, máshol sem". Én nem vállal
hattam állandó munkát a gyerekek miatt,
de mindenben segitettem az urar=ak, ahol
tudtam. Később persze a gyerekek is segi
tettek. Jószág állandóan volt, mert az egy
keresetet jelentett nekünk. Az uram sok
szor este l I órakor jött haza a munkából,
de akkor is azt kérdezte - Vacsoráztak a
gyerekek? - Ilyet kérdezni? !

- Maguk szerint mi az élet értelme?
- Mi úgy látjuk, hogy az élet értelme a

munka és a család. Mindkettőbőlkivettük
a részünket és most nagyon boldogok va
gyunk. Idős korunkra megkaptuk az élettől

azt, amit megérdemeltünk.
Pista bácsi és Zsófi néni szavaiból egy

nagyon nehéz és tartalmas élet bölcsessége,
tapasztalata sugárzik ki. Életvidámságuk
példa lehet bármelyikünk számára. Kívá
nunk nekik hosszú boldog öregséget, jó
egészséget és nagyon sok örömet a nagy
családi életben.

Beinschróth Károly

Közgyűlés után a horgászatról

1984. február hó II-én tartotta közgyű

lését a gyomaendrődi Körös Horgász Egye
sület, amely 1945. október hó 19. napján
alakult Gyomai Horgászok Egyesülete né
ven.

A Híradó hasábjain a horgászatról, a
horgászegyesületekró1 még nem igen esett
szó, pedig a horgászat népszerűsége az
utóbbi évtizedbenjelentősenmegnőtt.Akét
gyomaendrődi egyesület közel ezer tagot
számlál.

Horgászberkekben a horgászat: halfogás
sportszerű horgászeszközökkel és módsze
rekkel, a szabad idő egészséges, pihenést,
kikapcsolódást nyújtó, szárakoztató eltöl
tése a természetben. Az ősidők zsákmány
szerző ösztöne ma is él minden emberben.
Az embert megragadja valami az évez
redes messzeségből: a vízben a régi zsák
mány él. Meg kell fogni, haza kell vinni.
E=ek a csábításnak nehéz ellenállni. A hal
és az ember küzdelme kétesélyes, s ezt a
küzdelmet tisztának, becsületesnek érzi a
horgász. ÖIÚeledten örül, ha győz, a győ

zelemnek, a zsákmányolt halnak. Mindig
győzni nem lehet, és sokszor nem is mi
győzünk.Az igazi horgászlegendák mindig
akkor születnek, ha alulmaradunk e küzde
lemben. Az igazi horgász akkor is felüdü
lést talál a horgászatban, ha kevésbé ered
ményes napja van, mert lenyűgözi a ter
mészet szépsége, a vizek növény- és állatvi
lágának rejtelme.

A horgászn3.k egyénileg kell megküzdeni

a hallal, de az ember egy közösség tagja~

ként válik horgásszá. A hatszáz főt szám
láló Körös HE. olyan időpontban tartotta
közgyűlését,amikor az emberek a tomboló
természeti erőkkel vívtak harcot. Ezért kü
lön is örvendetes, hogy ilyen körülmények
között a tagság több mint fele részt vett a
közgyűlésen. Nemcsak helyi, de vidéki tag
jaink is eljöttek. Lipovszky Jenő bácsi pél
dául Budapestről érkezett. De sorolhat
nánk még neveket. Köszönet ezért minden
kinek. A közgyűlésen a vezetőség számot
adott az egyesület elmúlt évi munkájáról.
Horgászaink több mint 10 to=a halat fog
tak, részt vettek az egyesületi versenyeken.
Több rekordméretű hal fogásáról adhat
tunk számot. Halfogó versenycsapatunk
hagyományainknak megfelelően jól szere
pelt a különböző versenyeken. Az egyesü
let ez irányú munkáját dicséri, hogy ifj.
Bolehovszky Jenő tagja a magyar halfogó
válogatott keretnek, s több külföldön ren
dezett versenyen vett részt. Az elmúlt év
májusában vendégülláttuk az Arad megyei
halfogó válogatottat. Vendéglátásunkból
semmit sem von le az, hogy a halfogó ver
senyen a hazai pálya előnyét kihasználva a
résztvevő 4 csapat közül mi végeztünk az
első helyen.

A közgyűlés ezután megtárgyalta az
egyesület zárszámadását és az 1984. évi
költségvetést. Az egyesület évente 600 ezer
forintos forgaImat bonyolít le. Önmagát
tartja el, minden külső támogatás nélkül.

A rendezett gazdálkodást mutatja, hogy az
egyesület vagyona közel 400 ooo Ft. Ilyen
eredményt csak úgy tudtunk elérni, hogy
igyekszünk mindent társadalmi munkában,
tagjaink aktív közreműködésével megol
dani.

Ezen a közgyűlésen került sor az alap
szabály módosítására is. A módosítás
célja, hogy egyesületi életünket továbbfej
lesszük. Nem véletlenül kapon nagy hang
súlyt a tagok kötelezettségeinek maradék
talan teljesítése. A jogok gyakorlása és a kö
telességek teljesítése egyesületünkben is
csak összhangban érvényesülhet, s sajátos
eszközeinkkel erre is kívánjuk nevelni tag
jainkat. Az alapszabály-módosítással egy
időben a közgyűlés újból szabályozta a tag
sági díjakat, a horgásztanya igénybevételi
díját. A közgyűlés után a Körös Étterem
ben 300 fő részvételével horgászbálat tar
tottunk. Nagy sikere volt nemcsak a hor
gászok, hanem a feleségek, családtagok
szerint is. Beindultak az ismeretterjesztő

előadások. A HE. Vezetőségeminden hét
főn 17 órától 20 óráig tart fogadóórát a ta
nácsházánál lévő sportklub helyiségében.
Itt folyik az évi engedélyek kiváltása, az el
múlt évi megfogolt és meg nem fogott halak
történetének megbeszélése, s tervezzük az
elmúlt évben meg nem fogott halak fogását.

Horgászok vagyunk, akiket mindig éltet
a szebb jövő reménye, s ezért cselekvően

tenni is akarunk.
Hunya Miklós



TÁJÉKOZTA TÖ Bővült a gyermekorvosi ellátás

A Városi Jogú Nagyközségi PB elfo
gadta az 1984. első féléves politikai ünnep
ségek rendezvénytervét. A terv két jelentős
politikai ünnepségünk megtinneplésével
külön foglalkozik.

Tájékoztatjuk községünk lakosságát,
hogy április 4-én, hazánk felszabadulásá
nak 39. évfordulóját, április 3-án 18 órakor
az ENCI nagytermében ünnepi nagygyű

lésen ünnepeljük meg.
Ünnepi beszédet mond: Kóris György

elvtárs, a pártbizottság első titkára.
Kérjük községünk lakosságát, hogy az

ünnepi nagygyűlésenminél nagyobb szám
ban jelenjenek meg.

Május l-ét a munkásosztály nemzetközi
seregszemléjét községünkben a régi hagyo
mányok felújításával, felvonulással ünne
peljük. Ezúton is kérjük községünk lakos
ságát, hogy a felvonulás sikeres megszerve
zése és lebonyolítása érdekében saját terü
letén tegyen meg mindent, községünk szé
pítéséért. Kérjük, hogy a felvonulásban
mutatkozzon meg a közös egység, a közös
tenniakarás. Bízunk községünk lakosságá
nak összefogásában a felvonulás sikeres
megrendezése érdekében.

A felvonulási ünnepséget községünk
gyomai részén fogjuk megszervezni, a fel
vonulás az Erzsébet ligetben majálissal ér
véget. Részletes programot az üzemek,
gazdasági egységek, intézmények részére
megküldjük.

*
A Nagyközségi Művelődési Központ

I984-ben ismét megrendezi nyári orgona
hangverseny sorozatát. Júniustól októberig
5 alkalommal lépnek fel neves művészek,

többek között: Andor Éva, Ella István,
Gergely Ferenc, Gregor József, Kovács
Loránd, Kovács Mária, Malcolm Rudland,
Sebestyén János.

Néhány héttel ezelőtt a község anyukái
örömmel vettek tudomást arról, hogy új
gyermekorvos érkezik Endrődre, dr. Riad
Mutier személyében. Sokaknak felkeltette
az érdeklődését az, hogy hogyan is került
Ő hozzánk? Ezzel a kérdéssel fordultam én
is Riad doktorhoz.

Tulajdonképpen magam sem tudom,
hogy miért pont Gyomaendrődöt válasz
tottam, pedig több lehetőségem is volt.
Hívtak pl. Orosházára, Hőgyészre és Hat
vanba is.

Az előző munkahelyén is hasonló felada
tokat látott el, mint most a körzet gyennekei
nek gyógyítása?

Nem egészen. Körzetben még nem dol
goztam, ez számomra új feladat. Egyene
sen az ózdi kórházból jöttem, ahol osztá
lyos orvos voltam. Amikor odakerültem,
úgy terveztem, hogy ott telepszem le. Bár
a munkámat nagyon szerettem, nem talál
tam meg számításomat. Ez késztetett arra,
hogy más munkahelyet keressek magam
nak.

Tulajdonképpen Ön hogyan is került Ma
gyarországra?

Származásomra nézve palesztin vagyok,
a szüleim menekültekként telepedtek le
Gazaban, ahol én is születtem. Ott jártam
általános iskolába, de a középiskolát már
nem tudtam befejezni, mert újabb háború
robbant ki. így az érettségit már Egyip
tomban tettem le. Mivel j6 tanuló voltam,
ott ajánlották fel, hogy nem lenne-e ked
vem Magyarországra jönni tanulni.

. Az az igazság, hogy akkor még keveset
tudtam erről az országról.

Ideérkezésemkor a társaimrnal együtt
egy évig tanultuk a nyelvet, azután min
denkinek le kellett vizsgáznia, hogyan is
sajátította el választott szakterületének ki
fejezéseit, és egyáltalán a szabatos nyelvet.
I970-76-ig Debrecenben tanultam.

A diploma megszerzése után rögtó'n 6zdra
került?

Igen, feleségemmel együtt másfél évig
dolgoztunk 6zdon, de aztán Líbiában vál
laltam munkát, két és fél évig, s ott is gyer
mekgyógyászattal foglalkoztam.

Hazatérésem után a debreceni gyermek
klinikára kerültem. A két és fél éves ott1é
tem alatt letettem a szakvizsgát is. Úgy
terveztem, hogy ott is maradok, de a főnö

köm - akit igen tisztelek és igen jól meg is
értettük. egymást - 6zdra hívott.

Am~'kor Endrődre érkezett, mik voltak az
első benyonuisai?

Hogy őszinte legyek, kicsit csalódott
voltam, mert az állást meghirdették, de
sem a lakás, sem a rendelő nem volt előké
szítve. Egy hétig nem is tudtam dolgozni
a berendezés hiánya miatt, nem is beszélve
a lakás hiányosságairól.

Összefoglaló véleményt még ennyi időután
természetesen nem tud adni, de szeretném
megkérdezni Öntől, hogy most mik a tervei?

Elsősorban nagyon komolyan és lelkiis
meretesen szeretném ellátni a munkámat.
Egyelőre akadályozó tényező néhány na
gyon fontos gyógyszer hiánya, melyeket
Békéscsabáról, vagy máshonnan kell be
szerezni.

Szeretném, ha kialakitanának itt egy ki
sebb laboratóriumot, hogy ne kelljen kü
lönböző vizsgálatok miatt a gyermekeket
vagy Szarvasra, vagy Békéscsabára küldöz
getni. Nem beszélve arr61, hogy az ered
ményt csak napokkal később kapom kéz
hez, ami késlelteti a gyógyítást. Gyors és
pontos eredmények kellenének a sikeres
gyógykezeléshez.

Remélem, elképzelései minél hamarabb
megvalósulnak.

Sikeres munkát kívánunk, s valamint
azt, hogy jól érezze magát nálunk.

Baginé Sziks Eva

* HÍREI(
Az 1983. november havi pótválasztáso

kon három körzetben választottak új ta
nácstagokat.

A 2-es körzetben Iványi Miklós.
Az 56-os körzetben Cserép Sándor.
A 92-es körzetben ifj. Varga Béla kaPOtt

bizalmat a választ6któl.
Megválasztásukhoz gratulálunk és ered

ményes munkát kivánunk.

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: a Városi Jog'Ú Nagyközségi Tan:ícs

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős; Jenei Bálint
a Virosi Jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztő bizottsig
Főszerkesztő: Jánovszky György

Tördelőszerkesztő: Beinschróth Károly

84.98 '* Kner Nyomda

A Háziipari Szövetkezet 1983. évi ered
ményeiről:

180 milliós árbevételt terveztek, de ob
jektív okok miatt 165 milliót sikerült telje
síteni.

A tervezett 15 milliós nyereségből 10
millió valósult meg. Az export terv 8 mil
lió volt, ebből 6 milliót sikerült teljesíteni.

Szocialista viszonylatban sikerült a 2
milli6s terv megvalósítása. A 6 milliós tő

ké~ exportból több megrendelést vissza
mondtak, így csak 3,9 milli6s bevételt
mondhat magáénak a szövetkezet. A terve
zett 149 milliós belfóldi bevételből 129
milli6t sikerült megval6sítani.

*A Kazángyártó és Gépipari Vállalat
"Körös" 2. sz. Gyáregység 1983. évi ered
ményeiről:

120 milli6s árbevételt terveztek, ezt 25,4
milli6val teljesítették túl. Az 1982-es évhez
viszonyítva 21,4 milli6val emelkedett az
árbevétel.

Az export bevétel 60,7 millió, a terve
zettnél 3,7 millióval több, az I982-es évhez
viszonyítva I56%-os az árbevétel emelke
dés. A belfóldi bevétel 65,1 millió, a terve
zettnél 2,1 milli6val több. A Gyomaend
rődi Gyáregység 9,5 milli6s nyereséggel
zárta az évet.

-1(-

Társadalmi munkában elkészült a Ka
tona J6zsefMűvelődésiHáz elektromos há
lózatának teljes felújítása, melyet az egyik
Békéscsabán állomásoz6 honvédségi alaku
lat KISZ-szervezete végzett el.

A Művelődési Központ és az alakulat
KISZ-szervezete között szocialista együtt
működési szerződés jött létre.

*
Gyalog Lászl6 a Körösmenti Szövetke

zeti Népi Táncegyüttes vezetője 1984.
február 25-től március I-ig Moszkvábar>
tanított táncot az ott tanuló magyar diákol
népi tánccsoportjának.
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Szövetkezeti életünk kiválóságai
A Gyom1endrődés Vidéke ÁFÉSZ a Bel

kereskedelmi Minisztérium és a KPVDSZ
elnöksége ELISMERÖ OKLEVEL-ét ér
demelte ki az 1983-ban végzett munkájáért.

Hatékony munkájuk eredménye, hogy a
nyereségszintet az 1982. évi 3,24 százalékról
3,42 százalé1cra növelték. A megyei átlagot
messze túlteljesítve az összes árbevételük
562 millió forint volt. Ebből legtöbbet a
bolti kereskedelem hozta: 443 milliót.
A vendéglátóiparban a már meghonosodott
szerződéses üzemeltetés nagy mértékben
gazdagította a szövetkezeti árbevételt. Ez az
új üzemeltetési forma minden tekintetben
gazdaságosabb, jövede1mezőbb; és az
effajta szolgáltatás színvonala is emelke
dett. A vendéglátóipari forgalom elérte a 92
millió forintot.

Jelentősösszeget takarítottak meg a szál
lításban és a fűtés területén.

Javult a boltokban az áruellátás az új
ösztönzési forma bevezetésével.

Az ésszeruség és a realitás elve alapján
minden vezető és beosztott prémiuma saját
ágazatának nyereségességétőlfügg. Ezt va
lamennyi területen kiterjesztették, még a
szállításra is.

A dolgozók többsége elfogadta és meg
értette ezt a gazdaságosságra törekvő ter
vet. Minden boltvezető érdekelt abban,
hogy bőséges választékot nyújtson a vásár
lóknak. Fontos tényezővélépett elő a meny
nyiség és a minőség egysége.

Űzlethálózatuk a szlí.kös anyagiakat szem
előtt tartVa bővlilt, 1983-ban átadtak egy
ABC-áruházat, felújították a Körös étte
rem konyháját, és épül a Mező Imre lakó
telepi üzletház is. A jövő terveiben szerepel
az Október 6. lakótelepi áruház építése, a
tsz-ek összefogásával egy húsüzem üzemel
tetése. Az eddig elért 20%-os tőkés exportot
méz, gyógynövények termeltetésével óhajt
jákfokozni. Közkedvelt cikk még külföldön
a liba is, húsától a tolláig.

A közel 6000 tag Török Sándor elnök
irányitásával a múlt esztendőbenkiemelke
dően dolgozott, mindnyájuk hasznára és
örömére.

*
A korszeru és egészséges táplálkozásunk
:yik megyei "lelőhelye" a gyomaendrődi

vlharsarok Halászati Termelőszövetkezet.

Eredményes gazdálkodásának méltó jutal
maként a "Kiváló Halászati Szövetkezet"
címmel tüntették ki őket.

Halastavaink a megyén kivül Hajdú
Bihar, Csongrád és Szolnok megye teru
letén is "ontják" az ízletes halfajtákat.
A nagymérvü országos halpusztulás ke
vésbé érintette a viharsarkiak vizeit.

Belföldön az élelmiszerüzletekben igen
kelendőek a körösi halak, akár halászlé,
akár halszelet formájában.

Expornevékenységük kissé visszaesett,
főleg az Irak kontra Irán háboru miatt.
Az erre a célra készült halfeldolgozó kapa
citása így veszélybe került.

A szövetkezet melléküzemága, a fém
tömegcíkk-gyártó üzem sem volt a legró
zsásabb helyzetben. Az elszaporodott
GMK-k visszavetették a szokásos rende
léseket. De szívós, kitartó munkával mind
két ágazat leküzdötte az említett nehéz
ségeket.

Haltermelésük az előző évihez képest
27%-kal nőtt.

A dolgozók közül a Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium"KiválóMun
káért" miniszteri kitüntetést ifj. Kiss Sán
dor természetes vizi halász kapta, akinek
nagy érdemei vannak az elért sikerben.
A jövőben arra törekszenek, hogy annyit
halásszanak, amennyit a kül- és belföldi
piac igényel. A melléküzemáguk is 800 ooo
Ft-tal túlteljesítette árbevételét.

A Viharsarok Halászati Termelőszövet
kezet eredményes munkájának is köszön
hető, hogy a magyar ember étrendjében
egyre többször fordul elő a hal.

A Dr. Csoma Antal vezette közösség
büszkén viselheti a megérdemelt rangos cí
met.

*
A pénzügyminiszter a SZÖVOSZ és a

KPVDSZ elnöksége nyolcadik alkalommal
kiváló címmel tüntette ki az Endrőd és Vi
déke Takarékszövetkezetet.

A szövetkezet 15 éve vesz részt és ki
emelkedő eredményeket ér el a szocialista
munkaversenyen. Tevékenységük a nép
gazdasági célokkal azonos "hullámhosszon"
van. A lakosság és a tagság ig-ényeit mara
déktalanul kielégitik.

Szolgáltatásaikat az alábbi helységekben
végzik: Gyomaendrőd, Hunya, Körös
tarcsa, Mezőberény, Csárdaszállás, Mu
rony, Békés. A szolgáltatás fajtái: kama
tozó takarékbetét, nyereménybetét, gép
kocsi nyereménybetét, takaréklevél betét,
csekkszámlabetét, átutalási betét, ifjúsági
takarékbetét, lakástakarékossági betét, gép
kocsi fedezeti betét, biztosítások. Kiegé
szítő szolgáltatások: mezőgazdasági felvá
sárlási kifizetés, lottó-totószelvény értéke
sítése, könyvterjesztés.

A takarékszövetkezet a múlt évet
2442 ooo forintos nyereséggel zárta. A ki
ugró eredményeket évr61 évre három szo
cialista brigád éri el. Közülük is legjobb az
1965-ben alakult "Tyereskova" brigád,
tagjai a központi és a gyomai kirendeltsé
gen dolgo=ak. Vállalásaik teljesítéséért el
nyerték az "Ágazat kiváló brigádja" és a
"Szövetkezet kiváló brigádja" címet. A kö
röstarcsai "Martos Flóra" és a mezőberé

nyi "Petőfi Sándor" brigád arany fokozat
tal büszkélkedhet.

Jellernző mindegyik kis közösségre a be
csületes, pontos munkavégzés. A szakmai,
politikai és az általános műveltség terén is
permanensen képzik magukat. A sok kitün
tetés közül is kiemelkedik az, hogy a
SZÖVOSZ által inditott országos betét
gyűjtési versenyben másodikok lettek.

A szövetkezet betétállománya 1983-ban
elérte a háromszáz milliót. Az egy dolgo
zóra jutÓ nyereség 37 ezerről 65 ezer fo
rintra emelkedett, az egy dolgozóra jutó
forgalomban 15,6%-os volt a növekedés.

A hosszú évek óta jól dolgozó közösség
élén a rendkívül dinamikus és vezetésre
termett Róza Vendelné áll, akinek jó a kap
csolata valamennyi dolgozójával.

Említést érdemel a gyomai kirendelt
séget irányitó Fülöp Józsefné munkája,
aki szintén fő részese az eredményes évek
sikerláncolatának, amely reméljük, hogy
tovább gyarapodik.

A három kiváló szövetkezet valamennyi
tagjának szívből gratulálok minden
gyomaendrődilakos nevében.

Kívánjuk, hogy a jövőben is hasonló
eredményes munkával járuljanak hozzá
lakosságunk életszínvonalának emelésé
hez.

Hajdú Lász16



Az 1984. évi tanácstagi beszámolók tapasztalatai

Gyermeknapi rendezvények

Egyik legjelentősebb a helyi jogszabályal
kotás. A közeljövőben kerül kihirdetésre a
Városi jogú Nagyközségi Tanács által alko
tott Köztisztaságról szóló tanácsrendelet.
A rendelet általánossá teszi a szilárd utak
mentén a kukás szemétszállitást, rögzíti a
szemét tárolásával, elhelyezésével kapcso
latos szabályokat, a köz- és magánterületek
tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket,
valamint a szabálysértési rendelkezéseket.
A szakigazgatási szervek igazgatási úton
gondoskodnak a közterületek rendjéről.

Ennek keretében rendszeresen ellenőrzik a
közterületek állapotát és intézkednek - fel
szólítással, szükség esetén birságolással 
a szabálytalan közterületfoglalás megszün
tetése és az utcák rendezettsége, tisztasága
érdekében. Jelentős anyagi ráfordítással
megszüntetjük a település szégyenfoltját,
a vágóhídi szeméttelepet. Az új szemétte
lep kialakításával egyidejűleg tervezzük a
település több pontján szeméttároló kon
téner elhelyezését.

A tervszerű parképítés, az egységes és
rendezett utcaképek érdekében a végre
hajtó bizottság 1990. évíg terjedő fásítási
és parkosítási tervet fogadott el. E célra
közel 4 millió forintot tervezünk, amely a
lakosság társadalmi munkájával kiegészítve
biztosíthatja a terv megvalósulását.

E rövid írás keretében lehetetlen felso
rolni mindazokat a témákat, amelyek a la
kosság körében felmerültek. igy csak azo
kat emeltük ki, amelyek az egész lakosságot
érintő gondok. Igyekeztünk érzékeltetni
azt, hogy a tanácsi szervek komolyan ve
szik a lakosság ilyen irányú észrevételeit.
A tanács saját erőforrásaiból, a gazdasági
egységek segítségével a problémák meg
szüntetésére, ezen túl a lakossági ellátás ja
vítására és a település gyorsabb fejlődésére

törekszik.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lakos

ságnak az építő jellegű kritikai észrevétele
ket. Kérnénk, hogy munkánkat a jövőben

is észrevételeikkel, s nem utolsósorban a
célkitűzések megvalósításában tevékeny és
önzetlen társadalmi összefogásukkal segít
sék.

sét a szocialista brigádok vállalták ma
gukra.

Június 2-án a besenyszegi játszótéren
társadalmi munkában szerveztek nagysza
bású gyermeknapot. A szép hagyományok
kel rendelkező gyermeknapon bőséges és
színes program volt. A Körösmenti nép
táncegyüttes mellett fellépett a művelődési

központ társastánc csoportja, a Pávakör
tagjaí és Cibere a bohóc. Volt zsákbanfu
tás, kötélhúzás, lisztfúvás, sok játék, sza
valóverseny, szerencsehorgászat, tábortűz

és szabadtéri filmvetítés. Ezt a gyermekna
POt már több éve Varga Mihály vezetésével
főleg a besenyszegi lakosok szervezik.

1984. május 27-én vasárnap a 2. sz.
Altalános Iskola Apáczai Csere János
KISZ-alapszervezete a gyomai piaetéren
községi gyermeknapot rendezett. A gyere
kek számára rendezett műsorban felléptek
a Körösmenti Szövetkezeti NéptáncegyUt
tes úttöre5táncosai és részt vettek a Tü
SZI-s fiatalok ís. Egész nap gazdag prog
ram várta agyerekeket.

Május 26-án a nyomda hétvégi házában
tartották meg a hagyományos gyermekna
pot a Kner nyomda dolgoz6i. A napos idő

ben jól sikerültek a sportprogramok. Volt
Ki mit tud, A fele sem igaz vetélkedő és
sok-sok ajándék. A gyermeknap szervezé-

NagyközségüDk felnőtt lakossága előtt feszítéssel, komoly anyagi ráfordítással tö
köztUdomású, hogy évente kora tavasszal rekszik.
- általában március hónapban -. zajlanak A belvízgondok felszámolására eddig
le a tanácstagi beszámol6k. 2,9 milli6 forint lett fordítva. Ebből elké-

A tanácstagok képviseleti jogosultsága és szűlt a település egészére vonatkoz6 bel
kötelezettsége feltételezi a választ6kka1 való vízelvezetési tanulmányterv és két főcsa

közvetlen és folyamatos kapcsolatot. E kap- torna, továbbá több kisebb feladat. A kö
csolat a gyakorlatban több, az élet adta vál- vetkező években fokozatosan kerülnek fel
tozatos formában val6sul meg. A választók- újításra az utcai csatornák.
kal való kapcsolat egyik legfontosabb és a Szintén évről évre az anyagi erőforrások

Tanácstörvény által inté=ényesített forma függvényében lehet felújítani az elhaszná
a tanácstagi beszámoló. ,,A helyi tanácstag lódott járdákat. igy ez évben azok kerülnek
legalább évenként köteles beszámolni vá- felújításra, amelyek a legsüxgetőbbek.

laszt6inak a tanács munkájáról, és saját ta- Szintén ez évben terve2zük kicserélni
nácstagi tevékenységéről."E törvényi ren- valamennyi fakorlátot tart6sabb fémkor
delkezés alapján kerülnek sorra évenként, a látra. A vízellátási gondok enyhítésére
helyi szokásoknak megfelelő időpontban, a több mint I milli6 forintos tanácsi forrás
tanácstagi beszámolók. ból a Győzelem Tsz nagyhozamú kútja

Ez évben a tanácstagi beszámolókra már- (napi 5-600 m3) kerül bekötésre. A végleges
cius 1. és 3I-e között került sor. E fórumok megoldást az új vízműtelepi beruházás be
alkalmat nyújtottak arra, hogy a választó- fejezése adhatja, amelyet 1986 nyarára
polgárok azon kívül, hogy tájékozódtak a tervezünk megvalósítani 41,3 millió forin
tanács munkájáról és képviselőjük választó- tos költséggel.
kerületi tevékenységéről,kifejthették véle- Az utóbbi három évben jelentős fejlő

ményiiket a községpoliúkai munkáról, a te- dést értünk el a település elektromos ener
lepülésfejlesztés alakulásáról és egyéb köz- giae11átásában és a közvilágítás korszeru
érdekűkérdésekről.E helyen a lakosságnak sítésében. Főként a TITAsz V. forrásai
mód nyílik arra, hogy a tanácsi és nem ta- ból, részben tanácsi forrásból több mint
nácsi szervek tevékenységével kapcsolatban 10 milli6 forintos ráfordítással elkészűlt a
észrevételt, javaslatot tegyen. Szarvas-Gyomaendrődi 20 kW-os távve-

Az idei tanácstagi beszámolókon a száz zeték és a közvilágítás teljes átállítása hi
tagú testületből95tanácstag tett eleget be~ ganygőzös lámpákIa.
számolási kötelezettségének. A beszámol6- Az utak építésére és korszerusítésére
kon I 575-en - a korábbi évekhez képest va- igen szerények az anyagi lehetőségek. En
lamivel kevesebben - jelentek meg, viszont nek ellenére nem szégyenkezhetünk. Az
jelentősen nőtt a hozzászólók száma. A 476 utóbbi években épült az Október 6.lakóte
felszólaló 526 különböző kérdést érintő lepi út, Mező Imre lakótelepi út, felújí
hozzászólással élt. A hozzászólások tük- tásra került a Pásztor J. út, Kilián tér és
rözték a választókerületben megvalósult Erzsébet-liget út, elkészűlt 7 rázató.
eredmények feletti elégedettséget, illetőleg Ez évben kerül megvalósításra a 46-OS út
a feszítő gondok miatti aggodalmat. me11etú kerékpárút, a Szabadság út kátyú-

A hozzászólásokban 272 közérdekű beje- zása, a Hősök út javítása, az újkertsori köz
lentés, javaslat és panasz is felvetődött. művesített telkek bekötőútja, valamint a
Ezek megoszlása a következő: közérdekű Selyem út továbbépítése a Munkás utcáig.
bejelentés 184, javaslat 84, panasz 4. Szintén az egész lakosságot foglalkoz-

A jegyzőkönyvek alapján beérkezett köz- tatÓ - bár jelentősenkisebb számban felve
érdekű felvetéseket a tanács vb-titkársága tett - probléma a közterületek rendje, tisz
dolgozta fel. A felvetések minősítése és a tasága és a parkosítottság helyzete.
témák csoportosítása után a közérdekű be- A közterületek rendje és tisztasága érde-
jelentések, javaslatok és panaszok az intéz- kében többirányú intézkedések történtek. Megyeri Lászl6
kedésre jogosult szervekhez lettek áttéve. ,..- _
A visszaérkezett válaszok alapján a felvetó'k
levélben kapnak tájékoztatást a hiányossá
gak megszüntetésére tett, vagy szükségessé
váló intézkedésekről, illetőleg a javaslatok
megoldhatóságáról és annak várható idejé
ről.

Röviden tekintsük át melyek voltak azok
a témák, amelyek a lakosságot leginkább
foglalkoztatják.

Legnagyobb számban a kommunális el
látást érintően hangzott el közérdekű fel
vetés. Feszítő gond településszerte a jár
dák, csapadékvíz elvezető árkok, átereszek
egyre rosszabb állapota, a szilárd burkolatú
utak, korlátok rossz állapota, hiánya, a víz
minőségi és mennyiségi gondja, a közvilá
gítás problémái.

Ezek megoldására a tanács együttmű

ködve a gazdasági egységekkel jelentős erő-
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Megjelent a "Gyomaendrődi Nyár I984" programfüzet

1984. június I-szeptember I-ig kerül
megrendezésre a "Gyomaendrődi Nyár
1984" rendezvénysorozat.

A program megtervezéséért, a rendezvé
nyek lebonyolitásáért a Katona J6zsef
Művelődési Központ Igazgat6ja és a Vá
rosi Jogú Nagyközségi Tanács V. B. Műve
lődési, Egészségügyi és Sportosztálya a fe
lelős.

A rendezvénysorozat célja, hogy a nagy
községünkben - örvendetes m6don - egyre
jobban növekvő idegenforgalom során ide
látogat6 vendégeket és természetesen a he
lyi lakosságot is ellássuk bőséges kulturális
és sportprogramokkal.

Községünk természeti adottságai a gyö
nyörü Körös-part, a Liget fürdőcsodálatos
gy6gyit6 vize és annak környezete szinte
önmagukat kí!l.álják a pihenni, gy6gyulni
vágy6 embemek. Ehhez kínálunk még
kikapcso16dást, sz6rakozást és magasabb
kulturális igényt is kielégítő lehetősége

ket.
Igyekeztünk a programot úgy összeállí

tani, hogy abban minden korosztály talál
jon saját számára megfelelő választékot.
Azt is szem előtt tartottuk, hogy lehetőleg

csak olyan rendezvényeket tervezzünk,
amelyeket sikerül is létrehozni, megval6sí
tani. Miután ilyen jellegü rendezvénysoro
zatnak hagyományai még nincsenek nálunk
- egy-két szép kezdeményezéstől elte
kintve - tudjuk, hogy programunk nem
versenyezhet a nagyobb kulturális hagyo
mánnyal rendelkezővárosokéval, mégis re
méljük, hogy ez az év, illetve ez a nyár ta
pasztalatokkal és újabb ötletekkel fogja
gazdagítani a rendezőket.

Most megjelent kis füzetünkben - amely
szűkös anyagi viszonyaink miatt csak kis

méretű és sajnos nem szines - tettük közzé
a programok helyét és időpontjait.

A füzet egy kis köszöntővel indul, amely
vázolja a kiadvány célját, üdvözli az ide
látogat6kat.

Bemutatja a Körösmenti Szövetkezeti
Néptáncegyüttest, ezután a folkl6r műso

rok felsorolása következik. Két alkalo=al
láthatjuk az együttest, egy alkalo=al pe
dig a Gyulai Erkel Ferenc Körös Tánc
együttese lép fel. A gyomaendrődiek egyik
fellépése a Körös-parti Vásár c. rendezvé
nyen lesz, ahol gazdag program várja
augusztus 19-én az érdeklődőket. Lesz
népművészeti vásár, fellép a Dévaványai
Népdalkör, a Túrkevei Városi Művelődési
Központ Népdalköre és a Gyomaendrődi

Szövetkezeti Népdalkör.
Tartalmazza a Református Templom

ban megrendezésre kerülő orgonahangver
senyek időpontjait, a közreműködő művé

szek nevét. Ezt egy rövid ismertető előzi

meg, amely a templomot, illetve az orgo
nát ismerteti. Az orgonahangversenyeknek
már hagyománya van, hiszen tavaly is Öt
hangverseny került megrendezésre, me
lyek mindegyike igen magas művészi él
ményt nyújtott a közönségnek. Az idén is
öt a1kalo=allesz hangverseny.

Ismerteti a nagyközségben megrende
zendő kiállításokat, a kiállítások helyét, ci
mét, idejét. Ezek részben álland6 kiállítá
sok (Tájház, Honti Galéria, Kner Nyom
daipari Múzeum), de terveztünk kiállítást
régi haIászeszközökből,díszítő- és himző

szakkörök anyagáb61 és egy régészeti kiál
lítást Endrődhatárában feltált rézkorl lele
tekből.

A Kossuth Filmszínházban Rózsahegyi
Kálmán és kortársai címmel régi filmek be-

mutat6ját terveztük összesen nyolc alka
lo=al. Közli a legfontosabb kö=űvelő

dési inté=ények címét, telefonszámát,
azok nyitvatartási idejét.

Szállás, vendéglátás című részben felso
roljuk a szálláslehetőségeket, vendéglők,

éttermek, pressz6k, csárdák címét, telefon
számát.

Július z8-án nagyszabású Anna-bálat
tartunk. A füzetben üdvözöljük az Anná
kat és ismertetjük a bál helyét, idejét.

Magába foglalja a kiadványa sportprog
ramok, túrák, haj6kirándulások helyét, idő
pontjait, június, július, augusztus h6na
pokra lebontva. Itt lesz úsz6verseny, aero
bic, lábtenisz, Körös-parti túra, horgász
verseny, tornászbemutató, sporto16k él
ménybeszámol6ja. Úgy gondoljuk, nagy
közönségsikerre számíthat a sétahaj6járat,
amely minden csütörtökön háromszor in
dul négyórás utakra, az esti járaton disc6
val.

A Liget fürdő nyitvata..'1:ásár61, szolgál
tatásair61, vizminőségi vizsgálatár6l szintén
tájékoztat a füzet.

Rövid ismertetőt közöl Gyomaendrőd

közúton illetve vasúton val6 megközelíté
séről, és ismerteti a helyi aut6buszjáratok
menetrendjét.

A/S-öS méretű térkép egészíti ki a kiad
ványt Gyomaendrődről, ahol számokkal
jelöltük a legfontosabb színhelyeket, a szá
mok magyarázata, illetve feloldása a térkép
alján található.

Reméljük kiadványunk, s a be=e fog
lalt programok felkeltik az idelátogatni
szándékoz6k figyelmét, s azokat akik élnek
a lehetőséggel, jövőre is visszavárják a
Gyomaendrődi Nyár szervezői.

Varga Gyuláné

" ...BÉKÉVÉ OLDJA AZ EMLÉKEZÉS"

Valamilyen kép mindenkiben kialakul
az egyes népekről. Ez lehet igaz, lehet ha
mis, a mélységekbe hato16, vagy felszines.
Így aztán a francia szerelmes, az olasz han
goskod6, a német precíz, a török ... Nos,
a török még mindig turbánt visel, több
felesége van és a nők még mindig lefáryo
lozva járnak. Újabban esetleg - hogy Nyu
gat-Eur6pában sok a vendégmunkás, hogy
Isztambulban olcsó az irha, hogy katonai
diktatúra van ... Egy kicsit mindegyik igaz
- a val6jában egyik sem. Mi magyarok még
esetleg emlegetj~ a ISO éves h6doltságot,
Mohácsot, Gül Babát - aztán utána na
gyon kell keresgélni, hogy valami eszünkbe
jusson.

Körülbelül ilyen ismeretekkel vágtun..1;:
neki 1984. április 13-án a közel 2000 km-es
autóbuszútnak, melynek végcélja a fővá

ros, Ankara volt. Ott is a Török Rádi6 és
Televízi6 VI. Gyermek Néptánc Feszti
válja, amelyet 1978 6ta folyamatosan ren
de=ek. 28 gyomaendrődi gyermek és 8
felnőtt - zenészek, kísérők képviselték ha
zánk néptáncművészetét.A TOT kiküldé-

sében vett részt ezen a rangos fesztiválon
a Körösmenti Szövetkezeti Néptáncegyüt
tes Úttörő Utánp6tlás csoportja. Ez volt a
4. alkalom, hogy Kalocsa, Üllés és Cigánd
után magyarok is szerepeltek a rendezvény
sorozaton. Rajtunk kívül szovjet, bolgár,
lengyel, fi=, amerikai, jugoszláv, líbiai,
egyiptomi, ciprusi, török, belga csoport
mutatkozott be.

A z6naidő okozta eltérést is bekalku1álva
IS-én 17 6rára érkeztünk a fogadóiskolába,
ahol nemcsak a tanári kar - élükön Juszuf
bejjel, az igazgat6val, hanem a szülők és
a gyermekek is vártak már minket. Persze
az első kellemes meglepetés nem ez volt,
hanem amikor a határon hajnali négykor
az előttünk lévő 10-15 aut6busz elé sorol
tak és az amúgy elég szigorú hivatalos dol
gokat IS-20 perc alatt elintézték. Közel
volt még a 6 :z. Ezt mindenütt - benzin
kútnál, üzletben, de még a mellettünk el
haladó járműből is mutogatták olyan mo
solygós arccal, mintha nem is ők kaptak
volna ki. Tehát vártak a fogad6 családok
be=ünket. Hogy ki kinek lesz "testvére"

- már készen volt mire megérkeztünk.
Kölcsönös bemutatkozás után már egymás
mellé ültek le a gyerekek. A párosítás pro
dukált furcsa, de nem kellemetlen dolgokat
is. Pl. Bela Zoli testvérkéje éppen a dere
káig ért. Gyuricza Klári vendéglátójára sa
ját szülei is azt mondták volna, hogy iker
testvérek. E=él a találkozásnál a meglepe
tés moraja futott végig a termen, majd han
gos taps követte. Ilyen kezdés után termé
szetes, hogy különösebb gond nélkül sike
rült az elhelyezkedés. Igaz, bőröndcsere

akadt nem is egy, de mive! a családoknál
mindenütt volt telefon, kö=yű volt a kap
csolattartás. Százegynéhány jelentkezőből

választotta ki a fogad6 iskola a z8 vendég
lát6 szülőt. Az első két napban elég sokszor
hivták Gyalog Lacit vacsoratájt, de soha
nem volt komoly baj. Sajnos, egész idő

alatt mostoha volt az időjárás, így aztán az
"ügyeletes" infiuenzásunk mindig meg
volt. Ez a hazafelé úton tetőzött.

Az érkezés másnapján megkezdődtekaz
események. Soha nem volt sem felnőtt,

folytatás a 4. oldalon
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sem gyerek program nélkül. Mégsem
mondhatjuk azt, hogy hajtós, vagy túl zsú
folt lett volna. Magasszintű szervezés,
szakmai hozzáénés, de mindenekelőtt a
gyermekek rajongásig való szeretete jelle
mezte a házigazdákat. Külön jólesett az
irántunk lépten-nyomon megnyilvánuló
szimpátia. Más a magyar és más a török
nyelv- és tönénelemszemlé1et. Meggyőző
déssel vallják, hogy rokonnép vagyunk.
Bizonyítékképpen sorolják, hogy: alma,
vas, seb ... stb. Minden hivatalos, vagy
félhivatalos helyen éltetik a hagyományos
török-magyar barátságot és testvériséget.
Amikor először hallottuk, egymásra néz
tünl,- Volt aki kinosan mosolygott, volt aki
elfordult. Aztán amikor már másodjára is
elhangzott, kezdtünk gondolkodóba esni,
hogy is van ez? Akkor kezdték József At
tila sorai igazi énelmüket elnyerni bennem.

"A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

És majd a rodostói Rákóczi-házban ér
tettem meg igazán, ahol kiállítás mutatja
be a "Vezérlő Fejedelem" életútját, szüle
tésétől haláláig. (Rodostó és Sárospatak
testvérvárosok.) A rodostói tanózkodás
egyes emlékét, a bujdosók életét, Mikes
Kelemen külön kis szobáját - aki úgy sze
rette Rodostót, hogy nem tudta feledni
Zágont. De láthattunk fotókat a Magyaror
szágon lévő török emlékekről. Bizonyítva

a betérő látogatóknak, hogy mi sem azt ke
ressük, ami szétválaszt, hanem ami össze
köt. Ahogy a magyar állam segített a Rá
kóczi-ház helyreállításában - külön emlék
tábla mutatja be - úgy Pécsett ma is mű
ködik a Jakováli Hasszán dzsámija, amely
nek berendezését viszont a török állam
adományozta. S mindebben az volt a külön
jó dolog, hogy ezek a felsőtagozatos gyer
mekek a gyakorlatban láthatták és élhették
át, hogy a különböző társadalmi berendez
kedésü, világnézetűállamok élhetnek béké
ben egymás mellett és sok területen mű

ködhetnek együtt anélkül, hogy elvi enged
ményeket kellene tenniük.

De térjünk vissza a fesztiválhoz. A leg
nagyobb esemény kétségtelenül április 23-a
volt, a török gyermeknap, amelyet még
Musztafa Kemál Atatúrk - "Törökország
atyja" - a modem török állam megalkotója
jelölt ki. Ezen a napon - bár havas eső

esett - szinpompás felvonuláson vettünk
részt a városi stadionban, ahol Evren ál
lamelnök is jelen volt. Délután pedig a gá
laműson közvetítette egyenesben a televí
zió. Minden csoport 7 per=yí műsoridőt

kaPOtt. Az itteni közönségsiken és érdek
lődéstmár megalapoztuk a 17-i menettánc
cal, ahol a biztosításra kivezényelt rend
őrök és katonák - voltak szép szá=al 
sem tudták megakadályozni, hogy ne tÓ
duljon utánunk a tömeg, ne zárja el az utat
a többi csopon elől, ne tanson fel bennün
ket a haladásban. Taps, integetés, mosoly
gás, "Madzsarisztán" kiáltások. Amikor
végre mi felnőttek úgy láttuk, hogy pihen-

hetnének a gyerekek, a sikeren felbuzdulva
ők kérték, t~ncoljUIlk még. Pedig akkor
már a 3. kilométer vége felé jártunk. Ezek
kel a benyomásokkal fogadott a stadion
közönsége. Ezt még fokozta, hogy Deli
Misi magyar nyelvű köszöntőjét Wolf
Tünde mindjárt törökül is elmondta.
Mondt:ik is neki Isztambulban - meJJesleg
rengetegen beszélnek magyarul - "téged
láttalak a televízióban, téged egész Török
ország ismer".

A napi eseményekrőlmindig volt beszá
moló a TV-híradóban, amely ugyanúgy
este van, mint nálunk - még a műsorszer

kezet is hasonlít. így aztán a gyermekeink
nap mint nap viszontláthatták magukat.
Mindenesetre elgondolkodtató, hogy - a
nagyegyüttest is beleértve - többet szere
peltünk külföldi televíziókban, mint itthon,
vagy hogy hazaérkezésünk után a Népsza
badság hamarabb és hosszabban írt az út
ról, mint a megyei lap. Szerepelt a prog
ramunkban egész napos piknik. A csoport
vezetőketfogadla a TV-elnök, a miniszter
elnök, az államelnök. A Gyermeknap al
kalmából minden csoportot a miniszlerel
nöki palotában láttak vendégűl, ahol rövid
kis műsort is adtunk. Hazafelé betértünk
Rodostóba, ahol az egész csoportot fogadta
a tartományí kormányzó és meghívott ben
nünket a júniusi "Cseresznye Fesztiválra".
De meghívásokat kaptunk a belgáktól és
az isztambuliaktól is. Sok szép emlékkel,
rengeteg ajándékkal és újonnan szövődött

barátságokkal tértünk haza.
Kovács Károly

Gondolatok a Körös mellett az úszásról
Gyomaendrőd a Hármas-Körös mellett

terül el.
Ezen a területen a civilizáció káros hatá

sainak nyoma nem található. A tájat nem
veri fel a gépek zaja, a vonatok dübörgése.
A kirándulók egyre többen keresik fel ezt a
hamisítatlan, csodálatos környezetet. Igen
nagy értéke ez a táj Gyomaendrődnek,

amely még alig van kihasználva, de a zavar
talan természetet kedvelők egyre népesebb
tábora fedezi fel. Nemcsak azén, men hor
gászparadicsomnak nevezik ezt a folyósza
kaszt, hanem mert vízisportokra is alkal
mas, többek között az úszásra is.

A Körös-panján nagyszerű lehetőségek

adódnak a megnövekedett szabad idő hasz
nos eltöltésére. A friss leveg6, a viz, a nap
fény, itt mind megtalálható, ami az egész
séges életmódot, a felüdülést, a szervezet
regenerálódását biztosítja. Nemcsak a hely
beliek, hanem a szomszéd községek, váro
sok lakói is családostól választják pihenés
ként, hogy sátrat verjenek a Körös-partján.
De lehet, hogy még többen is szívesen itt
töltenék a szabad idejüket, s6t szabadságu
kat is, ha nem "félnének a víztől".

Sajnos, gyakran lehet hallani felnőttekés
gyerekek sóhaját, "de jó neki, hogy tud
úszni!". Egy eJszomorító adat: az ország
lakosságának alig 15-20%-a tud úszni.

Pedig az úszás egy nagyszerű dolog. Ez
az a sportág, amely a legfiatalabb kortól a
legidősebb korig minden ánalom nélkül
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alkalmas testünk edzésére. Az egészségne
velés alapfeladata, hogy minden embemek,
minden életkorban szüksége van rendsze
res testedzésre, sponra.

Mert mi korunk szomorú valósága?
Az ember dolgozik és tanul, hogy köny

nyebben és jobban éljen, túltáplálkozik,
mert van miből,és sok kávét fogyaszt, hogy
bírja a 2-3 "műszakot". Nyugtatót szed,
hogy aludni tudjon, majd újra rohan, mert
mindenre kevés az ideje - a megnövekedett
szabad idő ellenére is. Tüdeje a porral, a ci
garettafüsttel telítődik, szíve - amit min
den más izmával együtt elhanyagol - az
egyoldalú terhelés miatt egyre több mun
kával, egyre kevesebb vén továbbít ...

Érdekes is az Ember, aki megalkotta a
bonyolult szerkezetek ezreit és működteti

is ezeket, de az egyik legfinomabb, sajátos
"szerkezethez" a saját szervezetéhez nem
ért, vagy elhanyagolja, elnyüvi id6 előtt.

Ha az úszást a szervezetre gyakorolt ha
tásában vizsgáljuk, egyénelműen kitűnik,

hogy egyike a legegészségesebb sportágak
nak. Harmonikusan fejleszt6 hatása követ
keztében az egész test arányosan fejl6dik,
erősíti a szivet és a tüdőt.

A viz felett ugyanis pormentes, egészsé
ges a levegő, amely az intenzív belélegzést
végző úszó számára egészségügyi szem
pontból rendkívül jelent6s.

A friss levegő, a napfény és a viz az ide
gekben nyugtató hatást gyakorol. Az úszás

egyike azoknak a sportágaknak, amelyek
technikája már gyermekkorban tökéletesen
megtanulható. Ezért az úszásoktatás kor
határa (szakirodalmak szerint) 4-6 éves kor.
Azaz úgyis fogalmazhamánk, hogy amikor
a nevelés egyéb területein már tervszerű

séggel folyik a képzés akkor lehet kezdeni
a testi nevelést is. I-3 éves korig hagyni
kell a gyereket mozogni, hogy a mozgás ré
vén ismerkedjék a világgal. Ne csak a szülő

akarja azt, hogy gyermeke a vizbe menjen,
hanem el kellene érni azt, hogy a gyerek
maga vágyódjon ebbe a számára még szo
katlan új közegbe. Hadd pancsoljon, hadd
ugráljon a vizbe, ha netalán beleteszi a fe
jét a vizbe, nem kellene rászóJni , hogy
vegye ki, men vizes lesz a haja. Nem he
lyes ebbe a játékba beleavatkozni, szűkíteni
a gyermek lehetőségeit, mert ilyen korban
az "oktatás" idomítássá válik. Három éves
konól már szükséges a tervszerű, de játékos
foglalkoztatás. ~

Ilyen hosszú bevezetőután nézzük, hogy
községünkben hogyan áll az ilyen korú óvo
dások oktatása, és egyáltalán az úszásokta
tás. Gyomaendrőd tárgyi feltételei adot
tak, rendelkezünk egy strandfürdővel,ami
úszóoktatásra kiválóan alkalmas.

1980. szeptemberében inditottuk be Cs.
Nagy Lajos tesmevelőbarátommal a Jókai
úti óvodások úszásoktatását. Ezt a kezde
ményezést mind a helyi tanács és a fürdő

igazgatója készséggel támogatta. Hozzájá-
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ruhak ahhoz, hogy minden héten szerdán
délelőtt a benti fürdőbe ingyen bemenje
nek a gyerekek, sőt, hogy az oktatást ne za
varják a fürödni jövő személyek, szerdán
de. 9-IZ óráig a fürdő igazgatója csak a mi
számunkra biztosította mind a két meden
cét. Az óvodai úszásoktatás a középső és a
nagycsoponosokra terjed ki. Alapvető cé
lunk, hogy ezek a gyerekek megszokják a
vizet, küzdjék le viziszonyukat, érezzék
magukat otthon ebben a számukra új kö
zegben.

Hangsúlyozottan nem az az elsődleges

célunk ebben a korban, hogy csiszolt stí
lussal ússzon a gyerek, hanem tudjon a viz
színén maradni, és haladni -legyen egy ki
csit úszó.

Feladatunk tehát, hogy alkalmassá te
gyük ezeket a gyerekeket olyan mozgások
elsajátítására, amelyekre később építhe
tünk. Az apró gyerekek tanulását nem sza
bad er61tetni. A legfontosabb, hogy élvez
zék a vizet, fogadják barátjukká azt. Nem
mindenkinek azonos időtartam szükséges
az úsznitanuláshoz, de előbb-utóbb min
denki elsajátítja az alapfogalmakat. Három
évig zökkenőmentesen folyt a középső- és
nagycsoponos óvodások úszásoktatása.
1983 szeptemberében már a középső cso
porttal nem indult be oktatás. Hogy mién?
Nagyon nehéz erre a kérdésre kielégítő vá
laszt adni. Hogy egy kicsit messze van, ez
nem lehet probléma, men a friss levegőn

sétálnak a gyerekek és e=ek egészségügyi
oldala közismert. Közben környezetisme
reti megfigyeléseket is végezhetnek az óvo
dások. Ami problémásabb : a foglalkozások
gyakorisága, hiszen ez lényegében kéthe
tente egy alkalom. Az nyilvánvaló, hogy a
gyerekek úszástanításánál rendkívül előse

gíti az eredményességet az órák egymást
követő gyakorisága.

Ennek megoldása mind a személyi (test
nevelők) mind a tárgyi (medencék biztosí
tása) feltételei kissé nehezebbnek tűnik.

De biztos van rá megoldás.
Az óvónők és a testnevel6'k is szívesen

vállalják az ezzel járó plusz munkát, a=ak
ellenére, hogy csak kéthetente egy alkalom
mal van foglalkozás az ovisoknak, nagy kár
le=e a középső csoponos óvodások úszás
oktatásáról lemondani. Már csak azért is,
mert lényegében már ebben a korban eld61
a gyerekek érdeklődése a sport és egyálta
lán a mozgás iránt, amely majd a későbbiek

folyamán egész életvezetésüket is meghatá
rozza.

Az általános iskolai tanulók pedig a nyári
szünidőben tanfolyamok keretében része
sülnek szervezett oktatásban.

Az úszás elterjesztését, alapjainak kiszé
lesítését egész test- és sportkultúránkra
gyakorolt énékes hatásai miatt társadalom
és ifjúságpolitikai kérdésnek kell tekinteni.

Sípos Dezső

Helyesbítés

Legutolsó számunkban a Mindenki jól
jár c. cikkben helytelenül informáltuk ol
vasóinkat: a MÉTA szabadidőruhákatui.
csak a Skála Áruházakban lehet árusítani.

Elnézésüket kérjük.

A Híradó előző számában ismertettük
Gyomaendrőd helyét és szerepét a köz
igazgatás új rendszerében, utalva a körzet
központi státusból adódó feladatokra is.

A körzethez tartozÓ három településsel
területi egységet képezünk, r.melyet első

sorban nem közigazgatási, hanem társa
dalmi-gazdasági egységként kell értelmez
nünk a valós helyzetnek megfelelően.

Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva
és Hunya kapcsolata nem újkeletű, hiszen
1966-ig e települések a gyomai járáshoz
tartoztak. Az együttműködés számos pél
dáját sorolhatnánk fel, így a közösen meg
épített mentőállomást,a szülőotthoni ellá
tást, a "Gyoma" Kötőipari Szövetkezet és
az ENCI által biztosított helyi mu:nk21ehe
tőségeket, a középiskolai ellátást, a vasúti
csomópontból adódó kapcsolatot.

Tény viszont az is, hogy a gyomai járás
megsriinése óta a települések tanácsr.mak
együttműködése nem éne el a társadalmi
gazdaságí kapcsolatok által megkívánható
szintet.

A közigazgatás átszervezésének egyik
célja volt, hogy a tényleges társadalmi-gaz
dasági igényekkel hozza összhangba az
igazgatási rendszen, melyben a települések
kölcsönös érdekazonossága a meghatározó,
nem pedig az igazgatási kapcsolat. A NET
határozat alapján településünknek nemcsak
saját lakosságunk városi ellátással kapcso
latos igényét kell kielégíteni, hanem a kör
zethez tartozó települések lakosságának ez
irányú igényét is, a lehető legmagasabb
szinten. Ez irányú feladatunkat nehezíti az
a tény, hogy a körzetközponti szerepkörbe
nem mint város, s nem is mint járásszék
hely léptünk. Emiatt a körzetnek, bele
értve magunkat is, jelenleg még nem tu
dunk minden vonatkozásban városhoz
kapcsolódó ellátást (szakrendelés, igazga
tásrendészet, igazságszolgáltatás) nyújtani.
A szükséges intézményhálózat teljes kiépí
téséig a meglévő adottságok keretei között
kell a legjobb megoldást megtalálni. Mind
ez csak úgy lehetséges, ha a települések ve
zetői közösen megvitatják a körzetben fel
merülő problémákat, az egyeztetett állás
foglalás alapján keresik a megoldást, s
együttesen kérik a megoldáshoz szükséges
megyei segítséget.

A települések tanácsai az önállóság, mel
lérendeltség és a kölcsönös érdekeken
nyugvó elvek alapján kívánják alakítani és
fejleszteni kapcsolataikat, együnműködé-

1984. május 31-én a Megyei Tanács V. B.
Miivelődési Osztályán pedagógusnap al
kalmából kitüntetéseket nyújtottak át.

"Miniszteri Dicséret"-ben részesült Pe
lesz Béláné a Gyomaendrődi 1. sz. Általá
nos Iskola tanára.

"Kiváló Munkáért" kitüntetést kapott
Kovács Gábor a Gyomaendrődi 1. sz. Ál
talános Iskola Igazgatója, Susányi István-

süket a terület fejlesztésének, valamint a
lakossági szükségletek kielégítése érdeké
ben.

E célból hozták létre együttműködésif6
rumként a városkörnyéki bizottságot, mely
nek a tanácsi vezetők, a pánbizottság első

titkára, az országgyűlési képviselők és a
megyei tanácstagi csoport vezetője tagja.
A bizottság rendszeresen vizsgálja az
együttműködés időszerű teendőit, össze
hangolja a közös érdekű fejlesztési elkép
zeléseket, a tanácsi terveket, vizsgálja az
együttműködés lehetőségeit, eUísegíti és
koordinálja a nem tanácsi szervek be
kapcsolását a területfejlesztési célkitű

zések megvalósításában. A megfogalmazott
együttműködési elveknek megfelelően a
bizottság előkészítő, kezdeményező,koor
dináló, véleményező, javaslattevő szerv,
amely a tanácsi és egyéb szervekkel mellé
rendeltségi viszonyban van. A bizottság
más szervre, a=ak munkájára vonatkoz6an
ajánlást, javaslatot tehet, de a bizottság
összetétele reális lehetőséget teremt azok
megvalósítására, végrehajtására. A bizott
ság évente négy alkalommal ülésezik, min
dig más-más településen, amely elősegíti

egymás jobb megismerését is. A bizottság
alakuló ülését április Iz-én Gyomaendrő

dön tartotta meg, ahol a bizottság műkö

dését szabályozó ügyrend mellett a munka
terv is elfogadásra került. Ez alapján olyan
fontos, s bizonyos énelemben nem teljesen
megoldott témák kerülnek megvitatásra,
mint a közrend, közbiztonság, igazgatás
rendészeti tevékenység ellátása, a körzet
egészségügyi és szociális ellátottsága, a
közlekedési helyzet, az idegenforgalom
összehangolása, a munkaer6-gazdálkodás
helyzete. Fontos feladata lesz a bizottság
nak, hogy a körzet VII. ötéves tervi fej
lesztési célkitűzéseit, elképzeléseit össze
hangolja a felmerülő igényekkel, s ezáltal
is biztosítsa a települések dinamikus fej
lődését, a lakossági igények jobb, s mind
teljesebb kielégítését. A bizottság fontos
feladata, hogy a terület érdekeit jól képvi
selje a megyei szervek felé. Az alakuló ülés
tapasztalata azt mutatja, hogy a városkör
nyéki bizottság teljesíti a munkájával szem
ben támasztott elvárásokat, s hosszabb
távú működése után jelentőségét az elért
fejl6dés tükrében egyénelmiien pozitívan
énékelhetjük.

Hunya Mikl6s
vb-titkár

né, az 1. sz. Általános Iskola tanára, Ba
logh Bálintné a 2. sz. Általános Iskola taní
tója, Ladányi Gáborné a Városi Jogú Nagy
községi Tanács V. B. Müvelődési-, Egész
ségügyi és Sponosztályának tanulmányi
felügyel6je, volt 3. sz. Általános Iskolai ta
nár, Majoros Mária és dr. Kovács Béla a
Kiss Lajos Gimnázium és Cipőipari Szak
középiskola tanárai.
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A Gyomaendrődi 3. sz. Általános Iskola története

(Kivonat "Az endrődi iskola története
1730-1980" c. összeállításból.)

A török hódoltság előtti időkre feltéve a
kérdést: Volt-e iskolája Endrődnek? - hite
les választ nem adhatok. Annyi bizonyos,
hogy mai értelemben vett oktatás nem
folyt. Viszont temploma volt a községnek.
A papok pedig írásmdó emberek voltak. A
tanulás, ismeretszerzés színtere a "paro
chia" volt.

Szentkereszty, Békés vármegye tanfel
ügyelője 1934-ben megjelent "Békés vár
megye népoktatásának története" c. köny
vében a következőket írja Endrődró1:

..."Török uralom előtt nemes község,
hol igen neves családok laktak. RK. egy
háza mellett valószínű,hogy nemes fiúk ré
szére iskola is volt. E mellett bizonyit, hogy
a XV. sz.-ban Endrődről szép számú írás
mdó egyén, sőt alispán, szolgabíró, ország
gyűlési követ is került ki."

Ezek az úgynevezett "fárai iskolák" ol
vasásra tanítottak. Írásra csupán azokat,
akik papi pályára késZültek.

A XVI. sz. végén elpuszmlt község vég
leges újratelepítése 1731-ben következett
be. Dicsérendő az a tény, hogy a Nemeske
rekibőlbetelepülőkPocsuk I=e papjukkal
és Zsámbok István tanítójukkal azonnal
hozzáláttak az iskola megteremtéséhez.
Igaz, a tanító egyben a község nótáriusa is
volt. Az iskola düledező, zsúpos, tűzve

szélyes épület volt. Zsámbok tanító utódai
már kántori és tanítói állást is betöltöttek
egy sz=élyben.

1754-ben a "gyarló ískola épületet" le
kellett bontaní. 1755-ben már új iskolában
kezdődött a tanítás. 1818-ban választották
külön a fiú- és leánytanulókat. A lányok a
kántorház egyik tágas helyiségében tanul
tak, ahol "csak lócák voltak."

1787-től vált külön a tanító és kántori
hivatás.

A "két iskolás állapot" 1860-ig tartott.
1841-ben a tankötelesek száma már meg
haladta az ezret. A község lélekszáma meg
haladta a hat és fél ezret. Persze a valóban
iskolába járók száma jóval kevesebb volt.
A magas tanköteles létszám késztette az
egyházat, hogy a Gyomavégben vegyes is
kolát építsen, melyet első tanítója után Balla
iskolána.1<: neveztek. 1871-ben, még Rátió
edukátionísz megjelenése előtt két újabb
osztállyai bővül az iskolahálózat, ugyanis a
fiú- és leányiskolát kettéválasztották. Így
mindkét helyen egyik tanító az l-II. osztá
lyosokat, míg a másik a III-IV-eseket ok
tatta.

187z-benszőlőskertben(Öregszó1ő)nyílt
iskola, ahol "nem képesített tanító" mű

ködött.
Közben Csejten - 1836-ban -, a felvi

dékről telepített kukások (dohánytermeló'k)
kérésére iskolát létesített az uraság.

1873-ban Wodiáner Albert földesúr a
nagylaposi majorban szervezett iskolát cse
lédei gyermekeinek. (Uradalmi iskola, mely
megszakitással 194o-ig működött.) 1876
ban megszervezték a fiúk és leányok is
métlő iskoláját. 1881-ben Mirhón késZült
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l tanterem lakással. 1888-ban Kondoros
tanyán "gatyás tanító" nyitja meg az újabb
tanyai iskolát. 1889-ben a Szarvasvégen
2 tanterem épül (Kiszely iskola). 1892-ben
épül a mostaní Nagylány iskola két te
re=el és lakással. Benne apácák kezdték
meg a munkát. 1884-ben 1059 tanköteles
és 482 ismétlős van Endrődön. 1894-ben
a Csáki iskola (Kisperes) 1893-ban Köz
ségsoron (Kondorostanya) nyimak iskolát.

1893-ban elrendelte a Megyei Közigaz
gatási Bizottság 4 endrődi "zugiskola" be
zárását. (Kocsorhegy, Páskom, Szőlőskert,

Kondorostanya.)
1898-ban Gyomavégen második tante

rem épült. 1899-ben Kocsorhegyen pa
rasztházat vesznek iskolának a bezárt zug
iskola pótlására. 1909-ben Örménykúton és
Páskomon létesül iskola a bezárt zugiskola
pótlására. 1911-ben Mirh6n épült a máso
dik tanterem.

1912-ben a simabereki iskola helyett
Varjason és ugyanazon évben Csejten az
uradalmi iskola helyett épült hatalmas ta
nyai iskola.

1914-ben megsZŰllt az izraelita iskola,
mely 1883 óta működött. Ok: kevés tanul6
van. 1923-ban az eltávozott apácák lakré
szét tantermekké alakitják a Nagylány isko
lában. Ekkor már Csemus Mihály az isko
laszék elnöke, aki nagy lendülettel lát hozzá
a tanyai iskolák építéséhez. 1923: Öreg
szőlő, szarvasi úton második állás, második
tanterem létesül.

Viszont még mindig sok probléma van
az ískolalátogatással: (Orbók József igaz
gató jelentése.)

..."Nagy mulasztások vannak a sZül6'k
részéről a beiskoláztatás körül. Aprilis kö
zepe 6ta a 9 éven felüli növendékeknek
40%-a elhagyta az iskolákat, legnagyobb
részt engedély nélkül. A tantestület igen
kényes helyzetben van. J61 mdja azt, hogy
Endrődön 600-800 munkáscsalád rászo
rul, hogy nagyobb gyermekeit 5-6 hónapra
szolgálatba adja. Viszont a törvény és a
végrehajtó szervek - államsegély megvo
nás, felfüggesztés, esetleg áliásvesztéssel
fenyegetik, aki ez irányú kötelességét elmu
lasztja, és szemet huny a tömeges iskola
mulasztás felett. Az eltávozottakból mind
össze 20 kérelmezte a munkába állás enge
délyezését." ...

1926-ban modern iskola épül az Iványi
dűlőben, (Pogány Frigyes iskola) és Ko
csorhegyen a ma is meglévő. 1928-ban
Gyomavégen harmadik tanterem, Ugaron
pedig szolgálati lakásos új iskola létesül.

19z9-ben Szab6 Elek magánískolát nyit
Polyákhalmon egy átalakitott istállóban.

193o-banÖregszőlőbena kondorosi úton
2 tantermes új iskolát nyimak meg. U gyan
ez évben Décspakomon felépül a második
iskola és Varjason az Új-iskola. 1933-ban
sok huzavona után a faluban is beindul
Új telepen egy modern iskolában a tanítás.
(A község építtette, de az egyház bérelte
tőle.) 1936-ban elkésZül Polyákhalom új
iskolája és 1937-ben Nagylaposé. Az
193o-as évek végén 240o-nál több gyereket

30 tanító oktatott. A lakosság 14 ezer felett
volt. Még Hunya is egyik tanyája volt End
rődnek.

POLGARI ISKOLA
"l894-ben a VKM szorongatta a közsé

get felsőbb fiú és leány iskola létesítésével,
majd később, mikor a község ezen halva
sZületett tervezetű és sehol sem létező in
tézmény ellen tiltakozott, polgári iskola
felállítására akarta rávenní " ..." Békés me
gye Közigazgatási Bizottsága 1896-ban kö
vetelte, hogy a nagy népességű Endrődön

polgári iskola létesíttessék. Azonban a po
litikai község akkor is a kultúra iránt érzék
telen ellenszenvvel viseltető vezetősége

megakadályozta a terv kivitelét." (Historia
Dómusz)

Csemus apát minden követ megmoz
gatva, kapcsolatait felhasználva, 1924-ben
elérte az iskola engedélyezését. Az indulás
évében 29 első osztályos tanulója volt. Fo
kozatosan, lendületesen felfejlődött. Az
utols6 teljes évben, mikor még mind a
négy osztálya létezett, 1944/45-ben így ala
kult a létszám: I. o. : 53, II. o.: 64, III. o. :
56, IV. o.: 47. Az összes nyilvános tanu
l6ja: 220, magántanuló: 180; összesen 400.
Az azt megelőző tanévben: 1943/44-ben:
61, 60, 60, 45 nyilvános és 388 magánta
nuló tett vizsgát; összesen 614 diákja volt.

Az iskola fennállása alatt 704 rendes és
335 magántanuló végezte el a polgári iskola
negyedik osztályát. Tantestülete 7 tagú
volt.
Működésealatt többször pr6bálták meg

sZÜDtetní különböző ürüggyel. Az apát
azonban megmozgatta Lindenberger apos
toli kormányzót, Glattfelder csongrádi
püspököt, sőt Serédy esztergomi érseket is.
Az iskola maradt.

Az indoklásból néhány:
..."Dinya Vilmos, az Ipartestület elnöke

érvelt: 283 önálló endrődi kisiparos nevé
ben kéri a polgári iskola fennmaradását,
mível ipari tanulóknak több szakmában
polg. isk. végzettséggel kell rendelkezní."...

,,A munkásosztály ez iskola megsZÜDte
tésével el van zárva az iskoláztatás elől." ..•
(Iskolaszéki jkv.)

1936-ban tornater= is épült. Tanárai
köZül hadd említsem Koczkás Sándor igaz
gató, Dr. Mácz János és neje Truszka Irén,
Magyari Anna, Hollós István, Walthier
György, Dr. Hunya Sándor, Stefán Béla,
uhrin Eszter, Csókási Béla és Iványi Ger
gely nevét.
ALTALANOS ISKOLA

A 6650/1945. ME. rendelet hívta életre
az általános iskolát, hogy... "a tanul6t
egységes, alapvető, n=zeti műveltséghez

juttassa, minden irányú tovább nevelésre
képessé tegye, és közösségi életünk tudatos
és erkölcsös tagjaivá nevelje." ...

Az 1948-as év sorsfordul6 az iskoláztatás
életében: államosítás.

Ettó1 kezdve a községi költségvetés egyre
többet fordit az iskolára, hogy annak fel
szerelési hiányosságait pótolja.

Alapismereti (írás, olvasás, számolás)
tanfolyamokat tartottunk zömével felnőtt



Márton Gábor

HÍREK

Közművelődés) brigádrllozgalomcigány lakosolmaIr.:. Közel félezer dolgoz6
végezte el a nyolc általánost dolgoz6k esti
iskoláján. (Endrőd, Öregszőlő, Nagylapos)
Az évet vesztett tanul6kn2k évfolyamp6tl6
(ugrat6) osztályt szerveztünk.

Cigánytanul6k felzárk6ztatására külön
osztályt szerveztünk.

1946-ban Fehérvári Ferenc vezetésével
szerveztük meg az úttörőmozgalmat, mely
az6ta szélessé terebélyesedett, és sok dicső

séget szerzett iskolánknak tanulmányi és
sportvetélkedőkön.

Hadd említsem itt meg volt tanul6nk,
Hangya Lászl6 nevét, aki az országos dön
tőn matematikáb61 első helyet szerzett.

A tanul6csoportok száma szaporodott.
Szükségtantermek sorát vettük igénybe,
hogy elkerülhessük a váltott tanítást. Be
bújtunk italboltok, kocsmák, tornatermi
öltözők, tanács kultúrtermébe, magánhá
zakba.

Nagy segítséget jelentett az 1960-ban
felépült ligeti iskola négy tágas terme. Be
indult az ált. iskola napközi otthona, mely
nek most 300 tanul6ja van.

Közben a tanyai iskolák a kocsorhegyi
kivételével mindkét tanerőssé fejlődtek,

sőt a nagylaposi öt tanerős volt. Öregszőlő
ben teljesen osztott felsőtagozatú iskola
működött.

1968-ban az Orosházi Mezőgazdasági

Technikum kihelyezett tagozatán 19-en
helyben szereztek érettségi bizonyítványt
négyévi fáradságos, kitart6 munkával.

A szövetkezeti mozgalom kiteljesedésé
vel a tanyák elnéptelenedtek. Fokozatosan
minden tanyai iskola megszűnt. Az
1961f62-es tanévben még 472 tanul6 volt
a tiz tanyai iskolában. (Hunya már nem
tartozik ide.)

1975-ben felépült és beindult a 100 férő

helyes ált. isk. diákotthon. (Tanyai kollé
gium.)

Végleges megoldást hozott, hogy 1980
ban, Endrőd újratelepítésének 250. évfor
dul6jára a községi tanács felépíttette a mo
dem, háromszintes iskolát. Most már 4-8.
osztálya, b,c, csoportja a központban tanul.
A többi osztály is csoportosítva dolgozik:
a négy első osztály Nagylány iskolában, a
négy második a Gyomavégen, a négy har
madik a Polgáriban.

Az új iskolához szertárak, könyvtár, iro
dák, gyakorlati foglalkozást szolgál6 műhe
lyek, úttörő-foglalkoz6, fürdő és 18 x 18
méteres tornaterem társul.

Oktatás terén 100%-OS szakosítás val6
sult meg.

Szabad legyen megemlítenem néhányat
az elmúlt idők kiemelkedő nevelői közül:
Zsámbok István 1732, Molnár J6zsef
1832-44, Szebeni János 1847-1892, Ben
cze Sándor 1891-1924, Szebeni Lászl6
1885-1924, Balla Mátyás 1860-1892, 01'
b6k János 1903-34, Orb6k J6zsef 1905
1937, Lecniczky J6zsef 1920-1949, Les
niczky István 1925-45, Vörös Ferencné,
Orb6k J6zsefné - Belényesi Emília, Ko
vács Mátyás 1922-1964, Dienes Izra 1927
1957, Kovács Imre 1931-39, Szab6 Elek
1933-1961, Hunya Irma 1927-1962, Ko
vács Imre 1946-1958, Par6czai Gergely
1931-1975, Borbély Sándor 1951-1975,
Vaszk6 Irén 1946-1974.

Búza Sándorné a gyomaendrődi Kötő

ipari Szövetkezet személyzeti és oktatási
vezetője. Társadalmi megbizatásként a
Szövetkezeti Bizottság elnöki teendőit is
ellátja. Aktív, kezdeményező, magával ra
gad6 egyéniség a szocialista brigádmozga
lom és a közművelődési mozgalom lelkes
szervezője, irányit6ja a Szövetkezetnél.

Beszélgetésünk során is elsősorban a
brigádmozgalomr61 és a közművelődésről

kérdeztem.
- Ogy hallottam, hogyaSzövetkezetnél

szép hagyományai vannak a brigádmozga
lomnak és a kö'zműve!ődési vetélkedőkön is
eredményesen szerepelnek.

- A Megyei Művelődési Központ által
meghirdetett közművelődési mozgalomba
már az első évben (1976) beneveztünk, igaz
még csak egy brigáddal, 1978-ban már
munkahelyi döntőt rendeztünk hét brigád
részvételével. 1979-ben értük el a legszebb
eredményt, a Szabó Magda brigád második
helyezést ért el a megyei döntőn. A siker
nagy hatással volt a többi brigádra, hiszen
a következő évben már 14-en neveztek, így
két munkahelyi döntőt rendeztünk, az
egyiket Gyomán, a másikat Dévaványán.
Természetesen a vidéki telephelyeinket is
igyekeztünk benevezni a kö=űvelődési

mozgalomba. 198o-ban már 17 brigád ne
vezett. Az 1982f83-as évben az Ember és
környezete címmel megújították a mozgal
mat, pr6bálták kiszélesíteni, mind több
emben megmozgatni. Nagyon j6nak tar
tom, hiszen minden brigádtag benevezhet.
Ha akar vetélkedik a brigád, ha nem, akkor
feladatlapokat tölt ki. Mégis megtorpant
sok brigád az új rendszer beindítása után.
A visszaesésnek több oka is lehet; taMn
kilenc év után kicsit belefáradtak a brigá
dok, de az új rendszer sem felel meg igazán
a mai követelményeknek, hiszen egész év
ben készülni kell. A GMK beindulása 6ta
viszont kevesebb a szabad idő, mert a ren
des munkaidő után nagyon sok brigádtag
még négy 6rát dolgozik. Tehát lényegesen
csökkent a szabad idő és a lelkesedés az ön
művelődésért.

- Ez a megtorpanás az egész szocialista
brigádmozgalomra jellemző?

- Nem, erről sz6 sincs, változatlanul van
nak felajánlások, patronálunk általános is
kolásokat, szervezünk kirándulásokat.

26 szocialista brigádunk van. A verseny
szabályzat éppen most van átdolgozás
alatt. A szövetkezetek és vállalatok hatá-

Május 6. és 20. között a Katona J6zsef
Müvelődési Központ vendégü! látta az
NDK-beli Leunából érkezett 10 fő társas
táncost és I fő táncpedag6gust. Május
19-én a vendég NDK-beli táncosokkal csa
pattáncversenyt rendeztek a Mezőgazda

sági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző

nagytermében, majd a Müvelődési Köz
pont valame=yi társas táncos csoportja
bemutat6t tartott a nagyszámú közönség
nek.

rozzák meg azt, hogy mit is várnak a brigá
dokt61. Természetesen a gazdasági vállalás
a súlypont, de e mellett a közösségi és a
művelődési elvárásoknak is eleget kell
tenni abrigádoknak.

Lelkesek abrigádtagjaink, le1küsmerete
sen dolgoznak, amit kérünk tőlük, azt szí
vesen csinálják. A kevesebb szabad idő itt
is érezteti hatását, a kommunista műszakok
szervezése nehezebben megy mint koráb
ban.

A felajánlások változatlanul törté=ek.
21 brigád vásárol bélyeget az épülő Nem
zeti Színház javára.

Egy nap atornateremért ! Rég6ta isme
rem ezt a problémát, és szívügyemnek te
kintem és minden f6rumon megemlítem,
hogy me=yire fontos le=e a tornaterem.
H~ny éve mondom már a dolgozóknak,
hogy: "Egy nap atomateremért!" és
semmi mozgás. Én úgy érzem, ha látnák
a dolgoz6k, hogy az alapot már elkezdték
és van remény arra, hogy ez a tornaterem
íelépül, biztos nagyobb le=e a lelkesedés.

1'..7. általános iskolások pattonálása min
denkinek szívügye. A Szab6 Magda brigád
külön említést érdemel: nyolc éven át pat
ronáltak egy osztályt.

- A kevesebb szabad idő ellenére hogyan
valósul meg az önművelés, művelődés?

- Nagy segítséget kapunk a Művelődési

Központt61 és a Könyvtárról. Van egy j61
működő ifjúsági klubunk.

Az ír6-0lvas6 találkoz6kat már két éve
a könyvtárral közösen szervezzük. Szövet
kezertiDknél j61 működő fi6kkönyvtár elé
gíti ki (részben) a dolgoz6k igényeit. Szer
vezetten látogatják dolgoz6ink a bérletes
irodalmi esteket, nagy sikere volt a nyári
orgonahangversenyeknek, általában 40-50
fő látogatott el erre a nagyszerű rendez
vénysor02atra. Múzeum- és szinházlátoga
tásokat fó1eg kirándulások alkalmával szok
tunk szervezni, sajnos nincs saját buszunk,
így nehéz megoldani a gyakoribb színházba
járást.

Az ifjúsági klub szervezésében vers- és
pr6zamond6 verseny volt, valamint meg
rendeztúk a Ki md többet a Szovjetuni6
ról? című vetélkedőt. A különböző sport
rendezvényeken is rendszeresen szerepel
nek dolgoz6ink.

- Köszönöm a beszélgetést, további ered
ményes szervezőmunkát és sikereket kívánok.

Molnár Albert

A gyomaendrődi 3. sz. Öregek Napközi
Otthona (Öregszőlői)mely 1984. február
I-én kezdte meg működését, az akkor en
gedélyezett 20 fős férőhellyel, bebizonyí
totta s:zükségességét. Az otthon jelenleg
200%-OS kihasználtsággal működik, és
szolgáltatásait kibővítette a szociális étkez
tetésseI is. Ezért a Megyei Tanács V. B.
Egészség1igyi Osztályát611984. július
I-étől férőhely és dolgoz6i létszámbővítést
kapott.
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Kérdések, lehetőségek Bemutatjuk
dr. Iványi Lajost

Milyenek a gazdasági kilátások az 1984
es évre a gyomaendrődi Győzelem Mező

gazdasági Termelőszövetkezetbenaz 1983.
évi aszálykatasztrófa után?

Termelőszövetkezetünk I975-től ter
méseredményekben, szövetkezeti tiszta
nyereségben egyaránt dinamik"USan fejlő

dött I982-ig. Akkor az előző évhez viszo
nyítva a nyereségben visszaesés volt vala
melyest. A .szabályozók okozta elvonások
hatására és a kalászos gabona terv alatti
hozama, illetve kiesése hatására.

Az 1983. év emberemlékezet óta alig is
mert aszályos esztendő volt, a csapadék
360, és 370 = mindössze, ami a sokéves
átlaghoz viszonyítva is rendkíVűl kevés,
alig 60%-a. Tovább súlyosbította a helyze
tet az, hogy ennek is jó része nem a vege
tációs időszakban, hanem azon kiVűl hul
lott le. Párosult ehhez a rendkíVűli meleg,
hosszú nyár, a napfényes órák száma közel
~-ával volt több a sokéves átlagéhoz vi
szonyítva.

Az elmúlt év májusában bekövetkezett
nagy meleg hatására, mivelhogy eső sem
volt, a kalászos gabonák sorsa megpecséte
lődött. Ezt termelőszövetkezetünkben is
ugyanúgy, mint a környező mezőgazdasági

üzemeknél már nagy kiesést okozott, mert
a növénytermesztésünk két fő növény: a
búza és a kukorica. Tehát, ha abból csak
az egyik esik ki, már az is komoly gondokat
okoz.

Volt olyan tábla búzánk az elmúlt évben,
amelyik félig kalászolt ki csak, 10-12 mázsa
termést adott, az is minőség alatti volt.

A búza után a kukorica, a napraforgó,
a cukorrépa stb. is ugyanúgy járt. Nem tu
dott teljes termést hozni. Ritkán fordul elő

a mi vidékünkön, hogy sem a búza, sem
a kukorica nem hoz teljes termést. Altalá
ban az egyik be szokott jönni. Az elmúlt
évben a növénytermesztést teljes egészében
sújtotta az aszály.

Pénzügyi és gazdasági hatások:

A rendkívüli időjárás miatt a növényter
mesztés tervezett árbevételének csak 52%-a
realizálódott. Az állattenyésztésben is érez
tette hatását az időjárás, főleg a szarvas
marha-ágazatnál a folyamatos takarmány
ellátás területén, a baromfiágazatban pedig
a kedvezőtlen piaci hatások, a túlkínálat
miatt volt kiesés. így termelőszövetkezeti

GyomaendrődiHíradó
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a Városi Jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő:Jánovszky György

Tördelőszerkesztö:Beinschróth Károly

84-263 't Kner Nyomda

szinten az alaptevékenységben közel 55
millió Ft árbevételi kiesésü.nk volt. Ebből
19 millió Ft-ot tudtunk saját erőből kigaz
dálkodni. 35 millió Ft hiányként mutat
kozott a zárszámadáskor. Ebből II millió
Ft mérleghiány, és 24 millió Ftalaphiány.

Az elmúlt év júniusában jelzésünkre a
felsőbb párt és állami szervek is behatóan
foglalkoztak az aszály okozta problémák
kal. A Bm. Tanács Mezőgazdaságiés Élel
mezésügyi osztály vezetője Murányi elv
társ, Dr. Magyar Gábor MÉM miniszter
helyettes, Dr. Forján Mihály Bm. Pártbi
zottság munkatársa személyesen is jártak
kint Gyomaendrődtérségében gazdálkodó
szövetkezetekben.

Azt mondhatjuk, hogy attól kezdve egész
évben nagy odafigyelést tanúsítottak a fel
sőbb szervek az aszály okozta problé
máinkra.

Elmondhatjuk, hogy nem hagyták a baj
ba jutott Mezőgazdasági Szövetkezeteket
magukra.

Jóleső érzéssel nyugtázhatta szövetkeze
tünk párt- és gazdaságvezetése, egész tag
sága, hogy a folyamatos gazdálkodás to
vábbviteléhez szükséges pénzeszközt az
MNB szarvasi fiókja biztosította - annak
ellenére, hogy arra fedezet 1983 év végén
nem volt.

Az is hozzátartozik az eseményekhez,
hogy a gondokat ilyen mértékben az időjá

rás okozta - vagyis nem emberi mulasztá
sokra volt visszavezethető.

Ezt megértette szövetkezetünk tagsága
is és a felsőbb vezető szerveink is - ame
lyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Az 1983. év végleges rendezésére
8,2 millió Ft állami dotációt kaptunk, és
22 millió OKTA (Országos Kölcsönös
Támogatási alap) és KTA (Megyei Köl
csönös Támogatási Alap) kölcsönt. Ez
utóbbi annyit jelentett, hogy a szokásos
14% kamat helyett 5% kamatra kaptuk, és
5 év alatt kell visszafizetni.

Az 1984. évről: az időjárás szeszélye eb
ben az évben is próbára tette szövetkeze
tünk szakvezetését, tagságát. Egy rendkí
vüli jó tavaszi, márciusi indulással - na
gyon jó talajmunkákkal, jó minőségbenvé
geztük el a tavaszi vetési feladatokat.
Utána több héten keresztül aszály volt,
ami eléggé próbára tette a kikeit, vagy kelő

félben lévő növényeket. Május első felében
kritikus volt az aszály, de május 7-én este
megérkezett a várva-várt eső, és azóta kö
zel 70 = csapadék hullott a földekre.

Ez megváltoztatta a határ képét. Jelenleg
a kilátások biztatóak - vidámabbak az ar
cok a szövetkezeti tagok körében.

Az I983-as év lezárása után szövetkeze
tünk tagsága bizakodással néz az I984-es
év elé. Megnyugvással nyugtáztuk az
1983-as év lerendezését és azt kérjük a fel
sőbb párt- és állami vezetéstől, hogy to
vábbra is segítse szövetkezetü.nket, kisérje
figyele=el pénzügyi, gazdasági helyze
tünk alakulását.

Gellai Imre
tsz-elniik

A Lenin Tsz tagsága 1984. február I-től

új elnök, dr. Iványi Lajos irányitása alatt
tevékenykedik. Valószinűleg a nagyközség
ben sokan ismerik, ugyanis endrődi szüle
tésű, mégis arra kértem, hogy az olvasók
nak is mutatkozzon be.

- Igen nagy megtiszteltetés számomra,
hogy a tagság elnökké választott. Sokukat
régről ismerem, hiszen innen indultam el.

A szüleim most is itt élnek, itt jártam is
kolába, vagyis a legszebb éveimet, a gyer
mekkoromat itt éltem le.

A mezőgazdasági technikumot Oroshá
zán végeztem, onnan kerültem a Deb
receni Agrártudományi Egyetemre.

- Az egyetem elvégzése után hol kezdte el
a munkáját?

- Friss diplomásként a Szabad Föld Tsz
ben, amely 1974. január I-től egyesült a
Lenin Tsz-szel, üzemegységvezetőként

kezdtem, s itt dolgoztam I978-ig. Aztán
elkerültem az Agrártudományi Egyetem
Szarvasi Főiskolai Karára adjunktusnak.

1980. július I 5-től a Füzesgyarmati Szá
las- és Tömegtakarmány Termelési és Juh
tenyésztési Rendszernél (FLR) igazgató
helyettesként, majd igazgatóként tevékeny
kedtem. A múlt év végén hívtak ide, s most
itt folytatom a munkámat.

- Hogyan sikerült a stajétabot átvétele,
mennyire ismerte az irreni problémákat?

- Úgy érzem, zökkenőmentesen sikerült
megoldanunk az átvételt Balázs István volt
elnökkel, ő folyamatosan adja át az ügye
ket, s persze szívesen kérek tőle tanácsot,
számítok a tapasztalataira.

- Milyen jeladatok és célok állnak ebben az
évben Oniik el6rr?

- Nem lesz könnyű számunkra ez az év
sem. A tavalyi aszály igen súlyosan érin
tette a tsz-t, olyannyira, hogy szanálni kel
lett.

Jelentős állami dotációt kaptunk, vala
mint 6,5 millió Ft kölcsönt, amit három
éven belül kell visszafizetnünk. Az időjárás

most sem nagyon kedvez, a csapadék még
mindig kevés, mi pedig elsősorbannövény
termesztéssel foglalkozunk, az állattenyész
tés nem annyira jelentős,hogy ott komoly
nyereségre számíthatnánk. Az egyéb mel
léktevékenység is csekély a tsz-ben.

Öszi búzából és repcéből tervezzük, lu
cernából, angol perjéből, vörös csenkesz
ből, lóbabból, hibrid kukoricáb6l, vala
mint napraforgóból már elkezdtük a vető

magtermesztést, mintegy 300 ha-nyi terü
leten.

Igyekszünk az állattenyésztést is gazda
ságosabbá tenni, folyamatban van a sertés
telep bővítése, a tehenészetben pedig fejő

házat építünk.
Kísérletképpen megkezdtük a komposzt

készítést - juhtrágyából.
Vannak terveink egyéb melléktevékeny

ség bevezetésére is, de a megyében ebben
a szövetkezetben a legkevesebb a 100 ha-ra
jutó aktív dolgozók létszáma, így csak a
téli hónapokra tervezhetünk, amikor lesz
néhány szabad kéz.

BaginI Szúcs Éva
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FELSZABADULASUNK TüRTENETE
Az első világháborút lezáró igazságtalan,

imperialista béke magában hordozta egy
új világháború csíráit. A két világháború
közötti ellenforradalmi Magyarország ural
kodó köreinek egyik alapvető célkitűzése

volt az elszakított területek visszaszerzése.
Külpolitikánk éveken keresztül törekedett
a kitörésre a kis Antant gyűrűjéből.Európa
revansra vágyó fegyverkező és közben fasi
zálódó államaival, Olaszországgal és Né
metországgal először gazdasági, majd mind
szorosabb politikai kapcsolatot építettek
ki, ami egyben a német befolyás, a politikai
jobbratOlódás fokozását eredméayezte.

Az I. és II. Bécsi döntés következtében
visszakerült Magyarországhoz a Felvidék
déli része és Észak-Erdély. Ez a kortársak
zömének szemében igazolta a németbarát
politikát.

A második világháború első szakaszában
Magyarország nem vett részt. Lengyelor
szág német lerohanását még gazdasági esz
közökkel sem volt hajlandó segíteni, sőt a
lengyel menekültek ezreinek biztosított
menedéket. Jugoszlávia megszállásában
azonban a német nyomás következtében
részt vettek a magyar egységek, ezzel egy
értelművé vált szerepünk a németek olda
lán.

A Szovjetunió német lerohadásához való
csatlakozásunk katonailag nem volt indo
kolt. Hogy politikusaink mégis emellett
döntöttek, annak fő oka a román részvétel
ben kereshető. Ha - mi.1t akkor számítOt
ták - a németek rövidesen legYőLik a Szov
jetuniót, s a háborúban katOnailag részt
vesz Románia, Magyare>'szág pedig nem,
akkor a továhbi területi vita valószínűleg

Magyarország rovására oldódik meg. Ezért
küldték a I I. magyar hadsereget a frontra.

A háború története mindenki előtt isme
retes. A sztálingrádi csata, mely megfordí
totta a világháború menetét, maga után
vonta a rosszul felszerelt I I. magyar had
sereg doni katasztrófáját is. A kurszki of
fenzívát követően a felénk közeledő fron
tok világossá tették sokak számára minden
fasiszta demagógia ellenére, hogy ezt a há
borút a németek és szövetségeseik el fogják
veszíteni. A vesztes helyzetét pedig már
megízlelhettük Trianonban.

A ~inn('Í< kiválása, Bulgária, Románia ki
ugrása Magyarország számára is intő példa
volt. A hitleri birodalom azonban nem en-

gedett teret tétova kísérleteinknek. 1944.
március 19-én megszállták a "szövetséges"
Magyarországot, s ezzel teljessé vált a né
pünk érdekeit nem szolgáló háború totális
kis zolgálása .

1944. nyarára a Vörös Hadsereg Ma
gyarország határainak közvetlen közelébe
érkezett. Az I. magyar hadsereg júliusi
lengyelországi súlyos veresége után a Kár
pátokba vonult vissza, s a Horthy-rend
szer akkori katonapolitikájának megfele
lően védelemre rendezkedett be. A magyar
katOnai erők zöme a KárpátOk természetes
védelmi vonalában helyezkedett el a szov
jet hadsereg feltartóztatására. Ezt a kon
cepciót azonban áthúzta és váratlan hely
zet elé állította Románia augusztus 23-i
kiválása a fasiszta szövetségi rendszerből,

majd 25-i hadüzenete NémetOrszág szá
mára. Ezzel az akkori Magyarország déli
határa szinte védtelenné vált, sem a német,
sem a magyar hadvezetés nem rendelke
zett megfelelő tartalékokkal a balkáni és a
magyarországi hadászati irányok lezárá
sára.

A LakatOs-kormánya szovjetellenes há
ború folytatását komolyabb, bevehető ka
tOnai erő hiányában is megpróbálta. Au
gusztus 3 I -én a Vörös Hadsereg előrevetett

alakulatai több helyen átlépték Erdélyben
az akkori magyar határt, s közvetlen harci
érintkezésbe kerültek a sebtében felvonul
tatOtt II. magyar hadsereggel. A Kolozs
vár-Marosvásárhely térségéből megindí
tOtt magyar támadás elakadt, a II. Ukrán
Front átkelve a Déli-KárpátOkon előre

nyomult Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Te
mesvár irányába. A magyar katonai erők

nem voltak elégségesek a szovjet csapatOk
feltartóztatására, mégis szeptember 13-án
a IV. és VIII. magyar hadtestek utasítást
kaptak Arad-Lippa lámadására, melynek
eredményeként Aradot a magyar csapatOk
visszafoglalták a románoktóL A hegyekből

kijutó szovjet alakulatok szeptember 21-én
birtOkukba vették Aradot, majd tOvább
nyomulva elérték hazánk mai határait Bé
kés megye területén.

Megyénk felszabaditásában a Malinov
szkij marsall vezette 2. Ukrán Front kö
telékébe tartozó, Plijev altábornagy pa
rancsnoksága alatt álló lovas- és gépesitett
csoport 3. hadteste és az 53. hadsereg
egyes részei vettek részt, valamint az I. ro-

mán lovashadosztály alakulatai. A Vörös
Hadsereg feltartóztatása a sebtében alakí
tOtt, Heszlényi altábornagy vezette II. ma
gyar hadseregre hárult, melyet Friessner
vezérezredes Déli-Hadseregcsoportjának
rendeltek alá.

A szovjet hadsereg gyors megjelenése
pánikot keltett a megye politikai és köz
igazgatási vezetőinek körében. Egymást
keresztező rendelkezéseik helyzetük kilá
tástalanságát tükrözik. A rendszer expo
nensei, de megfélemlített, megtévesztett
emberek tömegei is evakuáltak a területről.

Szeptember 23-án a 2. Ukrán Front IS.

harckocsizó hadtestének Brjukov hadnagy
vezette felderítő szakasza Battonya hatá
rába ért.

A megye keleti részének felszabaditását
követően a szemben álló felek új hadmű
veleti tervet készítettek, melyben megyénk
területe is jelentős szerepet játszott.

A német hadsereg-főparancsnokság"Ci
gánybáró" fedőnevű támadási tervének
célja Észak-Erdélyből kiszorítani a szovjet

folytatás a 2. oldalon

Vaszilzj Skripkil/, Endrőd
szovjet katol/ai paral/esnoka 1944-46-ig



és román csapatokat. Ehhez két támadási
körzetet jelöltek ki. A német egységek
Vésztö-Okány-Sebes-Körös körzetből tá
madtak volna Sarkad-Gyula-Arad irá
nyába. A zömmel magyar alakulatokból
álló másik egységnek Békés körzetéből kel
lett volna ellenlökést végr áhajtani. A kitű

zött időpont október 12. volt.
Ezalatt a szovjet hadvezetés is kidolgozta

hadműveletitervét, mely 'szerint a fő csapás
Arad körzetéből indul Debrecen-Nyíregy
háza-Csap irányába (ennek híres eredmé
nye a debreceni tankcsata), emellet.t Sze
ged és Szolnok felé ki kell szélesíteni a had
műveleteket.

1944. október 6-án hajnalban Plijev tá
bornok csapatai áttörték az Arad-Békés
csaba vasútvonal mentén a magyar vé
delmi vonalat. Ez felkészületlenül érte a
német és magyar hadvezetést. A III. ma
gyar hadsereg főparancsnokságaelrendelte
a visszavonulást a Tisza vonalára. Felsza
badult Orosháza, Békéscsaba, Szarvas.

A szovjet VII. gépesített hadtest számá
ra a következő támadási sávot jelölte ki a
haditerv: Kevermes-Újkígyós-Kondoros
Endr6d-Dévaványa-Kisújszállás . Ez a tá
madás fogja majd Endrőd és Gyoma szá
mára a felszabadulást eredményezni.

A III. magyar hadsereg védővonalának

áttörése után Békés megyében [elentős

harcra csak a K örösnél, Endrödön és Gyo
mán került sor október 6-án délután. A né
metek Mez öberény felől várták a szovjet
csapatokat, ezért a gyomai csordagyepnél,
ahol ideiglenes repülöteret építettek ki, a
lakossággal árkokat ásattak, aknákat tele
pítettek . A szovjet támadás nem a várt
irányból következett be. A megyében ui.
egy helyen, Kondoroson állomásozott né
met magasabb parancsnokság, a LVII.
páncélos hadtest parancsnoksága. A gyor
san előretörö szovjet ék célja ennek meg
semmisítése volt. A vezérkar a kondorosi
harcálláspontról ugyan gyalogosan, buj
kálva elmenekült, de egyúttal kikapcsoló-

dott a hadműveletek további irányításából ,
aminek következtében az alegységek szá
mára áttekinthetetlenné vált a gyorsan vál
tozó hadihelyzet.

A szovjet csapatok október 6-án kb.
70 km-t nyomuIva észak felé Endrődhöz

értek. Endrőd nem volt megerősítve . Kés
ve kezdtek a tüzérségi állások kiépítéséhez
a szarvasi út mentén. A földmunkák nem
készültek el, a lövegeket sem vontatták
még a helyükre, amikor megérkeztek Kon
doros felől meglepetésszerűen a szovjet
csapatok és páncélosok. A német gyalogság
Endrödön átszivárogva Gyoma felé mene
kült, támogatásukra bevetették a gyomai
csordagyepen állomásozó német csatare
pülö ezred 3. századát. A repülőtámadás

csak részeredményeket hozott. A visszavo
nuló személyí állományt jórészt megmen
tették, de a német járművek, felszerelés a
szovjet csapatok kezébe került, akiket nem
sikerült Endrődnél megállítani. Az endrődi

hidat felrobbantották.
A k övetkező lépcső Gyoma védelmének

megszervezése vol t. A német páncéltörő

ágyú k a vasúti töltés Endrőd fel őli oldalá
nál foglaltak tüzelöállást, feladatuk az
Endrődről előnyomuló szovjet tankek fel
tartóztatása volt . A harcokban már nem
vett részt a fogatolt magyar tüzérség, mely
a németek számára nem volt megbízható és
felszereltsége is hiányos volt. Ezek a harc
ból kivont magyar egységek a Hármas
Körös gyomai közúti hídján át ' vonultak
vissza Dévaványa felé.

A szovjet támadást aknavetökkel végre
hajtott tüzérségi előkészítés vezette be.
A támadó szovjet páncélos ékből a néme
tek 4 harckocsit kilőttek ugyan, repülőgé

peiket is bevetették, állásaikat mégis fel
kellett adni. A szovjet csapatok ellenőrzé

sük alá vették Gyoma nyugati részét és a
csak részben lerobbantott vasúti hidat. Ezt
követően október 7-én a németek a közúti
híd környékét és a repülőteret próbálták
megtartani. A szovjet gyalogság kibonta-

kozó támadása, melyet harckocsik fedez
tek, bekerltéssel fenyegette a németeket.
T üz érségük jórészt felmorzsolódott, a szov
jetek a közúti hidat is tűz alatt tar tották,
megakadályozva annak használatát. A meg
maradt német egységek felszerel ésüket fel
robbantották, és a túlsó par ton elhelyezett
ütegeik fedezete alatt - mivel a hidat nem
használhatták - tutajokkal átkeltek a Hár
mas-Körösön, Ezzel a mozzanattal Gyoma
is felszabadult.

A Vörös Hadsereg első feladata térsé
günkben a folyón való átkelés biztosítása
volt. A magyar katonák, akikre a hidak fel
robbantását bízták, szerencsére az endrődi

híd kivételével elszabotálták a parancsot.
Endrödön gerendákkal pótolták a felrob
bantott részeket, de az átkelő nehéz szov
jet páncélos alatt leszakadt, s az belezu
hant a K örösbe. A gyomai vasúti híd rob
bantását követően 2 hét múlva már üze
melt, míg a közúti híd a magyar honvédek
jóvoltából (akik még a robbantást elrendelő
német tisztet is lelőtt ék) alkalmas volt az
átkelésre.

Gyoma és Endrőd korántsem szenvedett
annyi háborús pusztítást, mint a II. világ
háború időszakában a világ számtalan vá
rosa, faluja. A harcok gyorsan átzúgtak fö
löttünk, mégis számtalan kiégett, ' kil ön
harcieszköz, jármű, szétszórt hadianyag
emlékeztetett a közelmúlt eseményeire.
Hazánkra, a f övárosra még nehéz megpró
báltatások következtek, de a frontok m ö
gött megkezdődötta romok eltakarítása, a
különböző intézmények újraszervezése,
megindítása. Ez azonban már történel
münk újabb fejezetéhez tartozik. Felszaba
dultunk.

Felhasznált irodalom :
Magyarország története 1918-1919,

1919-1945 Bp. 1976.
Békés megye 1944-1945-ben Békéscsa

ba, 1975.
Békési Élet 1972./3.

Dr. Kovács Béla

Negyven éve szabadok vagyunk
Az Alföld délkeleti részén negyven évvel

ezelőtt hallgattak el a fegyverek és indulha
tott meg a békés ép ít örnunka. 1944. október
6-án az Gyoma és Endrőd is felszabadult,
hasonlóan a megye többi településéhez.

Az október 6-i dátum országosan az
aradi tizenhárom emlékéhez kötődik. Ne
künk azonban Békés megye északi részén
immár egy emberöltő óta visszanyert sza
badságunk, nemzeti és egyéni felemelkedé
sünk kezdete 1944. október 6!

Míg az 1849-es évfordulót a gyász, az el
nyomás iránti gyűlölet, a leigázott nemzet
fogcsikorgató és tehetetlen dühe, a vérta
núk iránti kegyelet emelt a megemlékezé
sek sorába, addig negyven évvel ezelőtt

egy új világ hajnala köszöntött be a zöm
mel nádfödeles házikók ablakán, hogy az
évszázados sötétséget egyszer és minden
korra eloszlassa.

"Szabadság, te sz ülj nekem rendet" 
írta a költő. Ez a rend azokban a napokban
még nagyon távolinak tűnt.
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A felszabadító Vörös Hadsereg egységei
ezen a területen alig ütköztek komoly el
lenállásba. A K örösök völgyében nem ala
kultak ki a debrecenihez vagy a dunán tú
lihoz hasonló véres ütközetek. Mindez ko
rántsem jelenti azt, hogy Gyomára vagy
Endrődre csak "békés bevonulás történt,
hogy itt ne lettek volna áldozatok. A szov
jet egységek meglepetésszerű támadással
tisztították meg a településeket a német
megszállóktól, és ez érthetően nem ment
véráldozatok nélkül. Az öregszölő i isme
re tlen katona sírja; a dévaványai szovjet
temető örök mementó az utókornak.

Negyven év az emberiség történetében
nem nagy idö l Nekünk mégis milyen sokat
jelentett és jelent helyileg is! Magunk
előtt látjuk társadalmi és gazdasági fejlődé

sünket az első bátortalan l épésektöl, útke
reséstől napjainkig. Még élnek a szemta
núk, akik a földigénylő bizottságokban dol
goztak, leverték az első mezsgyekarókat,
fáradhatatlanul agitáltak az új rend védel-

mében, harcoltak a korábban kisemmizett
szegények érdekeiért, felléptek a koalíció s
pártok visszahúzó erőivel szemben, akik
ha csak burkoltan tehették is, de a régi rend
visszaállításának alkalmas idejét várták.
Harcoltak éjszakákba nyúló értekezlete
ken, kialvatlan szemekkel, sokszor bizony
magasabb iskolai végzettség nélkül, de iga
zuk teljes tudatában, hittel és meggyőzö

dés sel.
Az Ö, és utódaik munkája nem volt

hiábavaló. A hajdani kisáruterrnelö, agrár
jellegű települések - Gyoma és Endrőd 
fejlett szövetkezeti iparral és nagyüzemi
mezőgazdasággal rendelkező egyesült vá
rosi jogú nagyközséggé fejlődött. A Kner
Nyomda mellett olyan ipari üzemek ala
kultak, amelyeknek a termékei határainkon
túl is ismertek. A bútor, a gázkazán, a
cipő, a divat- és kötöttáru éppúgy hozzá
tartozik nagyközségünk arculatához, mint
a sütőipari termékek, az építőipar kivitele
zései, vagy a kereskedelmi hálózat b öví-



tése és korszerűsítése. A három általános
iskolában és a három k özépiskolában tanu
lók száma megközelíti a háromezret. Az
iparban és építőiparban több mint három
ezren, a rnezögazdaságban megközelítőleg

kétezernyolcszázan végzik munkájukat.
Óriásit változott a nagyközség arculata

is. A lakásállomány nagy része kicser élö
dött, nagyot fejlődött az infrastruktúra is.
A víz- és szennyvízhálózat kiépítése, a rö
videsen megjelenő gázhálózat városi kö
rülményeket biztosít a lakosságnak.

Ebben a fejlődésben a párt és tanács ve
zetői mindig támaszkodhattak a lakosság
segítségére, akik tudták és érezték, hogy
saját boldogulásuk, álmaik megvalósulását
egyengetik. Felsorolni is sok lenne a válla
lati szocialista brigádok településformáló
tev ékenys ég ét, akik szabad idejükből ál
dozták fel az órákat és napokat, hogy kultu
rális, egészségügyi vagy szociális létesít
ményeink magasabb szinten funkcionál
hassanak, hogy a Gyomaendrődre érkező

vendégeket városi körűlmények fogadják .

Nehezedő gazdasági körülményeink el
lenére is biztatónak látjuk jövőnket itt a
K örösök vidékén, mert összetar t ásu n k, kö
zös akaratunk a biztosíték arra, hogy jó
ügyért, a leendő város kialakulásáért fára
dozunk.

Most, amikor a negyvenedik évfordulón
a Szovjetunió felszabadító harcaira emlé
kezünk, a múlt példájából kell erőt merí
tenünk a jövő egyáltalán nem könnyű fel
adatainak a megoldásához.

Mészáros Gábor

"Hát nekem ez volt a felszabadulás"
A nagy eseményekrőlkönny ű beszélni 

gondolna az ember. Pedig hát talán azokról
nehéz igazán. Mivel népünk legnagyobb
sorsfordulójáról van sz ó - természetes,
hogy sok írás született, sok ünnepi beszéd
elhangzott vele kapcsolatban. Méltón sze
retne szólni róla az ember. Féltőn, nehogy
rá is rátapadjanak az agyonünneplés frázi
sai, mint történt már máskor más évfor
dulókkai kapcsolatban. Én tehát úgy sze 
retnék most ünnepelni, hogy két közismert
személyiséget megkeresve - meghallgattam
az ő visszaemlékezéseiket és azt közre
adom. Mit csináltak akkor - 1944. október
6-án? Mit jelentett akkor a szovjet katonák
megjelenése?

Elsőnek Dékány Károlyriét kerestem
fel, akit október 6-a Gyulán ért - lévén
még akkor gyulai lakos. 22 éves volt . Egy
cukrászdában dolgozott. Már napok óta
lehetett messziröl hallani a fegyverek za
ját . A nevezett nap hajnalán a katyusák
hangjára ébredtek. 5 óra körül román,
orosz szavakat hallottak. A város szélén
laktak egy zsákutcában . Ide, a forgalomtól
mentes, nyugodt helyre - mire az ottlakók
kimerészkedtek - betelepült a tábori
konyha és ott is maradt, míg tovább nem
vonult ez az alakulat.

Várták a szovjet hadsereget. Az édes
apja ro-es vöröskatona. Abban az időben

mindenki félt. Főleg az ő családjuk.
Az apa a múltja miatt. A nevelőanyja zsidó
származású. Öt egy Gyomáról elszárma
zott Harsányi nevű református esperes se
gített megmenteni úgy, hogy hamis ke
resztlevelet állított ki neki. Testvéröccse
hetedikes gimnazista, levente korú. (18.
éves) Szorongva lesték a felszabadítás pil
lanatát. Délelőtt ro órakor már Erzsike
néni elindult az édesapjával a tanyára, ahol
egy másik társával együtt az öccse rej tő
zött a leventeelhurcolás elől. Túlélték.
Örültek. Annak örültek, hogy most már
nem kell félni. Aggódtak, hogy tart ós le
gyen a győzelem, hogy vissza ne jöjjön a
front, a németek. 6-a péntekre esett. Mi va
sárnap már dolgoztunk - folytatja az emlé
kezést. A mostani gimnáziumban (ne fe
ledjük el, Gyuláról van sz ó) hadizárház
volt . Annak, illetve az ott fekvő sebesül
teknek kellett süteményt készíteni.

"Mégis milyen volt az a legelső pillanat,
amikor a felszabadítókkal találkozott a csa
lád?" Egy korai kopogtatás az ablakon.
Románok voltak. De a nevelőanyám tudott
velük beszélni. Szovjet katonák?.. Na

hát az érdekes volt. Nem orosz nemzetisé
gűek voltak. Oroszul nem is igen tudtak.
Volt ott három mongol kinézetű katona.
Nagyon élvezték, hogy tudnak a mi latin
betűs iskoláskönyveinkből olvasni. Ök
sokáig ott voltak. Úgy, hogy őket meg is
sirattuk. Illetve- hát kölcsönös volt a sí
rás. Amamát mamának szólították. Ha ol
vasás közben ismerős csengésű szór talál
tak - rögtön magyarázták kézzel-lábbal,
raj zolták, hogy az náluk mit jelent. A m é
sz áros pl. náluk is m észáros, Vagy az, hogy
testvér - ezt ők is így mondták. Ez olyan
szép volt! Lehet talán szimbolikus is, hogy
máshol még az öldöklés folyik - a felszaba
dított részen pedig "testvér-testvér"-re lel.
Később már az oroszul jól tudókkal is

tudtunk gondolatot cserélni. Két-három
hétre már lehetett kis orosz-magyar szó
tárakat kapni. Úgy tudom, hogy ott nyom
ták Gyulán.
Megkezdődött a mi új életünk. Édes

apám a Kommunista Párt tagja lett. Mi a
húgommal a Szeel áldemokrata Párt Ifjú
'sági Szövetségébe jártunk. Itt inkább kul
turálls tevékenység folyt. Színjátszás, falu
járás. Előkészített bennünket a későbbi

mozgalmi életre.

*
A másik visszaemlékező Balázs István

elvtárs. Ö is a második X elejét taposta.
Azaz pontosan 20 éves volt. Öt is fenyegette
az elhurcolás veszélye. Hetente dobolt ák,
hogy ez és ez a korosztály egy heti élelem
mel... stb. Hallottuk az ágyúdörg ést.
Nem akartunk menni. Gyuricza Imrének
az apja - Gábor bácsi - mondta nekem,
hogy "maradjunk, nemsokára itt lesznek
már". Így aztán négyen: Hornok Jenő,

Márton István, Gyuricza Imre és én.
Itt bujkáltunk a holt ágakn ál. Kint laktunk
Kocsorhegyen. Nem voltunk annyira szem
előtt. Nappal azért nem mutatkoztunk.
Éjszaka az istáll ópadlásori aludtunk. A sz ü
löket - ha kérdezték - nem tudják merre
vagyunk. Attól féltünk, hogy valaki olyan,
akinek a hoz zátartozója odavolt, esetleg
feljelent. Szerencsere ez ncm következett
be . K érdezgert ük Gábor bácsit is, a sz ü
leinket is: "Mikor érnek már ide?" "Majd
ideérnek - meglátjátok" . Nyugtatgattak 
biztosat ők sem tudtak. Nem úgy volt,
mint most, hogy bekapcsolom a rádiót . ..

Október 6-án pont otthon voltunk. Dél
után 3 óra felé elfoglalták a k özs éget (End
rődöt). A közúti hídra nem mentek fel.
Azt a túloidaion magyar csendőrökőrizték.

No nem azért nem mentek fel a hídra,
mintha a csendőrök számottevő erő lett
volna, hanem biztosan tudták ők is, hogy
a híd alá van aknázva, Este 10 óra felére
elcsendesült minden. Már azt hittük: visz
szavonultak. Hajnalban ágyúdörgésre éb
redtünk - de hallottuk a harckocsik zörejét
is. Szarvas és Gyoma felé mentek. Ez meg
nyugtatott. Gyemán nem mentek át a hí
don, mert a másik hadsereg meg K örös
ladány felől jött. Szombat délutánig a híd
túlsó oldalán még ott voltak a csendörök.
Akkor a víz feletti részt felrobbantották.
Aznap megint csak kint bujkáltunk a hul
lámtér fűzfái között. A közs égi csorda
kint maradt - erről Kocsorhegy felől.

Vasárnap hallottuk, hogy Gyomavégnél
valami csónak jár át. Bejöttünk ide End
r ődre a tanácsház ára. Mégis tájékozódni,
hogy mi is van, hol tartunk. Leventébe
elhajtott körösladányi fiatalokat itt ért a
front . Kettő - szerencsétlen - meghalt kö
zülük. A nagykapun belül a kövön feküd
tek. Akkor döbbentünk rá, hogy ha elme
gy ünk, mi is járhattunk volna valahol így.
Telt az idő. Szoviet katona ki Kocsor
hegyre csak két-három hétre került. Meg
nyugtató volt látni, hogy vonulnak a régi
túri úton. Egyre biztosabbá vált, hogy ami
volt - a rnúlté.

Lassan megindult az élet. Jártunk a ma
Iomba, terményt felszedni a Nostrába,
élelmet gyűjteni a szovjet hadseregnek.

Október 16-a körül már a Kommunista
Párt helyi szervezete is megalakult. Minket
is felvettek. Fegyveresen őriztük a párth á
zat.

Nehogy azt higgye, hogy már kész for
radalmár voltam - dehogy. Csak jó "isko
lám" volt. Kubikus voltam, a szomszédunk
vöröskatona volt a Szovjetunióban. De ha
ezek n incsenek is, egy 18-20 éves fiatal
ember önkéntelenül is szétn éz a világban.
Bennem is felvetődött 1942-ben, hogy
miért jönnek a csendörök. Miért vitték el
Dávid Vincét, Uhrin Istvánt, Márton
Pétert? Miért zaklatják őket, hisz alig él a
családjuk egyik napról a másikra. No de ez
már az előzmény.

Nem akarok ünneprontó lenni. De, nem
így pár sorban, hanem hosszabb beszélge
tésekben kellene a szemtanúkat beszámol
tatni.

Felkelteni az unokák érdeklődését a
nagyapák élményei, fiatalsága iránt, hisz az
ő Iiatalságuk mai életünk eredete, alapja.

Kovács Károly
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KMP-től az MKP-ig
Szerkesztőségünk vállalkozott arra a fel

adatra, hogy összegyűjtse, feldolgozza
nagyközségünkben a Magyar Kommunista
Párt megalakulásának történetét.

Elsőként közöljük az MKP megalakulá
sának hiteles krónikáját Cserép Mátyás
alapító tag visszaemlékezései alapján.
Endrőd 26 ezer kat. h.-nyi földjén közel

IS ezer ember élt. Az 1930-as évek végén
1,7 kat. h.-nyi terület jutott volna átlagosan
minden lélekre. A birtokmegoszlás a kö
vetkező képet mutatja: 1000 kat. h.-nál
nagyobb birtOk volt 2, 1000 kat. h.-ig volt
I, 500 kat. h.-as 3, 200 kat. h.-at ért el 6
gazdaság, ,,0-50 kat. h.-as területe volt
251 gazdának, 10-20 holddal rendelkeztek
353-an, 3-10 holdas területe volt 815 csa
ládnak, I-3 kat. h. volt a gazdasága 463
tulajdonosnak, míg I kat. h.-nál kevesebb
földdel 542-en rendelkeztek. Ebből látható,
hogy a lakosság túlnyomó többsége, mint
egy kétharmada nem rendelkezett a lét
minimumot biztosító földtulajdonnal.

A férfiak kubikkal, napszámmal, béres
séggel, a nők cselédkedéssel summáskodás
sal keresték kenyerüket. A község déli ré
szén lévő Szőlőkben,a Körös jobb partján
elterülő Kocsorhegyen és a nagylaposi
uradalom cselédei közt volt legnagyobb a
szegénység, a község keleti részében:
Gyomavégen is közel hasonló volt a hely
zet, nem szólva az elég nagyszámú cigány~

ságról. Nem csoda, hogy Békés megyében
Endrődról volt legtöbb kivándorl6 Ameri
kába. (A lakosság arányát figyelembe véve.)

Az 1. világháború elmélyítette a nyo
mort. Az elégedetlenség új eszmék harco
sává tette a proletárokat. Hunya István,
Polányi Máté köré gyülekezett a szegény
ség. Így az öregszől6i kör a szervezkedés
központja lett. Szoros kapcsolatot tartot
tak a Szociáldemokrata Párna!, majd meg
alapítói lettek a KMP endrődi szervezeté
nek. (1918.)

A Magyar Tanácsköztársaság bukása
után nehéz idő következett. Hunya István
a Szovjerunióba távozott, hogy életét
mentse. A többi szervező is állandó bör
tönveszélyben élt.

Mégis, a legnehezebb időben is élt a
"kommunista sej t" községünkben : igaz
csak 9 tagb61 állt. A világválság ínségkony
hái mindennél szomorúbb helyzetről tesz
nek bizonyságot. (Ezrekre ment a napí ét
kezők száma.)

1935 csendőrsortüze véres bizonyságot
szolgáltatott az államvezetés emhertelen
ségéről.

Ezeket a szomorú időket egy látszólag
felfelé ívelő, háborús készülődés gazdasági
helyzete sem tudta feledtetni. A II. világ
háború szörnyűségeminden sebet felszag
gatott a lelkekben. A munkásegyletekben,
- mikor a kommunisták biztonságban vol
tak - Moszkva és London hangját hallgat
ták a rádióba búj6k. Hiába volt a legna
gyobb elővigyázatosság,a tiltott rádióhall
gatás híre eljutott a hatalom füléhe. A rá
diót elkobozták, a kört bezárták, az embe
reket összeszedték. Gyula és Szeged bör-
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töne vallhatna ezekről a keserves dolgok
r61. Az eszmét azonban nem lehet meg
ölni. Sok emher lelkében élt a hit az embe
ribb élet után, a megsemmisített Magyar
Tanácsköztársaság feltámadásában sokan
hittek, közelinek érezték a történelem
megismétlődését. A hadköteles férfiak
fronton voltak, a leventéket 1944 szep
temberében nyugatra hajtották. Asszo
nyokat irányítottak Daszkál István r6m.
kat. lelkész vezetésével bunkerásásra a me
zőtúri határba.

Meglepetésszerűen érkezett a felsza
badít6 sereg Kondoros felől. A községbe
szállásolt németek fejvesztetten menekül
tek. 1944. október 6-án, IS óra tájt felsza
badult községünk. Ugyan Gyoma felől

próbálták megakaCtályozni a győztesek elő

nyomulását, azonban néhány harckocsi
megsemmisítése (9-10 tank) nem állhatta
útjukat a szovjet katonáknak.

A hadműveletek befejezése után a község
orosz kommand6ja felszólította a lakosokat
az élet normalizálására. Az emberek foly
tatták soronlévő munkájukat, a boltok ki
nyitottak, az iskolákban is megkezdték a
tanítást.

Október 14-én Endrődre érkezett Vass
Zoltán az MKP megbízottja és összehí
vatta az itthon lévő kommunistákat. Is-én
jöttek össze a Népházban mintegy 15-20
an. Köztük volt Cserép Mátyás, aki előző

este ért haza a katonáskodást61 szabadulva.
Az összegyűltek közt volt Dávid Vince,
Fülöp István, Gellai J6zsef, S6cz6 Lajos,
Gyuricza Mihály és Sándor, Látkóczki
Antal, Majoros János, Gubuznai János,
Polányi Máténé ...

Vass Zoltán irányításával megalakítot
ták az MKP endrődi szervezetét. Első tit
kárának Cserép Mátyást választották, mi
után a jelenlévö Smíri István különböző

okokra hivatkozva elhárította magát61 a
bizalmat. Cserép kubikos volt. Társai el
ismerését és bizalmát szervezőképességé

vei, éles problémalátásával, gyors helyzet
felismerésévei, értelmes, logikus tárgyal6
képességével, jó munkastílusával, közvet
lenségével, megnyerő modorával, fiatal
sága ellenére szerzett sok tapasztalatával,
s egyéb értékes emberi tulajdonságaival
érdemelte ki.

A községházán beindította az életet, az
ügyintézést, ad6zást. A községből elmene
kült főjegyző helyére a köztiszteletben áll6
dr. Borsi Vince anyakönyvvezetőt állítot
ták. A bír6i székbe visszahívott Kalmár
Imre korára és egészségi állapotára hivat
kozva nem vállalta a megtisztelő nehéz fel
adatot, helyére az Amerikát járt Bartos
Mátét állítoliák. Az alkalmazottak nagy
többsége helyére állt.

A pártszervezet megerősítésére irányult
a legfőbb gond. Pár nap alatt a javasolt
50-es létszám betelt, - így az újabb jelent
kezők - Fekécs Mihály, Bella Elek, Szab6
Péter és elvtársaik - csak később lettek a
párt tagjai, mikor a pártközpont j6nak
látta a létszám bővítését.

A demokratikus fejlődés biztOsítására az

MKP tagjaí segítették a többi párt létesí
tését. Polányi István és J6zsef a Kisgazda
Pártban, Uhrin György és Bartos Máté a
Nemzeti Paraszt Pártban, Hanyecz Pál és
Balogh Elek a Szociáldemokrata Pártba
vállalt fontos és hasznos munkát.

Gyorsan 6riás létszámúra duzzadt a
szakszervezet, melynek első vezetői Majo
ros János és Gubuznai elvtárs lett. Szá
muk 1945 első felében már meghaladta a
2000-et. Még decemberben felduzzadt a
párt segítségével létrehozott ifjúsági szer
vezet a MADISZ és a nők tömegszerveze
tének az MNDSZ-nak a létszáma.

A párt irányításával összegyűjtötték a
község teruletén elhagyott fegyvereket,
robbanóanyagot.

Községünkből hárman kerültek be a
Debrecenben összeülő nemzetgyűlés kép
viselői közé: Cserép Mátyás az MKP,
Vaszk6 Mihály a Kisgazda Párt és Majoros
János a Szakszervezet részéről.

A párt erősítésére, szervezésének segít
tésére többször Endrődön járt Vass, Révai,
Gerő.

A párttagok közül többen részt vettek
Debrecenben apártőrség tennival6iban.
Volt tennivaló bőven a mezőgazdasági

munka szervezése terén is. Az uradalom
vezetői elmenekültek, a cukorrépa szedet
len volt, a tengeri törésre várt. Volt bősé

gesen szántani é, vetnival6. Már 1944 őszén

az elhagyott földeken megindult az agrár
proletárok önkényes földfoglalása. Ez
mintegy előszelevolt a földosztásnak. Nem
zetgyűlési képviselőinkDebrecenben tevé
kenyen részt vettek a földosztási törvény
megalkotásában. Cserép Mátyás, mint
miniszteri biztos Szabolcs-Szatmár me
gyében dolgozott a törvény végrehajtásán.
Távollétében Kurilla Bálint irányította
a párt munkáját.

A földosztást helyben hibátlanul hajtot
ták végre. Azonban sokan maradtak föld
nélkül a jogos igénylők közül, ezért ötszá
zan Németkér, Dunakömlőd, Gara térsé
gébe települtek át.
Endrőd katOnai kommandójával, Vaszil

Szkripkinnel igen jó kapcsolatot alakított
ki a párt. Sok hasznos elméleti és gyakor
lati tanácsot adott a párt szervezésében,
vezetésében.

A biztonság, a közrend biztosítására
létrehozták a demokratikus rendőrséget.

Beindították a fiatalság sportolását sz6ra
kozását és a tanulást.

A párt tekintélye egyre nött, létszáma
gyors ütemben gyarapodott. Kivál6 agitá
ciós munkájuknak elévÜlhetetlen érdeme
van abban, hogy az első szabad választáson
Endrődön az MKP sokkal magasabb átla
got mondhatott magáénak a szavazatOk kö
zül, mint országosan.

A társadalmi munkában végzett párttit
kárságot Cserép Mátyástól Smíri István
vette át, míg előde ügyes gazdaságpolitikai
érzékkel megszervezte a földmívesszövet
kezetet.

iVfártoll Gábor



HUNYA ISTVÁN bácsi köszöntése

I 894-ben, 90 éve született Endrődön

Hunya István, vagy ahogy mindenki is
meri: Hunya Pista bácsi.

Az öregszőlői házból indult kubikos
gyermekeként, hogy megismerje és képes
sége szerint alakít~a a szegények sorsát, vi
lágát. Fiatalon cselédkedett. Megismerte a
legnehezebb paraszti életformát. Később

a kubikos talicska lett kenyérkereső szer
száma.

Az L világháború idején az orosz frontra
került, ott esett fogságba. A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom idején a Vörös
Őrség tagja volt. Jó iskola volt ez arra,
hogy társadalmi ismereteit, tapasztalatait
kibővítse, a tudományos szocializmus leg
újabb forradalmi tanaival, tapasztalataival.

Hazatérte után hadbíróság elé állították
és az olasz frontra irányították. I919-ben
a magyar Vörös Hadsereg szervezője és
harcosa lett. Részt vett a KMP endrődi

szervezetének megalakításában.
1920 után újra kubikos. Szervezi, irá

nyítja az agrárproletárok harcát. Fontos
kapocs az országos vezetés a vidék munkás
mozgalma között. Többször letartóztatják
és megkínozzák.

A Földmívesek Lapjában többször mu
tatta be a falu szegénységének nyomorú
ságos, tarthatatlan életét. Ezek közül ki
emelkedik az 1921. május 21-én megjelent
"A FALUSI GYÖNGYÉLET".

Az I922-ben csendőrterror alatt lefoly
tatott választás megakadályozta Vági Ist
ván szoc. demo jelölt megválasztását, mely
után Hunya Istvánt tizenhetedmagával le
tartóztatták, mivel "Vági István képviselő

jelölt megválasztása érdekében meg nem
engedett módon agitációt fejtett ki." Ez az

idő, mikor Endrődön a lakosok 42%-a
"nincstelen" volt.

A Szeder-Peyer vonalvezetés láttán "az
endrődi földmunkásszervezet" határozott
irányt vett a kommunistasejt kiépítésére.

I925-ben a szolgabíró bezáratta a kubi
kosok egyletét, mert "felforgató kommu
nista eszmék melegágya" .

I926-ban a szomszédos községekben te
vékenykedik, segít a kommunista szerve
zetek létesítésében. Még az évben röpla
pok szerkesztése és terjesztése vádjával
kerül letartóztatásra.

Az 1927. március 2-i Népszavában ol
vasható:

. .. "A bolsevista szervezkedés vezetői

mind ismertek a rendőrség előtt. A legna
gyobb részUket már el is fogták. Félhivata
los közlés szerint a legjobban kiépített szer
vezetek Salgótarjánban, Debrecenben,
Győrben, Miskolcon, Kaposváron és End
rődön voltak" ...

1927 nyarán röplapban intézett felhí
vást a "MAGYAR FÖLD ROBOTOSAI
HOZ: KUBIKOSOKHOZ, MUNKÁ
SOKHOZ, BÁNYÁK, GYÁRAK, MŰ
HELYEK DOLGOZÓI HOZ" melyben
a proletáriátus követelései kapnak hangot.

I93z-ben, - mivel élete veszélyben fo
rog - elhagyta az országot és a Szovjetunió
ban telepedett le. Emigrációban a moszk
vai SARLÓ ÉS KALAPÁCS és az Új
Hang közli írásait.

I934-ben Moszkvában jelent meg a
KUBIKOSOK című mozgalmi elbeszé
les-gyűjteménye,mely a földmunkás életé
nek híteles és ízes krónikája.

I945-ben a felszabadítókkal tér haza.
Azonnal bekapcsolódik a politikai életbe.

A falusi gondok-bajok orvoslásán fárado
zik. A DÓZSA NÉPE cÍrnű hetilapot szer
keszti, mely a mezőgazdasági problémák
boncolgatója. Reális, a baloldali elhajlás
tól, túlkapásoktól mentes politikus. Mun
kája titka: valóban ismeri a falu életét és
tisztán látja a haladás útját, melyben járás
hoz tfuelem és emberség kell.

I958-tól a MEDOSZ elnöke. Gyakran
találkoztunk vele a televízió képernyőjén.

Élettörténetét az EMELT FŐVEL című

lrásában összegzi, mely sok-sok hiteles
adatot őriz meg községünk életéből.

Az élet hű tükre a HÁRMAS PRÓBA
TÉTEL cÍrnű könyve.

Sok elismerés, kitüntetés jogos tulaj
donosa. Szülőfalujába gyakran hazatért,
volt harcostársaival gyakran találkozott és
beszélte meg velük a következő lépést, a
soronlévő tennivalókat. A csendőrsortűz

áldozatainak évfordulóján részt vett a szo
boravatáson, és a tudományos ülésen érté
kes előadással segítette a valóság jobb meg
ismerését.

Kívánjuk, hogy kedves Pista bácsink
még soká éljen erőben, egészségben, s to
vábbi hasznos munkákkal gazdagítsa a
község életének híteles krónikáját!

MártolI Gábor

A paraszti élet változásai
Legnagyobb nemzeti ünnepünkre, né

pünk sorsfordulóját jelentő esemény 40. év
fordulójára készülünk, hazánk felszabadu
lásának megünneplésére. Településünk
életében ez a nap még korábbi időhöz kö
tődik, híszen 1944. október 6-án egy napon
szabadult fel a német fasiszta elnyomás
alól. Endrőd, majd Gyoma, a mai Gyoma
endrőd. Talán van valami történelmi igaz
ságtétel abban, hogy hazánk e megyéje,
Békés megye, a Viharsarok népe - ahol az
agrármozgalomnak évszázados hagyomá
nyai vannak, ahol annyi küzdelem, harc és
vér folyt a földért, a megélhetésért - nyerte
el elsőként a felszabadító szovjet csapatok
révén szabadságát.

Most 40 év múltán, ha némi nosztalgiá
val is - mert ez alól nem mentes az átélő 
érdemes áttekinteni mi történt az elmúlt
négy évtized alatt, illetve hogyan élt ko
rábban a paraszti dolgozók rétege és ho
gyan él ma. Azért erről a rétegről szólok,
mert a két település életében, mint ahogyan
a megyében is, a mezőgazdasági termelés
évszázadokon át elsődleges volt. Gyoma és
Endrőd lakossága életében is meghatározó

volt a mezőgazdaság. A felszabadulás előtt

az itt élő emberek 70%-a élt a mezőgazda

ságból és csupán 15 %-a az iparból. Ez vi
sZOnt nem azt jelentette, hogy a lakosság
70oó-ának volt földterülete, mert a nagy
birtok Gyoma térségében a terület 40%-át,
Endrődön 15 °ó-át fogta át. Endrődön in
kább a közép- és kisbirtokosok száma volt
jelentős. Endrőd mezőgazdasági bérmun
kásainak aránya a lakosság 42 ";,-át tette
ki, foglalkoztatásuk a szomszéd község tér
ségére is kiterjedt.

A földnélküli agrárproletárok tömege ál
landó harcot folytatott a megélhetésért, a
mezőgazdasági cselédek innen kerültek ki
zömmel. Már a középbirtokosok is család
juk munkaereje mellett bérmunkások al
kalmazását igényelték, a kevés földdel ren
delkezők időszakosan kanászt, vagy kisbé
rest foglalkoztattak. A munkaerő-kínálat

nagy volt, a kereslet behatárolt, így a meg
állapodott bérek is alacsony szintűek. Pl.
egy kiskanász bére húsvéttőlSzent Mihály
napig (szeptember 29-ig) egy mázsa búza.
Ha nagyobb volt, más munkára is alkal
mas, még egy pár csizma, esetleg egy vá-

lasztási malac. Akisbéresek márciustó I
András napig (nov.ember 30), az öregbére
sek újévtől szilveszterig szerződtek.A meg
élhetést a minél hosszabb időre való fog
lalkoztatás biztosította.

A helyzeten nem változtatott a húszas
évek elején végrehajtott Nagyatádi féle
földreform sem, hiszen a szétosztott úgy
nevezett proletárfóldek a legrosszabb mi
nőségűek voltak. Az eszköz- és tőkehíány

következtében egymás után mentek tönkre
a kisebb birtokosok. Voltak, akik kevés
terUletükhöz még annyit béreltek a na
gyobbaktól, vagy harmadosként művelték.

Munka volt látástól-vakulásig. Nem vol t
könnyű tehát a földdel rendelkezőneksem.
A kevésből ki fizetni az adót, a munkabért,
az arató-cséplési díjat és ne soroljam to
vább, megnézhette mi maradt a kamrá
ban. Az akkori termelőeszközökkelművelt
csejti, póhalmi, fazekas i földek bizony nem
remekeltek kimagasló termésátlagokkal.
Dominált a búza, árpatermesztés, ez a
szántóterület mintegy 70%-án, kukorica
22 %-ot tett ki, a lucerna a maihoz hasonló

folytatás a 6. oldalolI
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BerakarÍrásÍ pillallarkép régw és ma

3,5%-át foglalta el a művelt terülemek.
A termésátlagok alakulásár61 nincs hite
les községi adatunk, így az emlékezetre
hagyatkozva írhatom le, hogy búzáb61
8-10 q katesztrális holdanként, kukoricá
b61 10-12 q már j6 termésnek számított.
Egy deszkával megmagasított lőcsös kocsi
kukorica egy holdr61, már megnyugtat6
termés volt. A megtermett mennyiségek
ből val6 részesedésén nagy küzdelem folyt
egész évben. Az arat6munkások sora kí
nálta munkaerejét a piactéren. Egy hold
aratása 90-120 kg-ig, att61 függően, hogy
mit ígért a termés, talponá1l6 vagy netán
dőlt volt a gabona. Ez adott munkát 3-4
hétig pirkadatt61 sötétedésig. Elismert tel
jesí=ény volt egy hold napi betakarítás
(pakkbatétele) 3 arat6munkás (kaszás,
gyűjtő, kötöző-keresztező) részéről. A ké
vé~gabona asztagba hordása is napokig
tartott. Késő estig hallani lehetett a szeke
rek csikorgását, a gazdasszony 2-3 dűlő

távolságb61 felismene a kocsi kotyogását;
készülhet a vacsora!

A gabonacséplés ünnepnek számított a
gazdáknak, ugyanakkor felejthetetlen mun
kaszakaszt a cséplőmunkásoknak, részben
azén, hogy együtt dolgozott 20-22 ember,
de azért is, mert kegyetlen munkát jelen
tett 6 héten keresztül a napi 18-20 6rás
megfeszített fizikai igénybevétel. Ez páro
sult a rekkenő hőséggel és a gépet körül
vevő sűrű porral. Mégsem volt könnyű

egy korábban kialakult cséplőcsapatbabe
kerülni, mert mindenki ragaszkodott a ke
nyérkeresethez. Egy cséplés i szezonban, ha
jól ment a gép, s a termés is olyan volt, a
cséplőmunkás 8-la q gabonát megkeres
hetett. Aki mégis bekerül! a csapatba, an
nak bizonyítani kellett, és megemlegeti
amíg él. Nagyon sok nő (félrészes) megsi
ratta a töreklyukat, mert az a pokolbeli
helyzettel volt egyenlő. De nem volt gye
rekjáték a törek, a szalma hordása sem,
nem beszélve a divatos 90-100 kg-os zsá
kokr61, amit nem egy helyen a padlásra
kellett vinni, helyenként létrán. S a mun
kaszünet hetenként csak egy félnap volt,
vasárnap délelőtt, de az is a keresett gabona
szé=érésével telt el.

A kukorica törése, betakarítása is meg
feszített munkát követelt. Nappal törés,
este a szár kivágása, hajnalban a szár bekö
tözése és kúpolása volt a munka rendje.
A sok bérmunkás már igyekezett év elején
biztosítani a részes munkavállalását, hogy
az így keresett kukoricával egy-két híz6cs
kát a családja részére meghizlalhasson.
Az őszi időszakban már verni kellett a kö
vetkező év kenyerét biztosít6 gabonát is.
Ekkorra a nyári tarl6szántást (ugarlást)
be kellett fejezni. A búzát eszköz hiányáhan
kézzel sz6rták, vagy lóvontatású vetőgép

pel vetették összefogva a kisebb gazdaság
gal rendelkezők.

Az őszi vetés, betakarítás után sem volt
pihenő, hiszen a gazdálkodással összefüggő
munkák szerszámjavítás, kötélfonás, kosár
fonás, az állatállomány ellátása, takarmá
nyozás és leheme sorolni. Az állattenyész
tés elég fejlett volt a térségben mindig.
A Körös északi oldalán levő gyengébb mi
nőségű talajokon a nagyobb állatállomány
tartásával igyekeztek a gazdálkodás bizton-
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ságát fenntartani. A szükséges takarmány
kiegészítését a K<jriis déli oldalán gazdál
kod6któl vásárolták meg. Az élet azonhan
mind nehezebb len. Az öröklésekkel a bir
tokok megoszlása egyre apróbb területekre
szahdalta a gazdaságokat. Töhhen a saját
földjük mellett hérmunkára is kényszerül
tek. Szaporodott azok száma, akiknek fő

jövedelmét a részes kukorica, aratás, csép
les, a másoknál végzett munka adta. A ré
szes kukoricakapálás-, törés már nem har
madán, hanem negyedén, sőt ötödén lett
kiadva. A szaporodó cséplőgépekre keve
sehh bércséplés juratt, kisehhre zsugoro
dott a megélhetőség lehetősége a nin,"stde-

Egészségügy

1984. augusztus 29-én az MSZMP Vá
rosi jogú Nagyközségi Bizottsága V. B.
ülésén beszámolt a körzet és a nagyközség
egészségügyi helyzetéről a Városi jogú
Nagyközségi Tanács V. B. Művelődési-,

Egészségügyi és Sportosztályának vezetője.

I

nek számára, még az időközhen végzett
kubik és alkalmi munka sem ellensúlyozta
azt. Ugyanakkor a kialakult háborús hely
zettel együttjáró terménybeszolgáltatás i
kötelezettség teljesítése után maradt i s,
nem is a földdel rendelkező parasztság pad
lásán és szérűjén. Törvényszerűen nőtt a
feszültség a paraszti dolgozók, a földd el
rendelkezők s a nincstelenek között, kri
tikussá vált a lakosság léthizransága. Ez en
a helyzeten változtatott némiképp a fel
szahadulás utáni földreform, amely fordu
lat kezdetét jelentette Gyoma és Endrőd

paraszti dolgozóinak az életéhen.
(f f. rés::: a k6verkezó' számbalI )

A heszámolót a V. B. elfogadta.
Megállapítást nyert, hogy a központi or

vosi ügyelet létrehozása úgy a nagyközség,
mint a körzet területén megnyugtató ered
ményeket hozott. AV. B. közös véleménye
volt, hogy az új közigazgatási terület kiala
kulása szükségessé teszi az egészségügyi el
látás továbbfejlesztését a VII. ötéves terv
időszakában.



1944 októbere Öregszőlőben
1944. szeptember I-én - régi szokáshoz

híven - megkezdődött a tanítás a Szent
Imre iskolában; oda jártam negyedik ele
mil:e.

Úgy 8-ro nap múlva Kalmár tanító úr
közölte velünk: - Gyerekek, mától kezdve
nem kell iskolába járni a háború mi3tt.
Majd üzenek, ha megint jöhettek, de nem
tudom, mikor.

Amikor apámnak elújságoltam az öröm
hírt, ő alaposan kikérdezett, hogy mit
mondott még a tanítÓ úr, majd azzal zárta:
úgy látszik, baj van Romániában.

Egyszer - már a kényszerszünet ideje
alatt - a kezembe került egy újság. A:z új
ságban egy rajz volt, amely a szovjet kato
nákat és Sztálint kidülledt szemű, vám
pírfogakkal és hegyes szarvakkal megáldott
lényeknek ábrázolta. Igen rondák voltak.
Én, tizenévesen, ezt komolyan vettem. 
Majd meglátjuk, ha ideérnek - zárta le
apám az ügyet.

Esténként sokszor hallonunk ágyúdör
gést dél felől, ilyenkor IDindig eszembe ju
tOtt az újság és féltem.

Október 6-án kora délután robbanáso
kat és ágyúdörgést hallottunk Kondoros
felől és látható volt a felszálló füst is. Senki
nem gondolt még komoly dologra. Szom
szédunk, Paróczai István bácsi, még bosz
szankodon is. Szidta a magyar katonatisz
teket, akik tönkretetetik a szép kukoricát
Hunyán és a peresi határban: "mért pont
orr gyakorlatoznak?" Félóra múlva már ő

is elcsendesedve látta, hogy német katonák
menekülnek a kondorosi műúton Endrőd

felé, mögöttük pedig a német repülők osz
tották az áldást, s nemsokára láttuk a csor
dagyep szélén megjelenni a szovjet páncé
losokat. Légiharc alakult ki Öregszőlő fe
lett. Ezt onnan tudtuk, hogy a német repü
lők között - ezeket jól ísmertük, mert
Gyomán, a fattyasi legelőn volt a röpterük
- megjelentek a vörös csillagos vadász
repülők. Kergették egymást, lövöldöztek
egymásra. A harci zaj Endrőd és Gyoma
között volt a legnagyobb; égnek szálló
füst jelezte ezen a részen a csata komolysá
gát. Naplement táján csendesedett a lövöl
dözés.

Nagyanyám és az akkor r9 éves nagyné
ném közelebb laktak a kondoros í kövesút
hoz, mint mi, de a két tanya között csak
pár száz méter volt. Este, már sötétedéskor,
elmentünk hozzájuk. A felnőttek az átélt
izgalmakról, a lehetőségekről beszélgettek.
Én elaludtam, szüleim később hazamentek.

Hajnal felé motorzúgásra, csörömpö
lésre, emberí hangokra riadtunk. A nagy
nénémmel az ablak sarkából kilesve meg
állapítottuk, hogy ezek oroszok. Nagy
anyám rózsafüzért kezdett morzsolgami.
A katonák kinyitották a kaput, kiabáltak.
Nagyanyám fehér zsebkendőt vett magá
hoz és nagynénémnek ezt mondta: - Ha
meghalok, apád mellé temessetek. Feltar
tott kézzel kiléptünk, kapituláltunk, befe
jeztük a háborút a Szovjetunió ellen.

Elvakultunk a zseblámpa fényétől, a ka
tonák megjegyzéseket tettek, nevettek.
Egy katona bevilágított a lakásba: ajtó

mögé, ágy alá és követelte a fasisztákat.
Meggyújtotta a petróleumlámpát, mive
lünk elsötétíttetett. Közben megfigyeltem,
hogy más az egyenruhája, puskája, mint
amiket eddig láttam. Mosolygott, nem bán
tott senkit és nem volt se szarva, se vám
pírfoga. Aztán a többi katona is bejött,
fiatal tísztek, azok is hasonlóak voltak, em
berek. Ki széken, ki lócán, vagy a búbos
kemence padkáján - pár perc múlva már
mind aludt. Mi hárman nem zavar tuk
őket, meg se mertünk mozdulni.

Nem sok idő múlva egy magas, bajuszos
katona lépett a szobába, körülnézett, intett
nagyanyánknak, hogy kövesse. Mi, gyere
kek, utánuk. A ház előtt lévő kecskelábú
asztalra két zsákot tesz és kiborítja a tartal
mát; 7-8 megkopasztott liba volt benne.
Nagyanyám egyből megérti: éhesek, levest
kell főzni. - Ehhez üst kell - mutogatja a
katonáknak nagyanyám, el kell menni a
szomszédba, vagyis hozzánk, de ehhez kí
séret is kell. Egy fiatal katona vállalkozik és
vele indulunk az első vonalban az üstért.
Mindez 7-ére virradó éjjel. Annyi katona
volt az úton, amennyi ember csak az
augusztusi endrődi vásárban szokott lenni.
Tankok, teherautók, ágyúk, egy helyen
vöröskeresztes zárt autó, ekörül bekötözött
sebesült katonák, jajgatás is hallatszott, ez
megdöbbentett, többször felbotlottam va
lami drótfélében, elestem, ilyenkor fumom
kellett a sokaság között cikázva, hogya ka
tonáktól és nagyanyámtól ne maradjak el.
Így értünk a mi lakásunkhoz. Alclakzörge
tés után apám kijött, elvitték az üstöt, én
otthon maradtam.

Nálunk szomorúbb a hangulat. Apám
elmondja, hogy itt a ház előtt bizony lövöl
döztek, harc volt. A sötét szoba ablakából
látjuk, hogy a sok katona lövészárkot ás,
ágyúkat állítanak fel igen sűrűn, azok
csöve Gyoma felé néz. Az aggódás így to
vább nőtt. Házunk a szovjet katonák tá
madó- (vagy védekező?) állásában van.
Majd bejön egy katona, aki valamilyen al
tiszti rangot visel, s enni kér. Anyám ke
nyeret-szalonnát hoz, a zsebkést és a fok
hagymát ő veszi elő. Míg falatozik, meg
tudjuk, hogy tegnap hajnalban 3 órakor
indultak Aradról és most a német röpteret
akarják elfoglalni. Apám e1mutogatja neki,
hogy a röptér Gyomán van, 3 kilométerre
innen. Hajnalodik, több katona is bejön,
a konyhában tüzet gyújtanak, tojást főznek,
konzervet melegítenek, reggeliznek. Egy
nagy fazékban víz is melegszik. Meglepe
tésünkre egy katonalány lép be, keres vala
mit, megtalálja a lavórt, beleönti a vizet.
Anyám hozzálép, az üres szobába tessékeli
és szól, hogy ne menjünk be. Mosdás után
köszönetfélét mondhat, anyám a "szíve
sen" szót feleli, mindenki a maga nyelvén.
A két nő - nyomatékképpen - egymás kar
ját is megsimítja. Később, felnőtt fejjel
értettem meg, hogy a két eltérő nyelvű nő

azonos gondja megértésre talált közöttük
ezen a reggelen az öregszőlői harcmezőn.

Pár perc múlva - a nap akkortájt bújt
elő - eldördültek a lövegek, Gyomára száll
tak gránátjaik, a katonák lövészárkokba

húzódtak, s a melegedő katona remegni
kezdett, verejtékezett; ez mindannyiunk
nak megdöbbentő volt, s az eddigi izgal
mak rajtunk is félelemmé fokozódtak. He
tekkel később szomszédunk, Nemes Jani
bácsi magyarázta meg a látvány titkát: 
Doberdón, I s-ben, minden csata előtt úgy
remegtem, mint a nyárfalevél. De akkor
reggel is, mikor az orosz ágyúk Gyomát
lőtték l

Lassanként elhallgattak az ágyúk, a lö
vészárkok megelevenedtek, s a harcosok
megindultak Gyoma felé.

Reggel 8 óra felé már csak néha húzott el
egy-egy teherautó az úton, mi elmerész
kedtünk nagyanyámhoz. A tanyán 30-40
katona, többsége tiszt. Tehát itt parancs
nokság lett?! Nagyanyám, szolgálata ma
gaslatán, két tűzhelyen főzi a libákat. Ka
tonabeosztottjai - akiket valószínűleg a
bajuszos parancsnoktól kapott - is serény
kednek : rakják a tüzet, a levesbe való zöld
séget tisztítják. Nagyanyám nagy izga
lomban van: nincs a háznál annyi levesbe
való tészta, amennyi kellene. Asszonyi ta
nakodás, s anagynénémmel hozzáfognak
tésztát nyújrani, metélni. Ezt nagy érdek
lődéssei szemlélték a katonák, egyik-másik
meg is próbálta. Néhányan szótárt készí
tettek: tárgyakat mutattak, mi mondtuk
magyarul, ők leírták. Figyeltük, mit írtak,
s én nem értettem, miért nem tudom elol
vasni a leírt magyar szavakat. (Honnan tud
hattam volna, hogy cirill betűvetés is van
a világon?) Papírt kértek a további műve
lethez. Én szolgálatkészen ugrottam az is
kolatáskámért, amely szeptember óta nagy
anyáméknál hányódott. Elővettem nagy
kincsemet, egy 40 lapos kockás füzetet,
amelyet még a nyáron a nagybátyám hozott
nekem az orosz frontról, Ukrajnából. Eb
ből aztán majdnem baj lett. A katonák
gyanakodva megállapították, hogy ez hadi
zsákmány. A:z egyik katona valami gorom
bát mondhatott nekem, ujjával megfenye
getett, néhány lapot kitépett a füzetből,

aztán visszaadta. Én nem értettem, mit
vétettem. Apám megijedt, innen is sejtet
tem, hogy valami nincs rendben. A füzetet
elrej tettem.

Közben az udvaron egy 80-90 kilós disz
nót perzseltek. Akkor láttam először gáz
olajjal működő perzselőt. A szétbontott
disznóból két fiatal katona néhány szelet
szalonnát kér, majd hozzám fordulnak és
mutogamak a tornác végén lévő fél zsák
krumplira. Nagyanyám engedélyével ki
szolgálom őket, így kezdődött barátkozá
sunk. Elindultak, én utánuk ólálkodtam.
Bírodalmuk egy E alakú lövészárok, kö
zepén egy általam soha nem látott fegyver.
Krumplit pucoltak, egy vaslábosban sza
lonnát sütöttek. A:z egyikükön két jelvényt
láttam, ezt hosszasan elnéztem. Egymásra
mutogamak és mondják, hogy komszomol.
Aztán rám mutogamak, de nem értjük
egymást. Évekkel később jöttem rá, hogy
komszomolistákkal találkoztam és azt kér
dezték, hogy én milyen ifjúsági szervezet
nek vagyok a tagja.

folytatás a 8. oldalolI
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Az eszmecserét motorzúgás, kiabálás za
varja meg. Új ismerőseim beugranak a lö
vészárokba, megszólalnak a fegyverek, én
elfutok. Német repülők támadása, 3-4
bombát ledobnak, ekkor hallottam először

a bomba süvítését. Kár nincs, csak a Pikó
tanya pulykái közé esik egy bomba, elpusz
tít közülük néhányat - az öregszőlői kutyák
örömére.

Elkészül a libaleves. A bajuszos parancs
nok intézkedik. Néhány szovjet tiszt,
nagyanyám és szüleim a szobában, tányér
ból, családiasan ebédelnek. A többiek a
lövészárok szélén, csajkál:;ól eszik a nagy
anyám főztjét, én bádogtányérból kapok
kóstolót. Evés után a parancsnok nagy
anyám elé áll, tiszteleg, a többiek nevernek
és töbhször elhangzik a szó: harasó. Nagy
anyám szolgálata ezzel letelt.

Délután 2-3 Óra tájt ismerőseink is el
mennek, szintén Gyoma felé. Aznap már
nem láttunk több szovjet katonát.

8-án reggel, vasárnap a szomszédok a mi
lakásunk előtt jönnek össze - hiszen ott
volt az összetűzés. Mindenki izgatott. Ma
rékszámra szedhetők a töltényhüvelyek és
töltények, elhagyott kézigránátok, s az
ágyúállásokban még ágyúgolyók is vannak.
Golyótördelte fák, bokrok, vérfoltok kö
zött egy német rohamsisak, távolabb de
rékszíj, katonasapka, német páncélöklök.
A katonaviselt emberek összeállítják az el
képzelt csatajelene',et, majd összegyűjtik a
még veszélyes lövedékeket azzal a szándék
kal, hogy elássák. Ekkor látom meg az út
túlsó oldalán a földből kilátszó emberi kart.
Egy halott szovjct katona! Kiemelik. 30 év
körüli magas, bama ember. Semmilyen
irat n~ncs nála. A szomszédok azonnal ásót,
lapátot hoznak és rendes sírt ásnak a dűlőút

mellé. Knap Vince bácsi, volt 19-es vörös
katona (az 1. világháborúban bosnyák ka
tona), aki néhány sZÓt tud szerbül, elindul
szovjet katonákát. Talál is a Csáki-iskola
körül, azok eljönnek vele. Közben a töb
biek megkeresik a halálos sérülést a kato
nán a szíve táján kisebb vérfolt és a lövedék
helye. - Nem sokat szenvedhetett szegény
mondogatják. A katonát a sírba helyezik,
mellé rakják a lövedékeket, majd kivágott
kukoricaszárat raknak rá szemfedélként.
15-16 felnőtt és gyerek és a két szovjet baj
társa adja meg a végtisztességet az ismeret
len katonának.

A temetés ut~n még az emberek beszél
gernek, amikor atávolabb lakó Ko<:zka Mari
néni bukkan fel és mondja, hogy az ő udva
rukon is van haloit katona, az német.
Újabb adalék a:L elképzelt csatajelenethez :
a menekülő németek betörtek a lakásába és

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: 3 Varosi Jogu Nagyközsegi Tanacs

Gyomacndród
A kiadás"rt felelős: Jenei Bálint

a Városi Jogu Nagyközségi Tanacs elnöke

Szerkeszti 3 szerkcsztö bizorrság

Főszerkesztő: Jánovszky György
Tördelöszcrkcsztö: Beinschróth Karoly
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otthagyták a súlyos sebesültet, aki szomba
ton valamikor meghalt, s így találtak rá az
addig a szomszédban megbújt Koczkáék.
A férfiak megindulnak és Mari néni kertjé
ben a német katonát is eltemetik.

A szovjet katona sírja fennmaradt.
A vele eltemetett lövedékek miau nem szál
Iítouák el Dévaványára, a tömegsírba.
Később az endrődi tanács Gyebnár József
községi párttitkár és Czikkely Miklós ta
nácselnök közreműködésével rendbeho
zatja. Majd az úttörők gondozzák, megem
lékezéseket tartanak, a sír kegyhellyé ala
kul. A rendszeres tiszteletadás kialakításá
ban nagy része van Pésó Illés Bél;\né tanár
nak, aki a környéken nőtt fel és lakott.
A 70-es években az öregszőlői KISZ-fiata
lok - Jakus Imre vezetésével- kialakitják a
jelenleg álló síremléket.

Akik eltemették az ismeretlen katonát,
a következők voltak: Knap Vince, Nemes
János, Paróczai István, Gyuricza Elek,
Szakálos István és apám, Hornok Lajos.
Ma már közülük sem él senki.

Közvetlenül a háborús napok után,
mondhamám, a "hátország"-ban még sok
olyan történt, ami máig felejthetetlen a
számomra. Néhány mozaik:

- Kidobolják, hogy a lakosságnak a felsza
badító szovjet hadsereg részére kenyeret
kell sümi. A "felszabadító" szót akkor
halljuk először. A megsütöu kenyeret
helyi lakosok szállítják kocsival a Hajdú
megyei Furta községbe, a frontra. Paró
czai István bácsi is köztük van, mindezt
tőle hallom.

- Október 15-16 körül újságokat osztanak
a szo·.·;ct katonák, amelyet - miat utóbb
kiderült - a gyomai Kner Nyomdában
nyomtak. Harctéri jelentések, ill. az élet
megindításának teendői olvashat6k
benne. Nagy kár, hogy eddig nem került
elő az újság egyetlen példánya sem.

- Búzavetés ideje van októberben. Lovaink
nincsenek, elvitték a háborúba, két bor
júval szántjuk le a magot. Egy kozák
kedvet kap a békés foglalkozáshoz,
apámtól elkéri a nyakba akasztott zsákot,
most ő szórja marékkal a búzát, apám
szerint szakértelemmel, ahogy kell. Ara
táskor emlegetjük a kozákot, vajon mi
lett vele?

- Szovjet katona 70-80 marhából álló gu
lyát legeltet a határban. Takarmányrépát
hordunk a borjakkal a közelben. Keveset
rakunk a kocsira, a borjak nem bírják.
A katona segíteni akar, felajánlja apám
nak, hogy válasszon a gulyából nagyobb
marhákat. Miután apám nem fogadja el a
cserét, kézmozdulatokkal nyilvánít rÓ
lunk véleményt.

- Nagy elismerést vívnak ki a pilóták is.
Október vége felé - valószínűleg Szolnok
elfoglalásának kapcsán - igen sok rt::pülő,

bombázÓ, vadászgép jelenik meg Endrőd

és Gyoma felett, teszik, amit tenniük
kell. Visszatérés közben egy sérült 3 mo
toros bombázó a .sóshalmi csordagyepre
kényszerül leszállni. Rövid akifutópálya,
de három lakott tanya is van a repülő

útjában. A pilóták éles fordulatokkal
manővereznek és a már földön futó gép
elkerüli a tanyákat. A környék lakói mély

meggyőződésselmesélik, hogy a pilóták
meg akarták menteni a tanyákat, ame
lyek még most is állnak.

- A katonák járják a környéket. Beszerző

utak ezek. Élelmet, meleg holmit, lábbe
lit kémek vagy követelnek. Az élelmet
senki nem sajnálta, de a ruhát, lábbelit
már igen, mert az szűkében volt. Egy
alkalommal ittas katona nó'kkel köteke
dett. Nagyon hamar megjelent egy lovas
tiszt, valószínűlegaz illető parancsnoka 
és szitkozódások közepette derékszíjjal
verte a magáról megfeledkezett embert.
Napokig beszéltek az esetről.

Hát - valahogy így történt.

Negyven év telt el azÓta. Ez alatt az idő

alatt sok történelmi tárgyú könyvet elol
vastam és a gyerekkori emlékek lassan tör
ténelemmé rendeződtek bennem. Hogy
ezeket az emlékeket leírjam, azért történt,
mert meggyőződésem, hogy ilyen mozai
kokból áll településünk történelme, s eze
ket le kell írni. A környék felszabadulásával
kapcsolatban megjelent dokumentumok
természetüknél fogva szárazak, nélkülözik
az átélt emberi élményeket. J6 lenne, ha
azok, akiknek az itt leírtakhoz hasonló jel
legű mondanivalójuk van, leírnák, hogy
minél teljesebb legyen a szűkebb értelem
ben vett hazánk történelme is.

HOYlUJk Lajos

Gyászmenet

(Az 1944-ben elhurcoltak indulója.)

Megyünk, megyünk esőben, ködben.
Dalolunk furcsa, szép nótákat.
Télből tavaszba, nyárból őszbe;

áttiprunk vermet, csapdát, gátat.

Megyünk, megyünk szuroksötétben.
Csak bátor hitünk van velünk,
s kísérteties fényben csillog
könnytelen, lázas, nagy szemünk.

Megyünk, megyünk bozontos-búsan.
Léptünk nehéz lesz, lassú, fáradt.
Mély gödrökbe, kátyúkba zökkenünk,
imbolyogva botlunk nehányat.

Megyünk, lépkedünk vánszorogva.
(Távol vannak a nÓtás léptek.)
Csak visszük cipeljük magunk
fonnyadt, beteg, sánta legények.

Megyünk, megyünk. Még néhány lépés,
és sosem ismert könnyülést lelünk:
pihentető, lágyölű ágyba,
a sirunkba bekélt~n esünk.

Megyünk, megyünk. Még néhány lépés.
Hosszú sorban az álmok népe.
Zsolozsmánk csendes békekérés.
Párat lépünk, és aztán vége.
(1944)

LWártoll Gábor
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Nagyközségünk minden lakójának

~ eredményekben gazdag, boldog Új évet kíván a szerkesztő bizottság ~

A TELEPÜLÉS TISZTASÁGAÉRT
Az utóbbi évtizedekben társadalmi-gaz

dasági fejlődésünkkel együn nagymérték
ben jelentkeztek a környezetet károsító té
nyezők, ami jelentkezik a vizek, a levegő,

a föld szennyezettségében, a hulladékok
mennyiségének elszaporodásában.

Az ember jogos igénye, hogy minden
napi életét tiszta, egészséges környezetben
élje. Az emberi környezet károsításának
megakadályozása érdekében a központi és
helyi szerveknek hathatós intézkedéseket
kell tenni, ugyanakkor minden egyes ál
lampolgárnak is saját érdekében részt kell
vállalnia ezen feladatok megoldásában.
Ez utóbbi feladatvállalás és az ezzel járó
felelősségtudat még nem Teljes körű. Jo
gosan háborgunk a vízpartokon, utcákon,
tereken lévő szemétlerakatok ellen, pedig
ezek sem maguktól kerültek oda, hanem az
emberi nemtörődömségből, felelőtlenség

ből. Emian szükséges, hogy ma még a jog
eszközeivel is küzdjünk településünk tisz
taságáért. E célból alkona meg Gyoma
endrőd városi jogú Nagyközségi Tanácsa
1984. június 21-i üIésén a köztisztaságról
szóló tanácsrendeletet, mely a központi
jogszabályokkal egy(ln biztosítja lakókör
nyezetünk fokozon védelmét és fejleszté
sét. A tanácsrendelet leszögezi azt az el
vet, hogy az ingatlanok tisztántartásáról az
ingatlan felen rendelkezni jogosult köteles
gondoskodni.

Az ingatlanokon keletkező szemét elhe
lyezése a tulajdonos számára gond. Az el
égetés során szennyeződika levegő, a fOst
mian a közvetlen környezet lakói is tilta
koznak. Elföldelése a nem bomló hulladé
kok (műanyag, stb.) felszaporodása mian
a kertekben sem kívánatos. A legkézenfek
vőbb megoldás, ha a szeméne1epre kerlll
kiszállitásra. Sokan azonban nem ezt a
megoldást választják hanem bozótosokba,
vízpartokra dobják ki a szemetet.

A tanács a szemét összegyűjtésére,keze
lésére és árta1matlanÍtására szeménelepet
tart fenn. A mai ún. vágóhídi szeménelep
pel sok dicsekedni valónk nincs, hiszen a
település középpontjában (ez bizonyos

szempontból előny is), főútvonalak mellen
fekszik, s a szemét kezelése is sok kívánni
valót hagy maga után. A jelenlegi helyze
ten sokat már nem érdemes vitatkoZnÍ.
A következő évben le kell zárni, s területét
lefóldelésse1, parkosítással újra kultúrkör
nyezené kell alakítani.

Az új szeménelep kijelölése már megtör
tént a téglagyári agyaggödröknél, s a Kör
nyezetvédelmi Alap támogatással, vala
mint tanácsi erőforrásokfelhasználásával a
célnak megfelelően ki kell építeni. Az új
szeménelep környezetvédelmi előírások

nak megfelelően a település lakóterületei
től távolabb esik, s ez óhatatlanul felveti a
szemétbegyűjtés szervezettségének foko
zását. A tanácsrendelet előírja, hogy az in
gatlanokon keletkező szemét csak a sze
méne1epen helyezhető el, ezáltal tiltja
minden más he1ye."l a szemét 1erakását
büntetés terhe mellett.

A háztartási és egyéb szemét közegész
ségügyi előírásoknak megfelelő gyűjtésé

ről és elszállításáról a tulajdonos köteles
gondoskodni. A szemét rendszeres elszállí
tásáról a tanács inté=ényesen gondosko
dik a belterületi burkolt utak mentén, ahol
az ingatlan tulajdonosok kötelesek e szol
gáltatást igénybe venni. A rendszeres ku
kás szemétszállitás bevezetése nemcsak
környezetvédelmi okokból fontos előrelé

pés, hanem a település városiasodása szem
pontjából is, s a lakosság számára is előnyös
megoldás. A gépi gyűjtési technológia az
ún. háztartási szemét begyűjtésére alkal
mas. Nem minősül háztartási szemémek
többek közön az emberi ürülék, az állati
trágya és hulla, bontásból, építésből szár
mazó nagyobb mennyiségű törmelék, a
tűz- és robbanásveszélyes anyagok, na
gyobb méretű elhasznált tárgyak. A sze
mét összegyűjtésére szolgáló hulladék
gyűjtőt (kukát) az ingatlantulajdonos vá
sárolja meg a szemétszállitást végző Építő

és Karbantartó Üzemtől, vagy kereske
delmi egységről.

A szemét szállítását az üzem szükség
szerint, de hetenként legalább egyszer

végzi a szerződésben meghatározon na
pon.

A kukás szemétszállítás díja 1akáson.lcént
20 Ft/hó, éves szinten 240 Ft. Ezen ösz
szeget, különösen ha majd az új szeméne
lepre kell szállítani a szemetet, magánfu
varozó egy alkalommal elkéri.

Az inté=ényes szemétszállítás újdon
sága mian a rendelet lehetővé teszi a kö
telező szemétszállitás alóli mentesítést
egyéni kérelmek alapján, indokolt, méltá
nyos esetekben.

A nem kiépíten utak menti ingatlan
tulajdonosok is kérhetik az Üzemtől a
rendszeres szemétszállitást a fentiekben
írt feltételek mellen, s az üzem köteles azt
elvégeZnÍ, ha annak közlekedési feltételei
fennállnak. Ezen területeken az esős idő

szak okozhat kisebb-nagyobb gondot az
elszállitásnál.

A kukás szernétgyűjtésbe be nem kap
csolt, illetve a rendszeres szemétszállitást
igénybe nem vevő ingatlantulajdonosok a
szemetet az ingatlanon kialakíton, köz
egészségügyi követelményeknek megfelelő,

fedhető szemétgyűjtő helyen kötelesek
összegyűjteni, s azt szükség szerint, de
évente legalább kétszer kiszállitani a sze
ménelepre. A kiszállitásra vonatkozó meg
rendelést az üzem köteles elfogadni, s a
mindenkor érvényes fuvarozási díjszabás
ellenében elvégezni.

A lakosság által a szeméne1epre kiszál
!íton szemét után nem kell fizetni kezelési
és ártalmatlanítási díjat, melynek össze
ge 36 Ft/m3

• A közületi szervek a kiszál
liton szemét után ezt fizetni kötelesek.

A rendelet III. fejezete a szennyvíz el
helyezésével foglalkozik. A keletkező

szennyvizek, amennyiben nem az építés
ügyi előírásokllakmegfelelőzárt rendszerű,
szivárgásmentes szennyviztároz6kba ke
rülnek, elszivárgás útján jelentős mérték
ben szennyezik a talajvizet. A településen
lévő szennyvíztárolók műszaki megoldását
ismerve nem véletlen, hogy az áson, sőt

sok esetben a fúrt kutak vize emberi, egyes
folytatitsa a 2. oldalon



esetekben állati fogyasztásra sem alkalmas.
A jövő útja a csatornázás mind teljesebb
megoldása. A rendelet rögzíti, hogya Mű
szaki Osztály kötelezheti a kiépített csa
tornahálózat mentén lévő ingatlan tulaj
donost a hálózatba történő bekötésre, kü
lönösen, ha a szennyvíz tárolása nem felel
meg az előírásoknak.

A kihordásos szennyvízet csak a kijelölt
területre lehet elhelyezni, tilos azokat nyílt
és zárt csapadékvíz-elvezető csatornákba,
holtágakba, tavakba, élővízbe beengedni.
A jelenlegi szennyvíz elhelyezés nem meg
oldon földvédelmi szempontból, ezért in
tézkedés történt a szennyvíztisztító műnél

befogadó rendszer kiépítésére, ami által
biztosíthat6 a biológiai tisztítás. A követ
kező tervidőszakbanezt meg kell val6síta
tani, ugyanakkor lépni kell a szennyvíz
hál6zat vonatkozásában is.

A rendelet IV. fejezete a köz- és magán
területek tisztántartására ír elő szabályo
kat. Az ingatlantulajdonos saját területén
kívÜl köteles az iogatlan előtti járdasza
kaszt tisztán tartani, hótól, jégtől megtisz
titani, sikosságmentességét biztosítani. En
nek elmulasztásáb61 származ6 baleset ese
tén kártérítési kötelezenség is keletkezik.
Ugyancsak köteles az ingatlantulajdonos az
iogatlana mentén lévő nyitott csapadékviz
elvezető árkokat álland6an tisztántartani,
a jánnűbehajtók átereszeit jó karban tar
tani. A burkolatlan utak mellett a földút
középvonaláig kötelesek a járművek által
vágott kátyúkat megszÜDtetni. Ugyancsak

az iogatlantulajdonos köteles az iogatlan
és az út közötti zöldterületet gondozni.

A 9/1970. (IX. 5.) Eu. M-ÉVM. sz.
együttes rendelettel közzétett Köztiszta
sági Szabályzat, amely a tanácsrendelet
függelékeként is szerepel, további kötele
zéseket is előír.

Az utcai szemétgyűjtőelhelyezésére vo
natkozó rendelkezés elsősorban a tanácsra
hárít feladatot, s a rendelet melléklete éven
kénti bontásban jelöli azokat a közterülete
ket, ahol ezt meg kell valósítani. Az első

hulladékgyűjtőkmár az elmúlt évben ki
helyezésre kerültek. 1985. évben a Lenin
út, Endrődi utca, Hősök útja az Esze Ta
más utcától az .Arany J. utcáig. valamint
a Blaha L. utca a Lenin úttól a Gorkij ut
cáig lesz ellátva hulladékgyűjtőkkel.

A rendelet rögzíti, hogy a kereskedelmi
és szórakozóhelyek előtti közterületen az
üzemeltető köteles a hulladékgyűjtőt elhe
lyezni, mivel ennek sZükségessége az üze
meltető érdekkörében merül fel.

A hulladékgyűjtő edényzettel ellátott
területeken szemetet, hulladékot csak a
rendszeresített tartályokba szabad dobni,
elhelyezni.

A rendelet tiltja az építésből, bontásból
származ6 anyag tárolását, szétszórását út
testen, közterületen. Az ilyen törmeléket a
kijelölt lerak6helyre szabad szállítani (ez
most a szeméttelep). Építési törmelék
anyag csak a Műszaki Osztály előzetes en
gedélye alapján használható fel földút fel
töltéséhez.

A rendeletet a belterületi holtágak, ta
vak vízminőségének javítása érdekében
előírja, hegyakitermelésre jogosult, to
vábbá a partmenti iogatlan tulajdonosa
saját területén köteles minden év március
3I napjáig az elhalt, elszáradt növényzetet
(nád, sás, stb.) letakaritani, s annak meg
semmisítéséről vagy hasznosításáról gon
doskodni. A vizparti telek tulajdonosa kö
teles a víz parti sávját, a vízpartot rendsze
resen tisztántartani, az odakerült hulladé
kot eltávolítani. E kötelezettséget termé
szetesen megelőzi a szennyezés tilalma.

A zárórendelkezés a rendelet betartásá
nak és végrehajtásának ellenőrzéséről sz61.
Bár külön nem nevesíti, de egyértelmű,

hogy minden állampolgárnak kötelessége
elősegíteni a rendelet érvényesülését. Eh
hez nemcsak az szükséges, hogy saját te
rületén vigyázzon a tisztaságra, hanem az
is, hogy a köz érdekében vállaljon nagyobb
szerepet mások vonatkozásában is. A ren
delemek nem az a célja, hogy ez alapján
büntetéseket szabjunk ki azokra, akik nem
tartják be. A feladatok, kötelezettségek
megszabásával környezetünket kívánjuk
megvédeni, ez pedig csak úgy lehetséges,
ha mindenki (tanács, vállalat, szövetkezet,
állampolgár) aktívan részt vállal e munká
ból is.

A köztisztaságr61 sz616 tanácsrendelet
megtekinthetőa két tanácsházán, a könyv
tárakban, valamint a tanácstagoknál.

Hunya Mikl6s
V. B. titkár

KMP-től az MIZP-ig
(Az ünnepi számunkban megjelent cikk folytatása)

A gyomai emberek számára felejthetet
len dátum, 1944. okt6ber 6. hiszen közsé
günket ekkor szabadították fe! a szovjet
csapatok. Ennek immár 40 éve. A fiatalabb
korosztály az átélés élményével nem tud
hatja, miért is mérföldkő ez az időpont

sZülőfaluja életében, hiszen ők zömében
már a felszabadult Magyarországor. szület
tek. Az idősebbek számára azonban ez az
időszak egy nehéz, súlyos társadalmi örök
séggel teli kor lezárását jelentette.

Emlékeztetőül néhány gondolat a fel
szabadulást megelőző időről.

Gyoma mindig tipikusan mezőgazdasági

település volt. Lak6inak száma 19Io-ben
II 699, 194I-ben pedig 12242. A kereső

képes népesség foglalkozás szerinti meg
oszlása 1930-ban: a mezőgazdaságban dol
gozott a lakosság 66,6%-a, iparban 13,3 %,
kereskedelemben és közlekedésben 6,2%,
egyéb foglalkozású volt 13,9%.

1935-ben a községi határ 39 105 katesz
teri holdjából a földterület 25 %-a 16 nagy
birtokos kezén volt akkor, amikor a kisebb
gazdaságok száma 3 727-et tett ki.

193I-ben a gabonaárak nagymértékű

esése kövztkeztében Gyomán 500-an ma
radtak aratási munka nélkül, ami pedig
megélhetésük legfőbb forrása volt. A han
gulat robbanással fenyegetett.

2

Ez az állapot 1938-tól a háborúra val6
burkolt felkésZülés jegyében bizonyos
mértékben javult. 1938 és 1943 között a
frontokon harcoló munkástömegek átme
netileg kedvezőbbé tették az itthoni sze
génység munkavállalási lehetőségeit, de
1943-tól egyre súlyosabbá váltak a töme
gek háborús terhei, egyre inkább szűkí

tették a gazda~ági élet mozgásterületét. En
nek nyomán a társadalmi változások dina
mizmusa igen lelassult, s az egész ország
népe egyre inkább azon gondolkodott,
hogy a sorsuk most már merre is fordul.

1944. őszén ebben az országrészben a
harcokat a németek részéről a Déli Had
seregcsoport folytatta. Megyénk legna
gyobb része a 2. Ukrán Front október 6-i
támadása következtében szabadult fel.

Jelentősebb harcra csak itt Gyoma és
Endrőd térségében került sor a Körös fo
Iyónál, ahol a német erők mintegy 28 órán
keresztül tudták tartani magukat. A néme
tek Mezőberény felől várták a szovjet tá
madást, s ennek megfelelően építették ki
védelmi vonalaikat, megerősitették a csor
dagyepen lévő repülőterüket is. A szovjet
csapatok meglepetésszerűen Kondoros
Szarvas felől támadtak, s ezért a németek
szinte harc nélkül feladták Endrődöt.Visz
szavonulásuk alkalmával felrobbantották

az endrődi hidat, de a Hármas-Körös többi
hídja épségben maradt. Ezek felrobbantása
a magyar IOl-es gépkocsiz6 Vegyiharc
zászlóalj egyik szakaszának feladata volt.
A szakasz irányítását Radnai György ope
raénekes, akkori tartalékos zászlós végezte,
s ő jelölte ki a hídak:!.t robbant6 legénysé
get is. Október 6-r61 7-re vírradó éjszaka
a németek maguk akartak eljárni a gyomai
közúti híd felrobbantásában, de Kun La
jos (egyébként ecsegfalvi illetőségű) sza
kaszvezető és társai tiItakoztak ellene, an
nál is inkább, mivel a hídon visszavonu!ó
fogatolt magyar tüzerek voltak. A német
tiszt ennek ellenére ragaszkodott a rob
bantáshoz, válaszul viszont egy magyar
tüzér lelőtte. Az incidens után Kun Lajos
leszerelte a gyúj t6 fe!~zerelést, maj d ka
landos körülmények között megszökött.
Itt idézzük a szemtanú, Radnai György
kiváló operaénekesünk (aki sajnos már
nincs közöttünk) levélrészletét, aki a kö
vetkezőket írta az érdeklődő Dr. Koós Fe
rencnek: "Kun Lajos helyesen tájékoz
tatta Önöket: öt hid felrobbaotását bízták
a 101. gépkocsiz6 Vegyiharc zászlóalj egyik
szakaszára ... Én 1944-ben már mint tar
talékos zászlós, ennek a szakasznak a he
lyettes parancsnoka voltam. A szakaszpa
rancsnok a Ludovika Akadémiáról éppen



Vöröskeresztes hírek

kikerült Brener János volt. Dicséretére le
gyen mondva, hogy amikor látta a szakasz
és köztem fennálló, az övénél jóval régebbi
keletű, a katonai követelményeknek nem
éppen megfelelő, nem "három lépéses vi
szonyt", hagyta, hogy érdemben én igaz
gassam a kis szakasznak életét, melyet
azért küldtek a Tiszántúlra, hogy a Körös
hidakat felrobbantsálc Az öt lúd közül
négy nem robbant fel, s Ön doktor úr
most a közvetlen okokat keresi, és amint a
leveléből kiveszem, úgy véli, hogy az egyik
"ok" én voltam. Bizonyára részem volt
nekem is a hidak megm'lradásában, de az
érdem nem az enyém. Én ugyanis nem
adhattam kifejezett parancsot a szabotá
lásra, hiszen elég lett volna egyetlen szó
bárki részéről, és én máris hadbíróság előtt

álLh.attam volna (Amitó1 már úgyis meg
mentett egyszer a jó sors), csak éppen nem
adtam olyan parancsot sem, amely hatá
rozott és egyértelmű végrehajtást követelt
volna a robbantásra kijelölt katonáktól.
Kun Lajosé és a többieké az érdem, akik
"leolvasták rólam" és "kihallották" a sza
vaimból, hogy a hidak robbantása nem
szívügyem. Nem szeretném, ha a valónál
kedvezőbb szinten tűnnék fel mások előtt,

ha olyan érdemeket tulajdonítanának ne
kem, amelyekre nem szolgáltam rá. Ma
gatartásom ugyanís egyáltalán nem volt
tudatos, csak ösztöneim és jóérzésem til
takoztak az oktalan, értelmetlen rombolás
ellen. Azt azonban nem tagadom le: örü
lök, hogy ez a magatartás így hatott má
sokra."

1944. október 7-én kezdődött közsé
günkben az a szakasz, amit történetirásunk
az "élet megindulásának" nevez. A község
közigazgatási vezetői elmenekültek, s így
a szovjet katonai parancsnok a polgári ha
talmat az itthon maradt Fekete Sándor he
lyettes anyakönyvvezetőnekadta át. Az ő

közreműködése mellett november Iz-ig
három tagú kommunista pártállású direk
tórium vette át a község közügyeinek inté
zését. Mindhárman I9I9-es veteránok
voltak, az elnök: Kurcz Mihály (kőműves),

tagjai: Molnár Antal (ács) és Szabó József
(agrárproletár). Irányításuk községünk
kommunista pártszervezetének végleges
megalakulá~igtartott.

A Kommunista Párt helyi szervezete
1944. október Io-e Óta állott fenn és mű
ködött, azonban bizonyos párhuzamosság
miatt november Iz-ét tartjuk a MKP hi
vatalos megalakulása dátumának. A párt-

1984. nov. 3-án a Gyomaendrőd r. sz.
lak6helyi Vöröskereszt alapszervezet az
l. sz. ÖNO-val közösen taggyűléssel egy
bekötött műsoros teadélutánt rendezett.

A 140 vendéget a Művelődési Központ
Szövetkezeti Népda1köre és a z. sz. Általá
nos Iskola úttörői szÓrakoztatták.

*A Gyomaendrőd 3. sz. lakóhelyi Vörös-
kereszt alapszervezet 1984. nov. 23-án mű
soros teaestet rendezett.

Az esten megjelent vöröskeresztes tagok
és vendégek meghallgatták dr. Darvas Ta-

szervezet községünk németvárosi részén
alakult, s a párttagok részére ideiglenes
tagsági könyveket is csináltak a Kner
Nyomdában. Taglétszám 70 volt, ez a
szám azonban hónapról-hónapra növeke
dett, 1945 áprilisában pedig 165 volt a lét
szám. A vezetőség és az alapító tagok kö
zött volt Maász György, aki politikai tit
kár, Varsandár László propaganda titkár
lett, s a többi között Megyeri Jánost, idős

Megyeri Sándort, Göttler Imrét és Győri

Imrét, (aki ma az Országos Közművelő

dési Tanács Elnöke) említhetnénk.
A Kommunista Párt mellett egymás után
alakultak meg a többi pártok is, a Függet
len Kisgazda Párt Rácz Lajos vezetésével a
Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Paraszt
párt, és a Polgári Demokrata Párt.
A MADISZ titkára Győri Imre volt, tag
jainak száma elérte a I3z-t.

1945. januárjától Gyomán Nemzeti Bi
zottság működött idős Göttler Imre veze
tésével, s az ő fellúvásuk alapján folyt köz
ségünkben a károk helyreállitása a hadi
gondozottak, hadiárvák és más rászorul6
gyermekek élelmezésének biztosítása, de a
németek elleni további harcra szervezett
m:lgyar hads-:reg toborzás:! is.

A MNDSZ helyi szervezete a legnehe
zebb helyzetben lévők számára 30 fős

gyermekotthont szerveztek, s a szovjet pa
rancsnokság támogatásával jutányos áron
adtak nekik - csakúgy, mint a község vala
mennyi kiskorú gyermeke számára - tejet.

Az élet megindulásának újabb jeleként,
lépcsőfokonként 1945 márciusában meg
alakult a FöldigényW Bizottság. 1945 áp
rilisában már 268 igénylő kapott majdnem
3 ooo kateszteri hold földet. Az élet meg
indulásáért kifejtett erőfeszítések hihetet
len eredményeket hoztak. Megváltozott a
társadalom, földet kapott a parasztság és
sikeresen folytatták az elkövetkező idő

szakban az újjáépítést.
Az I947-es választások után, amely vilá

gosan tükrözte a gazdasági és politikai élet
balratol6dását, Gyomán is megértek a fel
tételek a két munkáspárt egyesülésére.
Erre ünnepi közgyűlésen 1948. május
I7-én került sor. Ezt megelőzően április
21-én már megválasztották az egységes
munkáspárt helyí vezetőségét. Olyan
arányt alakítottak ki, hogy a vezetőség je
lentős része MKP-tag lett, titkárnak pedig
Putnoki Gyulát választották meg.

Dr. Hévizi Sándor tanulmánya alapján
készítette: Király Erzsébet

más orvos egészségnevelő előadását, maj d
az r. sz. Általános Iskola táncosai és a Mű
velődési Központ Szövetkezeti Népdal
köre adott műsort.

*1984. nov. 28-án a Körösmenti Vadász-
társaság székházában területi véradó nap
volt. A rendkivül sikeres véradásra ZZl fő

jelenkezett. A levett vér mennyisége 81 l.
A vérad6k étkeztetéséről a Győzelem

MGTSZ üzemi konyhája gondoskodott.
Kurilla Jánosné

vöröskeresztes titkár

Éves áramszámlázás
A Tiszántúli Áramszolgáltat6 Vállalat

- az Ipari Minisztérium és a Magyar Vil
lamos Művek Tröszt rendelkezése alapján
- 1984. január I-től folyamatosan bevezeti
az évi egyszeri fogyasztásmérő leolvasáson
alapuló számlázási és elszámolási rend
szert. Gyomaendrőd településen - ide
értve Öregszó1őt, Kocsorhegyet, Nagyla
post is - 1984 november hónapban kezdő

dik az áttérés és nyolc h6napot vesz
igénybe.

Az áramszolgáltat6 dolgozója a jövőben

- a jelenlegi gyakorlattól eltérően - évente
egyszer olvassa le a fogyasztásmérő állását.
A fogyasztók a jövőben is IZ h6nap alatt
hat számlát fizetnek az eddig megszoRott
h6napokban. A számlákat nem a lakáson,
hanem a takarékszövetkezetben fizetik fo
gyaszt6ink.

Öt számla azonos összegű, de ezt nem
átalánynak, hanem részszám\ának kell te
kinteni. A részszámla összegét az előző évi
fogyasztásb61 állapítja meg az áramszol
gáltató. Egy részszámla az előző évi fo
gyasztás egyhatod részének felel meg.
A hatodik számla - tehát az évi ciklust le
záró számla - a végelszámolást tartal
mazza. Ezen szerepel az éves tényleges fo
gyasztás mennyisége és értéke, továbbá a
befizetett előlegek összege, majd az utols6
sorban az összes érték és az előleg különb
sége. Amennyiben a fogyasztó javára szol
gáló különbözet szerepel a végszámlán azt
az elszámolást követő 30 napon belül vissza
fizetjük. Az előleget és a vége1számolási
különbözetet a takarékszövetkezet helyi
- endrődi ill. gyomai - fiók jainál kell fi
zetni.

A fizetések ideje az utolsó leolvasás hó
napját kiindulási alapnak számítva minden
második h6nap. Az utols6 leolvasás h6nap
jában minden fogyaszt6 kap egy tájékozta
tót és megállapodunk vele az előleg össze
gében. A pénzbeszedő közli majd az előleg

összegét, amelyet attól a h6naptól szá
mítva z havonként kell fizetni a takarék
szövetkezetnél. Például: ha a tájékoztat6t
novemberben adja át az áramszolgáltat6
dolgozója, akkor az első befizetést január
ban, a következő ötÖt: március-, május-,
július-, szeptember-, november hónapban
kérjük teljesíteni.

A befizetéseket kérjük a hónap 15-ig
teljesheni. Ellenkező esetben a takarék
szövetkezet felszólítja a fogyaszt6t, és ha
ezt követően 8 napon belül nem fizeti ki a
számlát a fogyaszt6, az áramszolgáltató ki
zárhatja a villamosenergia szolgáltatásb6l.

A villamosenergia fogyasztásának jelen
tősebb mennyiségi változását (pl. villany
ríizhely beüzemeltetést), az üzemeltetés
sZÜlleteltetését illetve megszűnését szíves
kedjenek kirendeltségünkön bejelenteni,
hogy a részszámla összegét ennek meg
felelően m6dosíthassuk. Kérjük szintén
közölni lakásváltozáskor az elköltözés idő

pontját, a fogyasztásmérők állását, az új
lakcirnet.

Eddigi kapcsolatunk alapján bizakodva
számítunk tisztelt fogyasztóink megérté
sére és segítségére.

T ITASZ Kirendeltség Gyomaendrőd
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Dióhéjban a !{örösi Állami GazdaságTól
Híradónk hasábjain már több üzem be

mutatására került sor. Most egy olyan gaz
daságot szereménk bemutami, melynek ér
dekes, sok változással tarkított múltja és
felfelé ívelő jelene van.

Az állami gazdaságok helyzetét vizs
gálva megállapíthatjuk, hogy Magyaror
szágon a felszabadulás előtt mindössze 6
állami birtok volt. A felszabadulást köve
tően az állami gazdaságok területi felfutása
1948-ban kezdődött és 1952-ig tartott.
Az új típusú gazdasági nagyüzemek az
adott gazdasági történelmi körülmények
között igen nagy feladatot vállaltak ma
gukra. Kezdetben még a kísparasztí gaz
daságokban használatos eszközök, felsze
relések is hiányosan álltak rendelkezésre.
Ma már úgy beszélhetünk az állami gazda
ságokról, mint a magyar mezőgazdaság

szilárd, egyre inkább fejlődő bázisáról,
amely elérte a technikai fejlettségnek, az
üzemi szervezettségnek és a vezetés szín
vonalának azt a fokát, mely egyre jobban
megfelel a gazdaságos áruteremlés felada
tainak.

A Körösi Állami Gazdaság történeti át
tekíntésekor három fő egységet különböz
tethetünk meg: Körösi terület, Kőszigeti

terület és a Gyomai terület.
A Körösi terület a körösladányi nincs

telen parasztok és törpebirtokosok össze
fogásából alakult 1949-ben. A kezdeti 770
hektár terület 2830 hektárra gyarapodott.
Elsősorbannövénytermesztéssel foglalkoz
tak. Az állattartást a mintegy 400 db
szarvasmarha és 800 db sertés jelentette.
A Kőszigeti Állami Gazdasággal 1959-ben
egyesült.

A Kőszigeti kerület 1949-ben kezdett,
mint a Kenderesszigeti Állami gazdaság
egyik kerülete 235 hektáron. 1951 végére
már 2360 hektáron főleg növénytermesz
téssel foglalkoztak. Az állatállományt 300
ló és 2000 baromfi jelentette. A munkások

zöme főleg Gyomáról és Dévaványáról ke
rült ki.

A Gyomai kerület a Békéscsabai Hús
termelő Vállalat egységeként alakult meg.
A 620 hektár területe szántóföld volt.
A földet és a sertéstelepet a SemeváltóI
1958-ban az Örménykúti Állami Gazda
ság vette át. A Körösi Állami Gazdaság
hoz 1962-ben került. A dolgozók Gyomá
ról és Endrődről jártak. Az összevonások
kal a Körösi Állami Gazdaság közepes
nagyságú mezőgazdaság! üzem lett.

A jelenlegi területi egység az 1976-77-es
földcse~ékkel alakult ki. Eb!::en az idő!:en

az adottságok és a termelési elvárások fi
gyelembevételével a gazdaság 1000 hektá
ron rizstermesztéssel, 1800 hektáron őszi

kalászosokkal, 6-800 hektáron lucerna ter
mesztéssel foglalkozott. Az állatállomány
takarmánybiztosítása érdekécen 6-800
hektár takarmánynövény termesztés mc1
lett mintegy 1000 hektár legelőterületvolt.
A Semeváli telep megszŰllésével a sertés
tenyésztés is megszűnt.

Az állattenyésztés vonatkozásában az
1970-es években 63,5 millió Ft-os fejlesz
tés történt a juhászatban, ami abban az
időben döntően befolyásolta a gazdaság
jövedelmezőségét. A csere után kapott Új
Élet Tsz területén növendék- és hízó
marha, a Körösi területen pedig tejelő te
hénállomány és növendékállomány került
elhelyezésre.

A vállalati eredményesség az időjárás, ár
és szabályozók együttes hatására az 1980-as
évtől folyamatosan gyengült. A mélypont
1982-ben volt, amikor mintegy 7 millió Ft
dotációval sikerült megmenteni a gazdasá
got a szanálástól. Az 1982-ben bekövetke
zett vezetésváltást vezetékszerkezet-váltás
is követte. Önelszámoló és önálló érdekelt
ségű egységek alakultak ki.

A veszteséges juhászat leépítése és a bér
hizlalás megszÜlltetése mintegy 5-6 mil-

!ió Ft veszteségi fOImát sZÜlltetett meg.
Ezzel párhuzamosan libatenyésztési ága
zat alakult ki a juhászat helyén. A szarvas
marha tenyésztés tartástechnológiájának
korszerűsítése élőmunkaerő megtakaritást
eredményezett. Kialakításra kelült az ipari
ágazat, amely mintegy IS millió Ft-os ár
bevételt és 1,2 millió Ft-os nyereséget
eredményezett.

A változtatások eredményeképpen az
1982-es mélypont után az 1983-as év rend
kívüli aszályos időjárása ellenére a gazda
ság ugyan szerény, de már I millió Ft-os
nyereséget tudott elérni. Az idei év várható
eredménye már 6 millió Ft, ami az előző

időszakhoz képest jelentős fejlődésről ta
núskodik. Ez a környező gazdaságokhoz
viszonyítva is elfogadható eredmény.

A gazdaság vezetése áttekintette az ered
ményességet dönteen befolyásoló ténye
zeket. Ennek eredményeképpen a rizs te
rületét a hozamok bizonytalansága miatt
1985-ben 40%-al csökkentik. Ezzel pár
huzamosan nő az őszi kalászosok és a pil
langósok vetésterülete. Új növény, a repce
termesztése is bevezetésre kerül mintegy
140 hektáron. Az ipari ágazat tevékenysé
gét bővíteni kívánják, így 198s-re 20 mil
lió Ft termelési érték árbevételt terveznek.
Ezzel döntően befolyásolják a gazdaság
stabilizációját.

A dolgozói létszám az elmúlt évhez ké
pest csökkent, így jelenleg 490 fő. A gaz
daság vezetését I I egyetemet, I I főiskolát

végzett szakember biztosítja, ezen kívül
műszaki vonalon 42 fő középiskolai vég
zettségű szakember dolgozik. A gazdasági
vezetés tudja, hogy a tömegszervezetekkel
karöltve, a dolgozók lelkiismeretes mun
kájára támaszkodva egy következetes gaz
dálkodási színvonal mellett, átlagos idő

járás esetén a gazdaság léte biztosított, el
fogadható szintű nyereség elérésére képes.

BeillSchr6th Károly

ISMERJÜK MEG TELEPÜLÉSÜNK 1~ÖR1'ÉNETÉT

I. rész
Az Alföld középkori aprófalvas telepü

lésrendjének vidékünkön a Körösök, a Be
rettyó és az általuk táplált mocsarak, erek,
fokok szabtak határt. A folyó kanyarulatai
ban, az árvízmentes teraszokon élt ugyan
ott, ahol kőkori elődei is megélhetést talál
tak maguknak a középkor Nyárszeg,
Gyoma, Endrőd, Tölgy, Félllalom, Balla,
Póhalom, Csejt, Sima, Décse falvak lakos
sága. Földművelő, nagyállattartó, halászó
életmódjukról a dézsmajegyzékek vallanak.

A virágzó gazdaságot, a viszonylag há
borítatlan életet Magyarországnak a török
vílágbirodalo=al folyó egyenlőtlen, hosz
szú harca beárnyékolta. Az itt élő jobbá
gyok eleinte az adó elviselhetetlen növeke
dését érezték, majd vidékünk is a hadmű

veleti területek sorába lépett. A török hó
doltság adólajstromaiban még nyomukat
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leljük, pl. 1557/58-ban: "Endrén falu, ma
gyar, 35 ház: 32 régi 3 új."

A 15 éves háborúban a mai gyomaend
rődi határban található, fönt emlitett ösz
szes falvak osztoznak a megye szinte vala
mennyi településének sorsában; a török
feldúlta őket. A megmaradt lakosság a Fel
vídékre, Erdélybe, az Alföld mezővárosai

ba menekült. A földesur2.k áron alul túlad
tak felprédált falvaikon, melyeket puszta
ként legeltetésre igyekeztek kihasználni a
közelebbi mezővárosok.

A hadjáratok sZÜlletelése idején a régi
lakosok is visszaszivárograk. " ...mint régi
őstűl maradott örökös jószágokat úgy bir
ták Simár és Csejtéth, rajta szántottak, ve
tettek, kaszáltak, marhájokat legeltették,
disznó nyájakot-is a réttyein járatták, Böldi
és Karczag-Uj Szállási Tatár rablása ideje

tájban, az előtt-is annak utánna is bir
ták ..." - olvashatjuk egy tanúvallomásban.

A visszafoglaló háborúk, melyne..1< ered
ményeként végieg kiszorult a török az or
szágból, ismét iszonyú pusztítással jártak.
A török időkben a Körösön felépült vízi
malmok, szerény gazdasági épületek el
pusztultak, a lakosság megmaradt része is
mét futhatott az életéért.

A Rákóczi-szabadságharc alatt is rend
kívül bizonytalan volt a helyzet, a lakosság
ide-oda menekült, elhúzódott 2. hadak járá
sából.

Gyoma többször szétugrasztott lakói
1717-ben megtelepedtek, bár még évekig
nem építkeztek, készen a futásra.

Az Endrődre visszaszállingózók 1718
ban pecsétet is készítettek jelezvén a köz
ség megalakulását. Körirata: SIGILLUM



100 éves az Árvaház
Megemlékezés az I. sz Általános Iskolában

ENDRÖDIENSIS ANNO 1718. Nem
tudjuk miért, de mégsem ez lett Endrőd
újratelepülésének évszáma, a lakosság ui.
nem szerveződött faluvá, noha jelenléte
számtalan adattal bizonyítható.

A Szegedi Fiscalis Provisort61 Sima és
Csejt pusztát Szőke János bérelte. Ott
marhatartás folyt, lakóházról, istállókról
sz6lnak a források" mind Kurucz Világ
elütt, mind utanna " I727-ben Décsén
írtak össze zselléreket. A Simai csárda az
I720-as évektől működött.A tölgyi faluro
mok között halászok tanyáztak. A szűkeb

ben vett, középkori endrédi határban rideg
állattartás folyt. I726-ban Endréd pusztá
hoz csatolták Tölgy pusztát. A kettőt ez
után mint Endrődöt bérelte Bibics Jakáb
1722-től (a Köröstől É-ra) és Mikl6s Deák
1724-től (a Köröstől D-re).

I731-ben (a Felvidékről I72I-ben bete
lepült) Nemeskereki falu lakossága átköltö
zik az endrődi pusztára. 32 család jött Ke
rekiből, akikhez a helyben élő, faluközös
séget még nem alkotó 59 család csatlako
zik. Ezzel kialakult az a népesség, amely a
mai Endrőd lakosságának alapját adja.

A fönt említett elpusztult falvak beol
vadtak Gyoma és Endrőd határába. A két
község története számos azonos mozzana
tot tartalmaz. Mindkét falu a Békés megye
túlnyomó részét is bíró új földesúr, Har
ruckern János György bírtoka volt. Har-

Az 1. sz. Általános Iskola épülete
1984-85-ben 100 éves. Hogy miért nem
egy évszámot írtam, annak oka a következő:

Ha belépünk az iskola díszes, több mázsás
bejárati ajtaján, bal kéz felől egy márvány
táblát találunk ezzel a vésett felirattal:

Ezen árvaházat építette
Kapriórai Wodiáner Albert

és neje szül. :
Boros Jenői Atzél Zs6fia

Zsigmondy Gusztáv főmérnök

tervei szerint 1884.

A katolikus plébánián őrzik az alapító
oklevelet, amelynek kelte: 1885. január 23.
Nem tudjuk, hogy miért szerepel mégis az
emléktáblán 1884. Kutatás deríthemé ki,
hogy mikor készült el az Árvaház és mikor
költöztek be az első lakók.

Az épület krónikájához a Gyomai Ta
nulmányokban Darvas Tibor írásában ta
lálunk adatokat. Eszerint 1922-ig volt Ár
vaház, mikoris elértéktelenedett az alapít
vány. 1929-43 között a polgári iskolának
adott otthont. I95I-ben ideköltözött a két
(ebben az évben összevont) általános is
kola. I952-ben újra különvált a két intéz
mény és azóta az 1. sz. Általános Iskola
"lakja" az épületet. 1922-29 és az 1943-51
közötti évekről nincs birtokunkban meg
bizható adat.

A 100 éves évfordulóra iskolánk peda
gógusai, tanulói a KISZ tagok és történe
lem szakköröseinek vezetésével egy kiálJí-

ruckern "modern" gazdaságpolitikát alkal
mazott. Mivel város, fizetőképes felvevő

piac a térségben nem volt, ezért nem töre
kedett a jobbágyság robotjára épített ma
jorságokat létrehozni. így Gyoma és End
rőd lakossága más falvakkal együtt taxás
viszonyban volt, ami annyit jelentett, hogy
a falu háromévente szerződéstkötött a föl
desúrral, s pénzben váltotta meg a jcb
bágyterheket. Ez a bérleti viszony rendkí
vül összekovácsolta a faluközösséget és
szabadabb életet biztosított a feudalizmus
majorkodtat6 formájához képest.

A gazdálkodás módja, feltételei azonosak
tehát Gyomán és Endrődön a XVII!. szá
zad során, sőt, a XIX. századi gabonater
mesztésre belterjességre val6 áttérés üteme,
arányai is megegyeznek.

Nem így állt a helyzet vallási téren.
A betelepülő gyomaiak református magya
rok, kisebb részként idetelepített evangéli
kus németek. Endrőd magyarjai a XVIII.
század 70-es éveire beolvadó szlovák CS2

ládakkal együtt tiszta katolikusok, pár
időnkénti református betelepülőtn= szá
mítva.

A hitbéli különbözőség jobban elv:'üasz
totta a régi időben a falvakat, mint az ha
tói-Körös mocsara.

(A következő számban folytatjuk)

Dr. Kovács Béla

tást készítettek. Gyerekek és nevelők lel
kesen gyűjtötték szüleink, nagyszüleink
iskolaszereit, tanszereit. A "szerzemények
ből" egy mini tantermet rendeztünk be a
folyosón: régi padokkal, tanári asztallal,
"három lábú" táblával. Az asztalon, a pa
dokon régi tankönyvek csábítottak lapoz
gatásra (pl. elemi népiskolai elsős olvasó
könyv I9IO-ből, Keresztyén vallástan az
elemi iskolák V. és VI. osztályai számára,
stb.). A kiállítási tárgyakat szabad volt
kézbe venni, megnézni, kipróbálni. A gye
rekeknek minden érdekes volt, de a leg
nagyobb sikert a londoni világkiállításon
díjat nyert padok aratták. (Kényelmesebb
nek, praktikusabbnak tartották a mosta
niaknál.)

Sláger volt a palatábla és a palavessző.

Hitetlenkedve hallgatták, hogy valamikor
csupán ezt kellett az iskolába hordani.
De jónéhány tanuló szörnyülködve lapoz
gatta jelenlegi idősebb nevelője rajzokkal
tele füzeteit is, miközben ilyen kijelentése
ket lehetett hallani: "és még azt hisszük,
hogy mi vagyunk túlterheltek/" A "már
togatós" tollat mindenki ki akarta pró
bálni. Többen jegyzetfüzettel jelentek meg
és kiírogatták a nagyszülők, rokonok elemi
iskolai osztályzatait - "ki tudja mire lesz
jó?" - felkiáltással. Rá kelJett jönniük
azonban, hogy egy esetleges vitában nem
használható fel ez az érv: "de papa, hiszen
te is kettes voltál számtanból !" - merthogy
a kettes akkor a jó (4) osztályzamak felelt
meg. (Az evangélikus elemi iskolai bizo-

nyítványok, előmeneteliés mulasztási nap
lók közül tettünk ki néhányat az 1885
I920-as évek közötti időkből.)

Kézről kézre járt a fából készült toll
tartó és iskolatáska. Ez utóbbiban sokan
a mai diplomata táskák ősét vélték felfe
dezni. Előkelő helyet foglalt el a népsze
rűségi listán a polgári iskola 4 értesítője

(évkönyve), amelyben megtalálhatjuk az
azévi végzős t~J.ulók (köztüle Kállai Fe
renc, Pál Lénárd) osztályzatait és egy rö
vid számvetést, felsorolást az esztendő

eredményeiről, eseményeiről.

Az egyik sarokban néhány fényképet ál
lítOnunk ki. Ballagási képeket a 20-as,
30-as évekb61 és öt felvételt iskolánk épü
letéről, amelyek felszabadulás előtti ké
peslapok fotókópiái.

Kifüggesztettűk az épület rövid króni
káját, "Tudod-e?" címmel érdekességeket
az épület, az iskola történetéből (a szakkö
rösök gyüjtése alapján) és egy kislexikont,
hogy z. tárgyakhoz készült feliratok meg
értését könnyebbé tegyük. (Pl. rni az, hogy
elemi iskola, polgári iskola, cserkészek,
stb.)

Nagy-nagy örömÜDkre nemcsak a mi is
kolánk tanu16i nézték meg a kiállítást, de
sok cSOport jött el a 2. sz. iskolából is.
A tárgyakat adó felnőttek közül is jónéhá
nyan "bekukkantottak".

Ez a kiállítás része annak a 3 éve indult
sorozamak, amit az akkori honismereti
szakkörösök "mesélő tárgyak" cimmel il
lettek. Egy igen gazdag (kb. 200 tárgyat
bemutató) kedvcsináló kiállítással kezdtük.
Minden régiséget bemutattunk, amit a
gyerekek otthonról hoztak: mammut fo
gak, monarchiabeli pénzek, Kner kiadvá
nyok "meséltek" a gyerekeknek. A vasaló
története volt a következő. A tárgyakhoz
rövid, magyarázó feliratokat készítettünk
minden alkalommal. Egy hétre Petrás
Kálmán bácsi messze földön híres halász
eszközeinek, majd a bélyeggyűjtő szakkör
tablóinak adtunk otthont. A sajtó napján
minden évben régi újságok között bön
gészhetnek a gyerekek.

Szereménk tovább folytatni, gazdagí
tani ezt a hagyományunkat. Ezért

KÉRJÜK MINDAZOKAT

- akik az Árvaházban nevelkedtek (amíg
az árvaház volt),
- akik ide jártak polgári iskolába,
- akik 1951 előtt dolgoztak az épületben,
- akik tudnak arról, hogy mi volt az Árva-
ház az 1922-29 és 1943-51 közötti években
- és mindazokat, akik

visszaemlékezéseikkel, tárgyi emIékeikkel
(azok bemutatásával esetleg átadásával), ta
nácsaikkal segíteni készek az Árvaház épü
letének, iskolánk történetének megírásá
ban és egy iskola (történeti) múzeum létre
hozásában - keressék fel Róza Vendeit az
I. sz. Általános Iskolában (személyesen
vagy írásban).

Ezen kivül szívesen lennénk házigazdái
bármilyen, "mesélő tárgyakat" bemutató
kiállításnak is.

Szívességűket, fáradozásukat előre is
köszönjük.

R6za Vendel
I. sz. Altalános Iskola
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A PARASZTI ÉLET VÁLTOzAsAI
(Az ünnepi számunkban megjelent cikk folytatása)

llerületnagysága

7472 ha
7393 ha
5635 ha
5255 ha
4999 ha

Tekintve, hogy térségünk közel fél évvel
az ország egészének felszabadítása előtt

nyerte el szabadságát, az Ideiglenes Nem
zeti Kormány döntése után a helyi vezetés
már 1945 márciusában megkezdte a volt
nagybirtokok és elhagyott földek felosztá
sát.

A két település közigazgatási területén
4775 kat. h. földet osztottunk fel a nincs
telenek és a törpebirtokosok között. Ez ma
2721 hektár területnek, azaz egy átlagos
nagyságú te=előszövetkezetfelének felel
meg. Mindössze 1226 család részesült
földjuttatásban. Évszázados vágya teljesült
a falun élő embemek, ősi jussához jutott, a
földhöz. A föld azé lett, aki megműveli.

Azonban a megművelés már az első na
pokban, hetekben gondot okozott, hiszen
a háború során kifosztott ország nem csu
pán a megte=ett anyagi javak Németor
szágba való kihurcolását jelentette, de az
eszközök jelentős részét, az igavonó állo
mány elrekvirálását is magába foglalta.

Nagyon sokan a kapával lazított földbe
vetették el a búzát, még a korábban lóval
rendelkező parasztok is. Az újgazdák pedíg
csak kéziszerszámmal rendelkeztek. Ma
már talán kornikusnak tűnik, de volt új
gazda, aki m3.ga húzta az összeeszkábált
ekét, vagy a tehenét fogta be, mások fele
más fogattal (ló, tehén együtt), próbálták
az új életet kezdeni - összefogva - két
szomszéd vagy rokon. Az újgazdák egy
része kiköltözött birtokára, hogy közelebb
legyen régi vágyához, a földhöz. Földbe
ásott, náddal vagy cseréppel fedett helyi
ségben lakott a család, amelyet vagy kita
pasztottak belül, vagy papirral vontak be.
Ez egy-két jószág számára épült férőhely

volt oszlopokkal, szárcsutkával körülvéve,
teteje szalmával befedve. Kemény időszak

volt ez.
Volt olyan is, aki föladta a küzdelmet,

lemondott a földről, mások az összefogás
módszerét követték, s így érlelődött a szö
vetkezés gondolata a paraszti dolgozók tu

datában. A Ko=unista Párt agrárpoliti
kájában a szövetkezeti úton létrejövő szö
vetkezetek létrehozásában jelölte meg a pa
raszti dolgozók felemelkedésének útját.
Jelenlegi térségünket figyelembe véve az
endrődí részen alakult meg az első te=elő

szövetkezeti csoport, a Béke Tsz 1948.
szeptember 6-án, s majd két héttel utána
a Petőfi Tsz, a mai "Lenin" előde. Nem
volt könnyű az indulásuk, hiszen a tőke

hiány, az eszközszegénység, nem utolsó
sorban az összeszokás számtalan gondot és
problémát jelentett.

Nehezítette a helyzetet az 50-es években
kialakult politikai felfogás, a helytelen erő

szakos szövetkezetesítés. Ebben az időben

több szövetkezet jött létre Endrődön,

Gyomán egyaránt. A közösbe kényszerí
tett emberek nehezen szokták meg egy
mást. Aki korábban a maga gazdája volt
- mivel a kollektivizálás lényegét és célját
sem értette - nehezen törődött bele, hogy
mások utasítják, hogy más osztja ki a fel
adatot, a munkát.

6

Megingatta a mezőgazdaság szocialista
átszervezését az 1953-as miniszterelnök,
Nagy Imre-féle felfogás, amely a kispa
raszti gazdaságok felfejlesztésében látta a
parasztság jövőjét. Hatására több szövet
kezet felbomlott, ugyanígy az 1956-os
ellenforradalmi esei"TIények következtében
is, de nagy részük utána újjáalakult.

Gyoma és Endrőd térségében a mezőgaz
dasági szövetkezetek és csoportok száma
az átszervezés időszakánakbefejeződésével

megközelítette a harmincat. Ma van olyan
te=előszövetkezetünk, amely II kisebb
csoportból alakult ki jelenlegi nagyságára.

1962-re Gyoma-Endrőd község mező

gazdaságában is uralkodóvá vált a szocia
lista szektor, a parasztság túlnyomó több
sége a te=előszövetkezetekbe tömörült,
vagy a Gyomai Körösi Állami Gazdaság
ban vállalt munkát. A 60-as évek a közös
gazdaságok megerősödésének, a kollektív
gazdálkodási szemlélet kialakulásának idő

szaka volt. Jelentős állomása volt a ter
melőszövetkezeti mozgalom továbbfejlő

désének az új gazdaságirányítási rendszer
1968-ban történő bevezetése. A mezőgaz

dasági üzemek nagyobb önállóságot kap
tak, tevékenységüktől,eredményeiktőlfüg
gően alakult a tagok jövedelme. A szövet
kezeti belső önko=ányzat és demokratiz-

üzem neve

GyőzelemMgtsz
Körösi Á. G.
Alko=ány Mgtsz
Béke Mgtsz
Béke Mgtsz
Viharsarok halászati Tsz.

Az elmúlt közel egy évtized során a
mezőgazdasági üzemek területnagyságu
kat, eszközellátottságukat, a személyi fel
tételeiket, valamint te=elési szintjüket
tekintve korszerű nagyü2emekké váltak.
T=ésátlagaik az elmúlt negyedszázad
alatt megkét-hárornszorozódtak. Megszi
lárdult belső szervezeti egységük.

A differenciáltság (különbség) úgy gaz
dálkodásuk eredményeiben, mint a ter
mésátlagok alakulásában ma is érzékelhető

ez a kialakult területi elhelyezkedés követ
kezménye. Például a Körösi Á. G. és a
Béke Tsz a legalacsonyabb aranykorona
értékű földeken gazdálkodik és csapadékos
évben sújtja a belvíz is. A mezőgazdasági

üzemeink gazdálkodásának mérlegelésénél
az 1982-es, viszonylag no=ális esztendőt

helyes alapul venni, hiszen az 1983-as
aszályos év a község egész mezőgazdaságát

mérhetetlenül sújtotta.
1982-ben a búza átlagte=ése a község

ben 50 q, kukoricából 80 q volt hektáron
ként, ez a 60-as évek elején búzánál 17 q,
kukoricánál 37 q-át mutatott. Szép ered
mény a 20 q-án felüli napraforgó és a kö
zel 40 q rizs te=ésátlaga. Jelentős az érté
kesített állat- és állatite=ék mennyisége
is. Vágómarha 1214 tonna, sertés 1419
tonna, vágójuh 1685 és a vágóbaromfi
309 tonna. A tejte=elés elérte az 5000 1

mus növelte a felelősséget a tagokban kö
zös gazdaságuk iránt, s az együttes cselek
vés kifejeződött a gazdálkodás eredmé
nyeiben, a növekvő te=ésátlagokban.
Javult az eszközeIlátottság, a gépi és épület
beruházásokkal erősödött a mezőgazdasági

üzemek állóalapja, a te=elés feltétele.
Elkövetkezett az erő- és eszközkoncent

ráció folyamata, a nagyobb gazdaságok
kialakulá~a.

A mezőgazdasági üzemek egyesülése
sem volt valami egyszerű és sima feladat,
bár az erők és eszközök egyesítése követ
keztében létrejövő nagyobb te=elési bá
zis, az ebből származó nagyobb fejlődési

lehetőség ismert volt, mégis számtalan
ellentmondás, konfliktus jellemezte és kö
vette ezt az időszakot. Két-három év kel
lett ahhoz, hogy az egység újrateremtődjön,

hogy a termelés szervezése hozzáigazodjon
a megváltozott viszonyokhoz. 1975-re be
fejeződött a termelőszövetkezetek egyesü
lése, kialakultak az optimális üze=éretek.
Jelenleg 6 mezőgazdasági üzem fogja át te
lepülésünk mezőgazdaságát.A nagyközség
aktiv keresőinek 33 'Y.-a, mindösszesen
2670 ember a mezőgazdaságban dolgozik.
Érdemes összehasonlítani a felszabadulás
előtti 70 'Y.-kal. Az üzemek jelenlegi kiala
kult nagysága;

földminősége

24,6 aranykorona/ha.
19,6 aranykorona/ha.
21,4 aranykorona/ha.
21,3 aranykorona/ha.
24,- aranykoronafha·

tehenenkénti éves átlagot. Az 1982-es év
ben valamennyi mezőgazdaságiüzem nye
reséggel zárt. A múlt év sajnos rácáfolt
erre az eredményre. A súlyos aszály
137 millió forint kiesést okozott a növény
te=esztésben. Az üzemek közül csak a
Körösi Á. G. és a Viharsarok Halászati
te=előszövetkezetnem zárt veszteséggel.
A többi gazdaság összes pénzügyi hiánya
lIO millió forint volt. Sajnos ez évben is
folytatódott az aszály, s jelenleg már az
elmúlt 3 év csapadékhiánya kiteszi egy át
lagos esztendő csapadékmennyiségét.

Mindezen nehéz viszonyok közepette is,
a búza (ez a csodálatos növény) az aszály
ellenére is jó te=ésátlagot adott. Községi
szinten meghaladta az 52 q-t hektáron
ként, amely ismereteink szerint az országos
átlagnak is megfelel. S ahol nem volt csa
padékhiány, például Fejér megyében 87 q
rekordot értek el, de volt olyan tábla ga
bona, amely 103 q-val fizetett hektáron
ként. Nos erre képes ma a magyar mező

gazdság, még a nehéz gazdasági viszonyok
közepette is.

S ha most vizsgáljuk a paraszti dolgozók
munka- és életkörülményeit összehason
lítva a 40 évvel ezelőtti időszakkal, óriási
változást állapíthatunk meg. Egy ember
által irányított gabonakombájn arat, csépel
naponta több tíz ember munkáját végezve



Bemutatjuk Szabó Incénét

el. Rádióval felszereIt John Deer és Rába
traktorok szántják, tárcsázzák a termőföl

det, Cater pillar gépsor lazítja 70 =-re a
talajt. Kombájnok aratják a rizst, s 10 nap
alatt 2000 hektáron vetik el a búzát. Az ál
lattenyésztésben korszerű telepek épülnek
és üzemelnek, gépi munka segíti az embert.
A tehenész tiszta, fehér köpenyt ölt a gépi
fejés előtt, autóbusz szállítja a dolgozókat a
munkahelyre és vissza. De a saját személy
gépkocsi is ott áll sok tsz-tag udvarán. Át
lagkeresete a mezőgazdaságban dolgozó
embernek évi 50-55 ezer forint (1982-es
adat) között alakult. Ehhez hozzáadandó
a háztáji területből származó éves jövede
lem is.

Hát így változott meg településünk me
- zőgazdaságí dolgozóinak helyzete, a pa-

1984. október r. óta Szabó Incéné a
Nagyközségi Hazafias Népfrombizottság
függetlenített titkára. Ebből az alkalomból
kerestük fel, hogy életéről, munkájáról, el
képzeléseiről és terveiről tájékoztassa ol
vasóinkat.

Ülünk a titkári irodában, előttem az ösz
szeállított kérdések. Ám rövidesen össze is
hajthatom jegyzeteimet, mert a jó riport
alany szinte érzi a kérdéseket, és Szabó In
céné ilye=ek bizonyul. Beszélgetésünk
során egy mozgalmas és tartalmas élet
pálya bontakozik ki előttem.

Az első emlékek a gyermekkorhoz, a csa
ládi környezethez fűzik. A kisfizetésü end
rődi cipész édesapa intelmeit egy életre
megfogadta testvéreivel együtt: Gyerme
keim úgy tanuljatok, hogy ösztöndíjat kap
jatok, mert én képtelen vagyok be=eteket
anyagilag támogatni. És az eredmény! Nő
vére kandídátus a Központi Fizikai Kutató
Intézetben, bátyja iskolaigazgató lett Dé
vaványán.

A szegény sors, de a meleg családi lég
kör egy életre szóló indítást jelentett. In
dítást az emberi helytállásban, a közösség
ügye iránti törődésben.A mozgalmi munka
vállalása szinte törés nélküli életében. Volt
DISZ szervezőtitkár a gyomai óvónőkép

zőben, az endrődi községí nőtanács tit
kára, elvégezte az MLE középfokú iskolát.
Mindezt felelősségteljes munkája mellett,
hiszen először óvónőként, majd 1964- és
84 között vezető óvónőként dolgozott. So
kat kellett kilincselnie és küszködnie azért,
hogy az elhanyagolt vizes épületek és pri
mitív feltételek javuljanak az óvodai ne
velőmunkánál.Közben megszerezte a gya
korló óvónői oklevelet és a két éves komp
lex szemináriumot is elvégezte a megyei
pedagógusképző intézetben.

Szabó Incéné 1980-ban len a HNF el
nöke Endrődön. Ezt a funkciót az egyesü
lésig, 1982-ig töltötte be társadalmi meg
bízatásban. Nem tagadja, hogy állandó
tenníakaró tennészete mindíg arra irá
nyult, ahol az emberekért, a közösségért
dolgozhat. 1965 és 70 között mint a nőta

nács titkára fáradhatatlanul dolgozott a
társadalmi aktivistákkal, tisztségviselők

kel a lakóhely szebbé, tisztábbá tételéért.

raszti munka az elmúlt négy évtized alatt.
Évszázadok során kialakult osztálykorlátok
mosódtak el és ellentmondások oldódtak
fel a paraszti dolgozók között. Szoros egy
ségben a szocialista demokratizmus kitel
jesedésével alakítják közös gazdaságuk s
ezen belül saját sorsuk tQvábbjavítását.
A magasan képzett szakmai vezetés arra tö
rekszik, hogy a nehéz világgazdasági hely
zetben is (még a kétéves aszályt is hozzá
számítva) sikerüljön az üzemnek talpon
maradni, helytállni, és továbbfejlődni.

E=ek szellemében fogalmazódnak meg
a szocialista versenyvállalásaik is, amit ha
zánk felszabadulásának 40. évfordulója és
az MSZMP XIII. Kongresszusa tisztele
tére tettek meg.

Pimér Sándor

Az, hogy úgy a nőtanács mint a nép
fronti munkában az egyesülés előtt csaló
dások is érték, egy percre se vette el a hi
tét, lelkesedését. Látta "jogos igazát igaz
jogát" a kicsinyességgel, a bürokráciával,
a nemtörődömséggel, a meg nem értéssel
szemben is.

A két település egyesülésével gyökeres
fordulat következett be. 1982. április 2-i
falugyűlésen a gyomaendrődi HNF-bi
zottság titkárává választották meg. Egyen
rangú partneri viszony alakult ki a párt és
tanács vezetésével, akik mindenkor kiké
rik véleményét. Szabó Incéné asztalán
levő szép és tartalmas megállapodás a Ta
náccsal többek között kitér a kömyezet
kulmráltságra, a lakosság tájékoztatására,
az öregekről történő gondoskodásra, a
helyi állami szervek fokozott társadalmi el
lenőrzésére.

Szabó Incéné 1984. október 1. óta füg
getlenített titkár. Ez megnövekedett fele
lősséget is jelent úgy neki, mint a IS tagú
elnökségnek és az 50 tagú bizonságnak.
Már most megkezdték a mozgósítást a
XIIC Pártkongresszusra, valamint fontos
feladat lesz 1985-ben a júníusi tanács és
képviselőválasztás, és a Hazafias Népfront
VIII. Kongresszusa szeptemberben. Ez az
egységes fellépés a garancia arra, hogy kö
zös feladatainkat közösen is oldjuk meg.
És Szabó Incéné hisz is ebben, mint ahogy
egyik legszebb élménye a X. Magyar bé
kekonferencia 1984. október 27-én és 28-án
is egy életre szóló élményt jelentett neki.

Igaz a konferencián a békéről szónokolt
Romesh Chandra a béke világtanács el
nöke, de ott is az egység, az együttes fel
lépés jelentőségét hangsúlyozták.

Ehhez a munkához nyugodt, kiegyensú
lyozott családi háttér is kell. Férje a költ
ségvetési üzem műszaki vezetője ebben
mindig méltó társ volt, felnőtt lánya szin
tén a nevelést választotta, tanítóképzőt

végzett. Ez a háttér jelentett olyan erőt,

ami a mozgalmi munkához mindig erőt

adott neki, amelynek jelentőségét úgy fo
galmazta meg:

"A közösségért dolgozni nem szívesség,
hanem megtisztelő kötelesség."

Mészáros Gábor

Majd holnap) hej!
Majd holnap, hej,

nagyot kiáltok
új virradatkor,

ha ver az Óra.
Mindegy, hivtak

vagy idegen vagy;
gyere, gyere

győzelmi torra!

Majd holnap, hej,
győzelmi dalban

tör ki beteg,
sóvárgó kedvünk,

és reszkemek a
tegnaphősök,

mert a vég~ő

győzők mi lettünk.

Majd holnap, hej,
gyertek mindnyájan,

kell a dal, hit,
álom és ének,

kellenek a
fiatal hősök,

kellenek a bátor legények!

És ha holnap
csatára kelnek

az elnyomott
bús, rabvilágok,

ne féljetek,
ha égig csapnak

a múltat égető
vad lángok!

Majd holnap hej,
(Vagy tán soha már?)

eljö=ek a
győztes csatárok.

Majd holnap, hej,
(Vagy tán soha már?)

valóra válnak
vágyak, álmok.

(1944)
Márton Gábor

VÍZVEREM
Megállt a szél.
Az ég gyönyörködik
a víz tükrében.
A csend beszél.
Csak hallgatom, csak nézem.

Látom a szót
a tükörják hegyéII.
A sima szépség
most meghajolt,
s a gally bólimva lIéz szét.

Előveszem

hát bánatom.
- Jobb nélküled! 
S a vízverem
siktükre megreped.

Végrendelet
Minden hibát, mir elkövettem
rakjatok síromra a jölddel!
Bántotta lelkem életemben;
ott óvja testemet.

Beinschróth Károly
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GAZDASÁGI EGYS:hGüNK,
INT:hZMÉNYONK FEJLÖD:hSE

A FELSZABADULÁSTÓL
NAPJAINKIG (pályázati kiírás)

Ajánlott irodalom:
Endrődi csendőrsor!Űz

Endrőd története (Endrődi Híradó)
Szarvas járás- város története
Márton Gábor: :hlők, holtak vallomása
A pályázatokat a Gyomaendrőd Városi

jogú Nagyközségi KISZ Bizottságon ad
játok le 1985. március l-ig.

A pályázat célja: bemutami Gyoma
endrőd közigazgatási területén müködő

gazdasági egységek, intézmények szo
cialista fejlődését, kidomboritva a fiatalok
szerepvállalását.

Az írásos forma mellett elfogadunk do
kumentáció-gyűjt=ényeket, illetve kellő

ko=entálással termékekből összeállított
reprezentatív gyűjt=ényt is.

A pályamunkákat Gyomaendrőd Vá
rosi jogú Nagyközségi KISZ Bizottságon
kellleadni 1985. március l-ig.

A legjobb pályázatok jutalmazására a
PIN zár6szakaszában kerül sor.
Sikeres felkészülést, hasznos munkátkiván :

a KISZ Városijogú
Nagykiizségi Bizottsága

Gyomaendrőd

Kézilabda:

- Befejeződött az 1984. évi bajnokság.
A női szakosztály felnőtt és serdülő csa
pata a 9. helyen végzett.

- A férfi szakosztály felnőtt csapata a 3.,
ifjúsági csapata a 10., a serdülő csapata a
2. helyen végzett az 1984. évi bajnokság
ban.

Röplabda:

A szakosztálynál az elmúlt évekhez vi
szonyítva kis visszaesés tapasztalható. En
nek oka, hogy több játékos abbahagyta az
aktív játékot, illetve más csapathoz távo
zott.

Az 1984/85. évi NB II. keleti csoportjá
ban az őszi fordulót a 10. helyen fejezték be.

Labdarúgás:

- Az ifjúsági csapat az elmúlt évek legjobb
eredményét érte el az Országos Ifjúsági
Kupa küzdelmeiben. Bejutottak a leg
jobb 32 csapat közé. A további kupaküz
delmekben 16 közé jutásért december
15-én a Szolnoki MAV csapatával mér
kőztek. Békés megye színeit a Gyoma
endrődi Spartacus TK ifjúsági csapata
képviselte.

- Befejeződött az 1984/85. évi megyei I.
Osztályú bajnokság őszi fordulója. A fel
nőtt csapat a 3., az ifjusági csapat a 8., a
serdülő csapat a 12. helyen fejezte be az
őszi fordulót.

Hornok Lász16né
úttörőelnök

,,50:hVE TÖRT:hNT!"

KISZ PÁLYÁZAT

KUTATÓMUNKÁRA HÍVUNK
BENNETEKET!

"Így emlékeznek nagyszüleink"

Pajtások!
Az 1984-85-ÖS úttörőév felszabadulá

sunk 40. évfordulója jegyében zajlik. Biz
tosan sokat hallottatok már községetek fel
szabadulásáról, az akkori eseményekről.

Sok élő szemtanú mesélhet erről, de törté
nelemből is tanultátok, hogyan változtak
meg az élet és munkakörülmények. Milyen
új üzemek létesültek, mennyit változott
szüleitek, nagyszüleitek élete?

Keress környezetedben olyan embereket
(nagyszülőket, szomszédokat, szemtanú
kat), akik szívesen mesélnek a múltról, a
régi iskoláról, vagy munkahelyükről. Mit
játszottak, mit szerettek, mitől szenvedtek
vagy féltek gyerekkorukban. De írhatsz is
koládr61 vagy csapatod történetéről is. Ha
fényképeket vagy más dokumentumokat
kapsz, használd fel őket!

Kérjétek rajvezetőitek, történelem sza
kos tanáraitok segitségét.

Pályázatod legalább 4 oldalnyi, vagy an
nál több legyen. A hitelességen kivül
ügyelj a színvonalra és a helyesírásodra.
Pályázatod legyen áttekinthető és külső

megjelenésében is szép.
Leadási határidő: 1985. március l

Munkádat névvel, címmel ellátva, add
oda csapatvezetődnek!

Munkátokat szép dijakkal jutalmazzuk,
a legjobbak nyomtatásban is megjelennek!
Jó munkát kivánok!

A KISZ Városi jogú Nagyközségi Bi
zottsága hazánk felszabadulásának 40. év
fordulójának és az endrődi csendőrsor!Űz

50. évfordulójának tiszteletére az alábbi
két pályázatot hirdeti meg. Mindenkinek
sikeres munkát, felkészülést kívánunk!

Az endrődi csendőrsortűz emléke nap
jainkban (pályázati kiírás)

A pályázat célja az 1930-as évek politi
kai, gazdasági helyzetébó1 kiindulva ma
gyarázni az Endrődön történt tragikus ese
ményt.

Az előkészítő munka során támaszkod
jatok a fellelhető korabeli sajtóra, kutassa
tok fel élő szemtanúkat. Ezek alapján ké
szítsetek eseménytörténeti leírást, vagy el
beszélést.

Terjedelme legfeljebb tíz gépelt oldal
legyen. A legsikeresebb munkáknak pub
likáci6s lehetőséget is teremtünk.'1.)

84.444 "'" KDer Nyomda

RAJZOLD LE,
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KISDOBOS
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Szerkeszti 3. szerkesztő bizottság
Fószerkesztó: Jánovszky György

Tördelószerkesztó: Beinschróth Károly

Felhívás az úttörő elnökség és KISZ Bizottság pályázatára!
ÚTTÖRŐ PÁLYÁZAT

Gyomaendródi Híradó
Kiadja: a Virosi Jogó Nagyközs,;gi Tanács

Gyomaendrőd

A felelós kiadó : Jenei Bálint
a Városi Jogó Nagyközs,;gi Tanács elnöke

Gyomaendrőd,1984. november 29.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordu
16ja alkalmából úttörőcsapataink az egész
mozgalmi évet átfog6 programsorozatot
terveztek.

A Battonyáról induló "Felszabadulási
láng"-ot tartalmas, jól szervezett ünnepsé
geken fogadták.

Október 6-án a terület úttörőcsapataiaz
ENeI épületében és udvarában úttörő és
ifjúsági talá1kozón vettek részt. Itt ismer
tettük az úttörőelnökség által kiírt pályá
zatokat.

Ismertetésünket azért tartjuk fontosnak
itt is, mert a felnőttek segitsége nélkül paj
tásaink nem tudnak eredményesen pá
lyázni.

Reméljük, hogy ez a segítség a felnő

teknek is örömet okoz és szívesen hozzá
járulnak a pályázat sikeréhez.

Segitségüket köszönjük!

Rajvezetőitekés rajzszakos tanáraitok se
gitsenek nektek ebben.

A rajz mérete, technikája a te választá
sodt61 függ. Több rajzot is készíthetsz az
elkövetkező h6napok során.

Leadási határidő: 1985. március l-

A kész művet csapatvezetődnek add
oda. Neved, életkorod, csapatod neve le
gyen a hátuljára írva.

Sok jutalom vár rátok. A képeket kiál
lításokon is megnézhetitek.

Bízunk benne, hogy mind többen vesz
tek részt alkotó munkátokkal ezen a szép
pályázaton. Pályázataitokkal bizonyíthat
játok alkotó készségeteket, fejleszthetitek
szépérzéketeket.

Jó munkát kívánunk!

"Milyennek képzelem a jövŐt ..."

Pajtások!
Az 1984-85-ÖS úttörőév felszabadulá

sunk 40. évfordulója jegyében zajlik.
Biztosan elképzeltétek milyen lesz szú

lőföldetek mire felnőttök. Mi változik?
Mi épül? Mivel, hogyan játszanak? Ho
gyan ünnepelnek, táboroznak a jövő gyer
mekei?
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Felszabadulás) 1945. április 4.
" ."benned mi és Te miben
nünk virulhatsz, szabadság
földje, édes Magyarország ..."

(Hollós Korvin Lajos)

Hazánk felszabadulásának napja nem
véletlenül vált a legnagyobb nemzeti ün
nepúnkké. Ezzel a nappal minda=ak a
programnak a megvalósítása kezdetét
vene, amelyet 1848-ban, majd 1919-ben
a forradalmi néptömegek, népeink leg
jobbjaí fogalmaztak meg, s amelyek I945-ig
mind befejezetlen, megvalósíthatatlan ál
mok, vágyak maradtak népünk emlékeze
tében.

A nemzeti üDnepek egy-egy nép sorsának
meghatározó fordulóira emlékeztemek.
Április 4. egy új nép, a maga életét meg
alkotó független és szabad magyar nép szü
letésnapja.

Azt mondta régen egy bölcs, hogy ü=e
pek nélkül olyan az élet, mint az utazó szá
mára a hosszú út vendégfogadók nélkül.
Az ü=ep nemcsak pihenést, felfrissülést
jelent, hanem mindig visszatekintést is a
megren útra: az útközben leküzdön akadá
lyokra, kudarcokra, a megren út szépsé
geire, síkerekre, győzelmekre.

A mi népünk számára, a társadalom
nagy többsége számára a hosszú évszáza
dok nem adtak igazi ü=epeket.

Az út sohasem vezeten barátságos ven
dégfogadókhoz, a szabadságért vivon küz
delemben, s a hosszú harc alan bár elvesz
tettük legjobbjainkat, nem születen győze

lem. A dicsőséges magyar Tanácsköztársa
ság leverése után Horthy fasiszta rendszere
mély szakadékba rántona az országot. Iszo
nyatos árat fizettünk.

1945· április 4·
Hol is tartottunk azon a napon?
A II. világháborúban elpusitult a nem

zeti vagyon negyven százaléka, az állatállo
mány és az ipari termelőeszközök fele, a
nagy hidak kilencvenkilenc százaléka, há
romszázezer lakóház... és sok százezer
magyar.

Nem volt magyar család, melynek nem
kellen szerenei közül valakit elsiratni ...
Ellen=ondásosnak tetszik, mégis akkor
jött el számunkra az első, igazi Ü=ep.
p..hogy szeptember 23-án Banonyán a
szovjet katonák magyar földre léptek és
április 4-én Nemesmedvesen át kiűzték a
fasiszta német csapatokat Magyarország-

ról, nyilvánvalóvá vált: ín az idő és a lehe
tőség levonni történelmi utunk tanulságait
és a nép meghatározhatja azt az utat, ame
lyen haladni akar.

Most, felszabadulásunk negyvenedik év
fordulóján emlékszünk az első lépésekre és
gondolatban végigjárjuk a negyven év
alan megren utat. Nehéz út volt, a szocia
lizmus útját kerestük. Buktatókkal, néha
csatát is vesztve, mégis egyre közelebb ke
rültünk kitűzön céljainkhoz. A ko=u
nisták, a párt vezetésével megteremtődön
céljaink elérésének nélkülözhetetlen esz
köze, a szocialista népi nemzeti egység.
Megranultuk, hogy a legszebb eszmék is a
teneken keresztül lesznek valósággá. Nem
a szocializmus hozza el a szabadságot, az
ember felemelkedését, a békét. A szocializ
must nekünk kell megalkomunk munkával,
kemény küzdele=el. A szocializmusért
meg kell teremteni a munkában, a kultúrá
ban, a közéletben a szocialista demokráciát.
Az a nemzedék, mely ma dolgozik, alkot és
akik most kezdik fiatalon a munkát, alko
tást, már ebben a tudatban dolgoznak.

Ezt az utat végiggondolva elmondhatjuk,
hogy felszabadulásunk évfordulója minden
eddigi ü=epek közül a legnagyobb Ü=ep.
Negyven éve, hogy mind szorosabb népünk
kapcsolata a társadalmi haladásért, a bé
kéért, a szocializtnusért harcoló népekkel.
Közös ügyünk, törekvéseink, boldogulá
sunk megvalósításának alapfeltétele a béke.
Valljuk, hogy lesz erőnk, - van erőnk az
emberiséget pusztulással fenyegető hajsza
megfékezésére.

Amikor az ország városaí, községei, mint
ahogyan mi is, a felszabadulás helyi ese
ményeit idézzük, Ü=epelünk. Megkoszo
rúzzuk a fe1szabadulási emlékműveket, a
szovjet hősök sírjaít, köszöntjük a felsza
badító szovjet hadsereget. Közben már
előre gondolunk, - elkészült a helyi és az
országos számvetés. A gyomaendrődi tér
ség ko=unistái 1985. február 16-án
pártértekezleten elemezték a közigazgatási
átszervezés óta először a terület helyzetét.
Részletes beszámoló adon ánekintést a tér
séghez tartozó községek társadalmi, poli
tikai viszonyainak fejlődéséről, a gazdasági
építőmunka eredményeiről és gondjairól,
az ideológiai-kulturális élet, valamint a
pártélet kérdéseirőlés határozatot fogadott
el a további feladatokra. A Magyar Szocia
lista Munkáspárt XIII. Kongresszusa is

fomos határozatokban szabja meg jövőbeni

tennivalóinkat. Közös érdeke népünknek,
minden állampolgárnak, hogy elért ered
ményeink, szocialista vivmányaínk meg
védése mellen előrehaladjunkmeghatáro
zott céljaink felé.

Szabadságunk ü=epét köszöntve nem
gondolhatunk arra, hogy az ünnep után
kevesebb lesz a munka, egyik napról a má
sikra eltű=ek előrehaladásunk akadályaí.
De bízunk abban, és munkálkodunk azon,
hogy a társadalom minden rétegének érde
kei érvényesülhessenek. Mindezek meg
valósításáért szervezenen, közös erővel,

egységes cselekvésre - tevékenységre hi
vunk minden állampolgárt nemes céljaínk
megközelítéséért. Szakál József

NYOMDÁSZOKHOZ

A háborúról híreket ó ne nyomjatok!
De sok Papírt besze=yezen a festék,
mely hírül adta sok fiunk elestét.
A szenvedéstől reszkető karoknak,
a rém haláltól meggyötört szíveknek
elegük van. 6 hírek nyugodjatok!

Törj el betű, hogy ellenállj a szónak;
mert emlékhegy sír még a múlt zajától
és ábrándoznak elképzelt apákról.
Régen ledobtuk vérző rongyainkat,
a földre hoztuk égi vágyainkat,
melytől valóságarcú lesz a holnap.

Piros festékkel hófehér papírra
világértelmű jellel nyomjatok csak
mosolyértelmet kedvelt mondatoknak;
hogy értse bárki, bárhol és szeresse,
hogy megnyugodni jöjjön minden este
és ne ébredjen senki-senki sírva!

Földutakról aszfalt utakra tértünk.
Terített asztalunkon ott a rózsa.
Az értelem művészetünk tudósa.
Mi legyőzzük az élet nagy keservét
és számba vesszük amit tenni kell még
s elmondhatjuk, nem volt hiába éltünk.

Negyven szabad esztendő még a kezdet,
csak állomás a megmérettetésre;
hogyan virágzik életünk vetése.
Az arcokra már boldogság terülhet,
jókedv, öröm. Ezt hirdessétek ívek!
Ez kell a békét féltő embereknek.

Beinschróth Károly



Gyomaendrődfejlődése a VI ötéves terv tükrében

Bevétel és kiadás egyaránt:

A tervidőszak eltelt négy éve és a folya
matban lévő 1985-öS befejező év alapján a

Gyomaendrőd VI. ötéves terve végre
hajtásának elemzésénél több jelentős kö
rülményt feltétlenül figyelembe kell venni.

Az eltelt időszakban egy sok éven át
tartó előkészítő munka eredményeként
megteremtődtek a feltételei a Gyoma
Endrőd településpár teljes közigazgatási
egyesülésének.

Az 1982. január l-gyellétrejött egyesülés
jelentős állomás volt a várossá fejlődés út
ján. Az egyesüléssellétrejött közigazgatási
egység megyei és országos szinten is figyel
met érdemlő tényező lett.

Ennek alapján elmondható, hogy az
egyesülésnek közvetlen szerepe volt a tele
pülés városi jogú nagyközséggé és egyben
körzetközponttá nyilvánításában.

'Az új státusz és szerepkör jelentős fela
datot és felelősséget ró minda=yiunkra,
de emellett azt is jelenti, hogy az MSZMP
Központi Bizottsága határozata alapján
Gyomaendrődöt 5 éven belúl várossá kell
nyilvánítani.

A várossá nyilvánítás természetesen nem
öncélúan rangért törekvést jelent. Várossá
azért akarunk válni, mert a település társa
dalmi, gazdasági és kulturális fejlettsége, a
lakosság ellátási igényszintje és áldozatvál
lalási készsége azt indokolja. A település
gazdasági, földrajzi és természeti adott
ságai kedvező feltételei a várossá fejlesz
tésnek.

Megítélésem szerint, ha Gyomaendrőd

az elmúlt három évben más eredményt
nem tudott volna felmutami, mint a felso
rolt közigazgatási változásokat, akkor is úgy
ítélheménk meg, hogy történelmi, telepü
lésünk számára hosszú távon meghatározó
jelentőségű előrelépés történt,

Konkrét eredményeinket vizsgálva meg
állapítható, hogy nem kell szégyenkeznünk.

E=ek részletes elemzése előtt feltétle
nül fel kell idézni, hogy a VI. ötéves tele
pülésfejlesztési és költségvetési tervet
Gyoma és Endrőd Tanácsa még önállóan
készítette és külön-külön fogadta el 1981
ben.

Az egyesülést kimondó együttes tanács
ülésen született állásfoglalás alapján a gyo
maendrődi Tanács nem új középtávú terv
készítését jelölte feladatul, hanem a két
tervben foglaltakat kellett egy egységes
tervbe venni. Ezt az előző döntések tisz
teletben tartása mellett az is indokolta,
hogy tervciklus közben, egyre szűkülőköz
ponti lehetőségek mellett többletfeladatot
tervesíteni nem lehetett. Maximális fela
damak tűnt a gyomai és az endrődi terv
megvalósítása.

Az összevont VI. ötéves tervek alapján
GyomaendrődVI. ötéves fejlesztési terve
az alábbiak szerint alakult ki:

Gyoma
Endrőd

Gyomaendrődösszesen:

68700 ooo Ft
5833 ooo Ft

74533 ooo Ft

terv teljesítésének alakulása a számok tük
rében az alábbi képet mutatja:

Bevétel és kiadás egyaránt: 122 ooo ooo Ft.

A 122 millió forintos fejlesztés azt je
lenti, hogy a VI. ötéves terv eredeti célkitű
zéseit 164 %-ra teljesítjük.

A jelentős túlteljesítés értékét növeli,
hogy olyan időszakban érjük el, amikor a
megyei fejlesztési alapok forrásai általában
20%-kal csökkentek.

A számok is mindenki számára szemléle
tesen mutatják, hogy Endrőd és Gyoma
egyesülése és új közigazgatási szerepe a fej
lődés nagyobb ütemű lehetőségét nyitotta
meg.

Ezt bizonyítják a megvalósult és folya
matban lévő fejlesztések, melyek közül a
lényegesebbek az alábbiak:

A lakásépítés területén :
Felépült 26 állami lakás, 2 orvosi, 2 pe

dagógus és 2 rendőri szolgálati lakás.
Kialakitonunk 94 db teljesen közművesí

tett és 54 db részleges közművesített telket.
A fiatalok és többgyermekesek lakás

problémái megoldását 3 millió forint tá
mogatással segítettük.

Vízellátás és sze=yvízkezelés területén :
Befejeztük az 1974-ben indított társulati

programot és elindítottuk egy új vizmű

telep építését, mely 198s-ben már vizet ad
és teljes befejezésével 1986-tól hosszabb
távra megoldja a település vízellátását.

Kivezettük a vizet Öregszőlőbe,Kocsor
hegyen pedig egy új kút fúrásával biztosí
tonuk a helyi vízellátást.

Megegyezés alapján a Tanács költségére
bekötöttük a vízműbe a Győzelem Tsz
nagy hozamú kútját, mely naponta S-600
013 vízzel járul hozzá a település vízellátá
sához.

Befejeztük a szennyvíztisztítÓ telep és
gerincvezeték építését. 1985-ben az OTP
finanszírozásában elkészül a Lenin úti
39 lakás bekötő vezetéke a Tompa M. úton.

Közlekedés és hírközlés területén :
Elkészült - terven felül - a település új

korszerű 1000 állomásos telefonközpontja,
az egész települést behálózó kábelrendszer
és folyamatosan szaporodnak az utcai nyil
vános telefonfülkék és házi bekötések.

Pormentesített utat építettünk 2,S km
hosszban és folyamatban van a Napkeleti
úttól a Pásztor J. útig épülő kerékpárút ki
vitelezése.

Gyermekintézmények területén :
Az iskolák, óvodák és bölcsődék központi

fűtését mintegy 4 millió forint ráfordítás
sal szinte teljesen megoldjuk. Bővítettük

a Lenin úti és felújítottuk a Blaha L. úti
óvodát.

Több évtizede égető problémánk meg
oldásában lépünk nagyot előre azáltal,
hogy 1985-ben elkezdjük egy új korszerű

tornacsarnok építését, mely megoldja az
l-es és 2-es számú általános iskolák, a mi
nőségi és a tömegsport gondjait egyaránt.
A befejezés a pénzügyi helyzettől és a tár
sadalmi áldozatvállalástól függően 1986,
vagy 1987 évben várható.

Közművelődés területén :
Elkészül a Déryné MűvelődésiHáz tel

jes felújítása, melyen belül kialakitásra ke
rült egy korszeru könyvtár.

Elkezdődötta Katona JózsefMűvelődési
Központ több mint 10 millió forintos kor
szerűsítése, melynek befejezését 1986 vé
gére tervezzük. A korszerűsítés eredménye
ként kibővülő létesítrnényben lehetővé vá
lik a színházi előadások megtartása.

Egészségügyi és szociális ellátás terüle
tén:

Kialakitonunk az endrődi részen egy
önálló anya- és csecsemővédelmi, valamint
gyermekorvosi rendelő bázist.

Teljesen felújítottuk az endrődi orvosi
rendelőt. Felújításra került az l-es és 2-eS
számú Öregek Napközi Otthona.

Az öregszőlői részen kialakitásra került
egy 40 férőhelyes Öregek Napközi Otthona
és a hozzákapcsolódó házi szociális gondo
zás.

198s-ben a Szabadság téri rendelőnél

kialakítunk egy korszerű laboratóriumot és
megoldjuk a teljes központi fűtést.

Energiaellátás területén :
A település gázellátásának kérdése már

15 évvel ezelőtt is igényként merült fel, de
az előző ötéves tervekben nem sikerült
előrelépni.

Igen nagy sikernek tartom, hogy több
mint két évig tartÓ tárgyalássorozat ered
ményeként - a megyei tanács jelentős se
gítségével - I98s-ben a megvalósulás sza
kaszába lépett Gyomaendrőd gázellátása.
A várhatóan 103 millió forimos beruházás
Szarvas város és Gyomaendrőd gázellátá
sát oldja meg. Az anyagi forrásokat a két
település fele-fele arányban fedezi, mely
hez IS- IS millió forint központi és
12,S- 12,S millió forint megyei támogatást
kapunk.

A helyi források jelentős részét a gazdál
kodó egységek, a Tanács és az intézmények
fedezik.

A program szerint Gyomaendrődön

1986 év közepére épül meg az r. ütemű

belső vezeték, mely lehetővé teszi a fűtési

szezonra a rákapcsolódást.
Az elektromos energia ellátásban jelen

tős előrelépést jelent az új 20 KV-os táv
vezeték megépítése, valamint a közvilágí
tás teljes korszerűsítése.

Az előzőekben felsorolt jelentősebb fej
Iesztések és felújítások mellett említést ér
demelmég:

- a hantoskerti holtág szivornyájának el-
készítése,

- a csókászugi átjáró megépítése,
- a Kner emlékkő felállítása,
- a Kner Múzeum felújítása,
- a Tanács költségvetési üzemének fej-

lesztése,
- a Társadalmi Ü=epeket és Szertartá

sokat Szervező Iroda létrehozása,
- az állami lakások ütemes felújítása

(3S db),
- a Liget Fürdő felújításai.
Befejezésül néhány nagy gondot jelentő

területről:

A település csapadékvíz elvezető csator-
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A GYOMAENDRŐDI MHSZ-RŐLnái igen elhanyagolt állapota folyamatos
javítása érdekében elkészíttettúk az egész
települést érintő vízelvezetési tervet. En
nek alapján az elmúlt években a főbb csa
tornák helyreállitására fordítonunk első

sorban figyelmet és több mint 3 milli6 fo
rintot.

A mellékcsatornák a VII. ötéves tervben
a lakosság együnműködésévelkerülnek na
pirendre.

A település fásítása és parkosítása is sok
problémával terhelt. A végrehajtó bizott
ság által elfogadott terv szerint 8-10 év
alatt tudjuk megoldani a jelenlegi helyzet
gyökeres javítását.

Ezen belül előtérbekerülnek a főbb utak,
a ligetek, parkok és lak6telepek.

1984-ben kísérleti jelleggel elkezdtük a
járdák bitumenes felújítását. Ha beválik,
folyamatosan végezzük.

1985-től átszerveztük és megosztottuk a
köztisztasági tevékenységet. Reméljük,
hogy pozitív hatását tapasztalni fogjuk.

Összességében a település VI. ötéves
terve fejlődésének, a teljesség igénye nél
küli áttekintése megítélésem szerint azt
tükrözi, hogy a településpár egyesülését
követően sikerült az eszközök és források
hatékonyabb felhasználását biztosítani, a
településfejlesztést felgyorsítani.

Ez a fejlődés nem látványos, de minden
elemében előremutató,a várossá fejlesztést
megalapozó.

A megvalósult fejlesztések tovább javí
tották a gyomaendrődi lakosság életkörül
ményeit és több területen kísugárzók a vá
roskörnyéki településekre is.

A tervek teljesítése és több jelentős ter
ven felüli feladat megval6sítása során érvé
nyesült az alakul6 tanácsülés állásfoglalása,
tiszteletben tartottuk az eredeti terveket és
a terven felüli feladatoknál arra töreked
tünk, hogy az ellátatlanabb területek fej
lesztése felgyorsuljon. A két településrész
között felépül a tervezett lakásszám és je
lentős számú telek került kialakításra. Meg
oldottuk az új lakÓtelep óvodai ellátását és
megoldást találtunk a kereskedelmi ellátás
fejlesztésére.

A tervciklus hátralévő részében több
kiemelten fontos feladatot kell elindíta
nunk, egy részét megvalósítanunk.

A megval6sulás jelentős tényezője volt
a társadalmi összefogás és áldozatvállalás,
mely évről évre nőtt és 1984-ben közel
20 millió forintot tett ki.

Az év hátralévő feladatai megval6sítása
is nagyban függ összefogásunktól és áldo
zatvállalási készségünktől.

Tudom azt is, hogy sok megoldásra vár6
feladat húz6dik évek óta, melyek j6 része
anyagiak hiánya miatt, de sajnos emberi
problémák miatt is húz6dik. Fokozott
figyelmet kívánunk ezekre a viszonylag kí
sebb, de bosszant6 problémák megoldására
fordítani és kérem a lakosság megértését.

Befejezésül köszönetet mondok ezúton
is mindazoknak, akik településünk fejlődé

sének ügyét segítették és segítik, elért
eredményeinket 6vják.

Remélem, hogy gyarapod6 számuk és
mtmkájuk közreműködése rövidesen ered
ményre vezet Gyomaendrőd várossá fejlő

désében. Jenei Bálint

1984. május elseje Óta Gyomaendrődnek
önáll6 területi MHSZ vezetősége van,
titkára Kiss Lajos, aki 1960 6ta van szoros
kapcsolatban a honvédelem e fontos "hát
országával" .
Ő ismerteti lak6inkat az elképzelésekről,

tervekről, a jelenről és a jövőről. Jelenleg
az alábbi szakosztályok és csoportok mű

ködnek:
Tartalékos katonák szakosztálya, lövész

szakosztály, általános honvédelmi oktatási
bázis és motoros cSOport. A fiatalok hon
védelmi nevelésében fontos szerepet kap a
sorkatonai szolgálatra val6 felkészítés. Itt
megismerhetik az esküt, a hazafiság fogal
mát és az alapvető harci technikát. Rend
szeresen összetett honvédelmi versenyeken
vesznek részt és bepillantást nyernek a te
reptan rejtelmeibe.

A fenti tevékenységet az MHSZ irá
nyítja, szervezi, bonyolítja.

Az eddigi hagyományos honvédelmi
versenyeket (Honvédelmi Kupa lövészver
seny, úttörő lövész szakkörök vetélkedője,

hagyományos és alkalmi honvédelmi ver
seny) továbbra is megrendezik és igyekez
nek még tartalmasabbá te=i.
Gyomaendrőd valame=yi intézményé

nek szocialista brigádjai részére az MHSZ
segítséget nyújt önáll6 klubok megalakítá
sában. Valame=yi als6- és középfokú is
kolával szoros és jó a kapcsolatuk, a társ
fegyveres szervekkel most kezdték kíépí
teni a közös munkatevékenységet. Az Ifjú
Gárda szakaszok kiképzését nagy hozzá
énéssel és lelkesedéssel végzik (kiemelkedő

a Mg. Szakiskolában és az Ipari Szakisko
lában működő szakasz.)

Az eddigi legeredményesebb klubjuk az
Endrődön tevékenykedő haj6modellező

szakkör, tagjaik legtöbbje általános iskolás
és fiatal szakmtmkás.

A Honvédelmi Kupa megyei versenyén
Kéri István az I. helyen végzett, az orszá
goson pedig az előkelő VII. helyet éne el.

A megye minden jellegű honvéde1mi
versenyén a gyomaendrődi MHSZ-tagok
sikeresen szerepeltek.

Jelenleg a Gyomaendrődi MHSZ taglét
száma 700 fő. Ezt a jövőben tovább szeret
nék növelni. Elsősorban az iskolák falain
belül szeremének minél több honvédelmi
klubot megalakítani (az idei esztendőben

az Ipari Szakmtmkásképzőben ez val6
sággá is válik).

Minden intézményi MHSZ klub patro
nál, segít egy általános iskolai honvédelmi
szakkört. A honvédelmi nevelésben, az
MHSZ karöltve a KISZ-szel és az Úttörő

elnökséggel eredményes nevelési feladato
kat lát el.

A vezetőség tervezi egy lövész szakosz
tály létrehozását valamelyik szövetkezet
ben. A lakosság körében nagyon népszerű

és hasznos a gépjárművezető képzés. Két
függetlenített dolgoz6 végzi a sorkötelesek
és az amatőrök képzését. Nagymotor és
kismotor-kerékpárra is megszerezhető a
vezetői jogosítvány. Vezetőjük első helyen
végzett a megyei amatőr KRESZ oktatá
son. Két személygépkocsival rendelkeznek,
amely maximálisan van kihasználva. Két

főállású dolgoz6t még két társadalmi mun
kás is segít. Egyelőre sajnos tehergépkocsi
vezetőiképzést járműhiánymiatt nem tud
tak beindítani. Másfél év 6ta lelkes fiatalok
azon szorgoskodnak, hogy egy pezsgő

motocross szakosztályt hozzanak létre, a
szerény feltételek miatt jelen pillanatban
ez csak "motorozgatásban" merül ki.

A Felszabadulás út II. sz. alatt levő

épületet társadalmi munkában most kezd
ték korszerűsíteni, de szeremék az idén
üzemeltetésre átadni. (A 61I. sz. Ipari
Szakmunkásképző tanul6i eddig kiemel
kedő munkát végeztek, az épület helyre
hozásában.) Az MHSZ 1985. évi önáll6
rendezvényei a következők:

- Gyomaendrődi Honvédelmi Kupa
lövészverseny,

- KNER Kupa aut6s-motoros találkoz6
(első ízben),

- Fegyveres Erők Napja Kupa lövész
verseny,

- Minden öná1l6 klub saját névad6jának
tiszteletére versenyt rendez.

Az a megtisztelő feladat érte a gyoma
endrődi MHSZ-t, hogy ez év májusában
megrendezheti az önjár6 modellező me
gyei versenyt. Kiss Lajos titkár nehéz,
szerteágaz6, sokrétű munkáját Kéri Ist
vá=é segíti főállásban. (Gazdasági és ad
minisztratív tevékenységgel.)

A vezetőség sok minde=el még csak
most ismerkedik, a párnal és a tanáccsal
a kapcsolatuk már folyamatos, a tömeg
szervezetekkel együttműködési szerződést

kömek.
Időszakonként a végzett honvédeLrni

munkár61 a vezetőség rendszeresen sze
reme beszámolni a Gyomaendrődi Hírad6
hasábjain. Hajdú László

LÁTOD, HAZÁM!

Látod, hazám, hogy mégis elmúlt
évszázadok mély, sujt6 átka,
a pi6ca faj, gr6fok, bár6k,
ezer nevű latrok világa!

E=yi ölelő, féltő gondot
múlt évszázadok sosem adtak;
verejtékes kín-gyümölcsödön
dőzsöltek, dorbézoltak, mulattak.

E=yi keserű, nagy akarással
nem túrtak soha áldott földet.
Agg6dásbÓI, vágyb61, reményből
nem láthattál még soha többet.

Öntsd elénk most fekete szíved
rej tegetett ezer áldását,
fizesd dúsan a munkás nappalt,
tedd széppé az éjszakák álmát!

Most az agyongyötrött igazak
táplál6ja, dajkája lettél,
akiket ott lelsz öleden
pirkadatnál és naplementnéL

(1945. Földosztáskor.

Márton Gábor
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Az állattartásról

Endrőd) 1935. márczus 20.

Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség
Tanácsa 1984. december 6-án újabb, a la
kosságot széles körben érintő tanácsrende
letet alkotott az állattartás helyi szabályo
zásáról.

A rendelet célja, hogy a településen egy
idejűleg biztosítsa a háztáji és kisegítő gaz
daságok termeléséhez fűződő népgazdasági
és lakossági érdeket, valamint a közegész
ségügyi, állategészségügyi és környezet
védelmi előírások érvényesülését, a lakó
környezet védelmét. Ezen érdekek össze
hangolása nem volt kö=yű feladat, me
lyet bizonyított a rendeletet megtárgyaló
bizottsági és tanácsülések vitája is. Volt aki
szigorúbb szabályokat, volt aki enyhébb
szabályokat tartott kivánatosnak, de min
denki érezte, hogy a jelenlegi helyzetből el
kell mozdulni úgy a helyi szabályozás vo
natkozásában, mint azok betartása és be
tartatása terén. Az állattartók többsége
rendezett körülmények között végzi e tevé
kenységet, de sok helyen az állattartás kö
rülményei a közvetlen környezet lakosságá
nak sok bosszúságot okoz. Sajnos egy-egy
jelentős közforgalmi utunkon elmenve is
- különösen nyári időszakban - elviselhe
tetlen szag terjeng egyes állattartók telepei
körül. Mindez az idegen szemében kedve
zőtlen képet ad településü.nkről.

.. ."Csendórpuska ropogott
közénk, kik munkát és kenye
ret kértek." ...

Az 1930-as nagy gazdasági válságból
még alig lábalt ki az ország. Mikor az em
berek a községháza mellett mentek el, még
szájukban érezték az inségkonyhán kapott
leves ízét, melyet ezreknek osztottak ki,
kiknek a megélhetése létminimum szinten
sem volt biztosítva. Abban az időbenUrbán
János irodatiszt azt jelentette a megyének,
hogy "Endrődön az inség-összeírás alkal
mával 1072 család került a szomorú listára.
1932-ben ez a szám már 2453-ra nőtt.

1935-re már valamit javult a helyzet, de
a községháza előtti piactér továbbra is em
bervásár maradt. Mindig sokszorosa volt
a kínálat a keresletnek munkaerő terén.

A tél már elment. A kubikmunkák bein
dulásának ideje közeledett, aztán a summá
sok elszerződésénekis az a terminusa. Igen
alkalmas időre tette Andaházy-Kasnya
Béla képviselőjelölt a programbeszédet.
Ráértek az emberek. Népes hallgatóságra
számíthatott a nagy proletár községben.

Volt ideje a munkakeresőknek megbe
szélni a lehetőségeket, lelkükben megfo
galmazni a vágyakat, melyek nem délibá
bok voltak, hanem nagyon is a rögre ragad
tak: tavasztól őszig összegüzülni a család
kenyerét, hogy ne jussanak az embert meg
alázó ínségkonyha könyörületére.

1935 a nagyon kemény politika ideje
volt. A sokak által megkeserült Gömbös
Gyula ideje. Egyetlen ellenzéki lehetőség
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A vonatkozó szabályok maradéktalan
betartásával az állattartásból óhatatlanul
származó sze=yezések megsZÜ11tethetők,

illetve jelentősen csökkenthetők.

A lakókörnyezet elsődleges védelmének
megfelelően a tanácsrendelet szabályait a
abelterületi állattartásra kell alkalmazni,
továbbá azokra a zártkertekre, ahol az ál
lattartás megengedett. Állatokat tartani
azon zártkertekben nem lehet, melyek el
sősorban pihenés, üdülés céljára kerültek
kijelölésre. Ezek a zártkertek a következők:

Bónom-, Sóczó-, Harcsás-, Templom-,
Papp-zugi, a Peresi, a Baltási, a Kecskési,
a Siratói, a Torzsási és Pocosi zártkertek,
továbbá a Schulek kert.

Az állattartás körülményeit jelentősen

befolyásolja az állatok elhelyezésére szol
gáló épületek milyensége, elhelyezése.
Alapvető szabály, hogy az állatok elhelye
zésére szolgáló új épület létesítéséhez kül
területen és zártkertben építési engedély,
belterületen bejelentés sZÜkséges, amelye
ket a tanács építésügyi hatósága intéz.
Az építési engedély vagy bejelentés nélkül
épített épületeket az építésrendészeti el
járás keretében akár el is lehet bontatni, de
még fennmaradásuk engedélyezése esetén
is több ezer forint nagyságrendű bírságot
kell kiszabni. Az épületek elhelyezésénél

kínálkozott: a Független Kisgazda Párt
programjával összefogva szembehelyez
kedni a kormány tevékenységével. Azon
ban a kormány még ezt a nagyon csekély
lehetőséget is veszélyesnek, nem kivána
tosnak tartotta, amit egy egyáltalán nem
forradalmi párt jelentett számára. Célja
volt: minden lehetséges eszközzel biztosí
tani a politikai folyamatosságOt. Ezért még
azt sem engedélyezték, hogy a képviselő

jelölt falragaszokon vagy más publikálási
lehetőséggel tudassa a választókkal a gyű

lés időpontját. Hátha így sokan nem szerez
nek tudomást róla.

Andaházy azonban az alábbi szövegű cé
dulákat sZÓratta szét Endrődön:

"Polgártársaim !
Mivel nem engedélyezték kidoboltatni,

ezúton tudatom, hogy március 20-án,
szerdán délután fél négykor a piactéren
gyűlést tartok, melyre minden ellenzéki
érzelmű polgártársamat szeretettel meg
hívok.

Andaházy-Kasnya Béla
A Független Kisgazda Párt képviselő je
löltje."

Volt elég keserűség az endrődiek szívé
ben. Volt miért gyülekezni: tudják meg,
mit tartogat számukra a holnap. Abban
nem reménykedtek, hogy Andaházy is rálő

a miniszterelnökre, mint azt Kovács Gyula
képviselőnkmegtette 1912-ben Tisza Ist
vá=al; de valami jobb, emberibb élet
ígérésére számitottak.

Háromezernyien gyűltekössze. A tömeg

figyelemmel kell lenni az előírt védőtávol

ságokra. Így pl. lakóépülettől kistestű ha
szonállat (baromfi, nyúl, stb.) ólja, kifutója
6 m, nagytestűhaszonállat (sertés, juh, ló,
szarvasmarha, stb.) lom távolságra építhető.
Új állattartásilétesítménya település Általá
nos Rendezésí Tervében meghatározott
építési övezeteknek megfelelően építhetők.

Az I. építési övezetekben (ilyenek pl.
a laMte1epek, a Kossuth-Hősök-Lenin

Petőfi-Fürst S. utcák, a Szabadság-Lenin
Csillagos utcák által határolt terület) állat
tartásra szolgáló melléképület építése tilos.
A II. építési övezetekben (ilyen pl. a Sem
melweis, Kölcsey, Alkotmány, Endrődi

utca) csak kisállat tartása céljára szolgáló
melléképület építhető.

A III. építésí övezetben (pl. Erkel,
Szabó D., Babits, Bartók utca) ló, szarvas
marha tartására alkalmas istálló kivételével
minden melléképület létesíthető. A IV.
építési övezetben minden melléképület lé
tesíthető, természetesen a vonatkozó egyéb
szabályok betartásával. Az adott lakótelek
övezeti besorolásáról az építésügyi hatóság
ad pontos informáciÓt.

Az új állattartásra szolgáló épületek épí
tési tilalma mellett a rendelet meghatározza
azokat a helyeket, ahol haszonállat tartása
meglévő épületekben is tilos. Tilos az ál
lattartás a bölcsődék, óvodák, iskolák,
egészségügyi intézmények, közü1eti és tár
sadalmi rendeltetésűépületek, üzemi kony-

nagy része a községháza tágas udvarán
várakozott.

A Szent János szoborral szemközti
csendőrlaktanyaajtaján hat kakastollas in
dult szolgálatra párosával. Az emberek ki
tértek előlük. Sokan alázatosan köszöntek
nekik. Nem kivánták, hogy véletlen a láb
ujjukra essen a nehéz puskatus. A torony
ban kettőt kondult a vaskalapács a nagy
harang oldalán, jelezve hogy fél négy van.
A főjegyzői irodából Baricz csendőr alhad
nagy katonáskeményen végigkopogott a
hosszú folyosón, majd kihajolt a derék
magasságú folyosófalon és kihirdette:

- Emberek! Fél négy elmúlt. Mivel a
képviselő nem érkezett meg, a gyűlés el
marad. Menjenek haza! Sürgősen távoz
zanak a községháza udvarából! Ne zavar
ják, ne akadályozzák az itt dolgozó urak
fontos munkáját! - Kis ideig várt, hogy a
tömeg nem mozdult, ingerült hangon foly
tatta: - Menjenek, mig szép szóval kérem!
Ne késztessenek keményebb eszközökre !
Nem akarom karhatalommal kiüríttetni az
udvart, mert a=ak komolyabb következ
ményei lehetnek.

Lassan, kelletlenül szivárogni kezdett a
tömeg a főkapun kifelé, meg az alsó kocsi
bejárón is, és duzzasztotta a téren várako
zók számát. Majd két pár csendőr jelent
meg az udvarban és sZÓt se szólva, morc
tekintettel kiürítették az udvart. Fél négy
után nyolc-tíz perccel a nehéz tölgyfa kapu
döngve becsapódott. Aztán kinyílt a köz
ségháza egyik ablaka, kihajolt rajta az al
hadnagy és ideges érdes hangon harsogni
kezdett:

- Emberek, értsenek a szóbóL .. többet
nem lehetett hallani a beszédéből, mert el-



Mk, élelmiszer üzemek és üzletek, vendég
látóipari egységek területén. Szintén tilos
azállattartás a telepszerűen épített több
szintes lakóházaknál, üdülőterületeken.

A felsorolt ingatlanok és területek telekha
tárától mért 50 m-es körzetben csak kis
testű haszonállat tartható, saját szükségle
tet meg nem haladó mennyiségben.

A nem telepszerű, többlakásos lakóhá
zaknál haszonállat az ott lakók közös meg
egyezésével tartható, saját szükségletet
meg nem haladÓ mennyiségben.

A tanácsrendelet meghatározza a tele
pülés belteruletén egy ídőpontban tarthat6
haszonállatok felső határát, mégpedig kis
testű haszonállamál 5000 db-ban, sertés,
juh, kecske vonatkozásában 30 db-ban, ló
szarvasmarhánál 10 db-ban. A szaporulat
vonatkozásában egy koca összes szaporula
tát - azok 8 hetes koráig - egy darabnak
tekinti. Zártkertben, külterületen szám
szerű korlátozás nincs.

Az állattartás tilalma, különösen az
50 m-es körzetben érinti alakosságot.
A megfelelő átmenet biztosítása érdekében
a tanács lehetővé tette, hogy az állattartási
tilalom alól műszaki osztálya határozott
időre szól6 felmentést adhasson az állat
tartÓ kérelmére. A felmentés megadásával
az állattartóra kötelezettséget is állapíthat
meg e tevékenységével kapcsolatban (pl.
darabszám korlátozás, trágyakezelés, fer
tőtlenítés, stb.).

nyomta azt az óriási éljenzés, mely jelezte,
hogy a kondorosi gyűlésről megérkezett a
képviselőjelölt.

A nép a publikációs kő felé hömpöly
gÖtt, amely a világháború hősi halottainak
emlékművemellett volt. A csendőrök fel
tartóztatták Andaházy gépkocsiját és a gyű

lés betiltását közölték vele. Idő kellett,
mire a jelölt a megye vezetőinekengedélyé
vel, melyet telefonbeszélgetés útján szer
zett meg, visszatért a várakozÓ tömeghez a
postár61. Közben Gyomáról erősítést ka
pott a karhatalom. Két lovascsendőris utat
tÖrt a tömeg közt a Dombszög felé. Aztán
hamarosan puskadurrogás hallatszott. Egy
goly6 a hősök szobrába vágÓdott. Gellai
István holtan zuhant a földre. Még kétszer
ismétlődött meg a fegyverropogás. Futott
a tömeg. Taposták a halottakat, lökdösték
a bukdácsol6, támolyg6 sebesülteket. Far
kasinszki Lajos kosárfonó a szobor előtt

feküdt vérben. Mészáros Gyula (Bögre)
egy akácfáról zuhant le holtan. A négygye
rekes Polányiné a tér nyugati oldalán kapta
szívébe a gyilkos golyót. Gyurícza Bá
linmé - aki egy hónap múlva szült volna 
medencelövés miatt halt meg magzatával.
Privóczki Imre fejtalálattal, Dinya Fran
ciska szétroncsolt tüdővel fejezte be életét.
D. Kovács Lajos gyomai lakos is ott halt.
Roó Gáspárné VI. 13-án k6rházban halt
meg az akkor szerzett sérülésbe.

Dr. Cseh József és dr. Weisz Aladár a
haldoklók és sebesültek ellátásával foglal
kozott. Több sérült dr. Ugrin Nándornál
kért segítséget.

Előkerültek a hordágyak, vitték a halot
takat a községháza szárazbejárója alá.
A községszolga fűrészporral és homokkal

Ahol az állattartás megengedett, de az
ezzel kapcsolatos szabályokat súlyosan
megszegik, vagy a tartás előfeltételei hiá
nyoznak, Ott a műszaki osztály az állatok
számát korlátozhatja, vagy az állattartást
megtilthatja.

A közterületeken, utcákon tÖrténő legel
tetés is szabályozásra került oly módon,
hogy a Végrehajtó Bizottság jelölte ki azo
kat a közterületeket ahol legeltetni lehet.

Tilos az utcán történő legeltetés a Zöld
laposi, Révlaposi, Népligeti, Erzsébet
ligeti részen, a lakótelepeken. A Lenin
Blaha L.-Endrődi-KodályZ. utcákkal, a
Lenin-Bartók-Babits M. utcákkal, a Lenin
út Szabadság tér - Rákóczi-Wesselényi
Kossuth utca és a vasútvonal által határolt
területeken. Tilos a legeltetés a szilárd
burkolattal ellátott utcákban. A fel nem
sorolt területeken, felügyelet mellett kizá
rÓlag tyúkfélék (kacsa, liba nem!) legeltet
hetők. Kis- és nagytestű haszonállat csak
a település belterületének egyes szélső he
lyein (Kazinczi, Egressy út, stb.) legeltet
hető a műszaki osztály engedélyével.

A tyúkféléket az állattartó csak a saját
ingatlana előtti részen legeltetheti, más in
gatlana előtti legeltetéshez a tulajdonos
hozzájárulása szükséges. A legeltető köte
les gondoskodni a növényzet, a járdák,
épületek károsodástÓl, szennyeződéstől

való megóvásár61. A külterületi legelőkre

való kihajtás szabályai közül lényeges az

telt veder tartalmát sZÓrta szét a téren fol
tokban.

A községbe katonaságot vezényeltek.
Még másnap is igazoltatták a községbe ér
kezőket és onnan távozókat. Ko=a Miklós
belügyminiszter másnap már Endrődön

volt a megye vezetőivel.

Száz-száz pengő gyorssegélyt adtak a ha
lottak hozzátartozóinak.

Az újságok címoldalon hozták a meg
döbbentőhíreket: NÉPSZAVA (márc 21.)
Eldördültek a csendőrpuskák a választási
harcban. - Hat halott.

ESTI KURIR. Hat halottja és tizen
négy sebesültje van az endrődi választási
ütközemek ...

FÜGGETLEN KISGAZDA: Csend
őrsorruz oszlatta szét Endrődön a Függet
len Kisgazdapárt jelöltjének beszédére vá
rakoz6 tömeget ...

A felszabadulás után a Népbíróság újra
tárgyalta az ügyet és a bűnösöket felelős

ségre vonta.
A tragikus esemény emlékére Kiss Ist

ván Kossuth-díjas szobrász ENDRÖD
1935 c. alkotását állították fel a sortűz szín
helyén 1975-ben.

Hidas Antal 1935. március 27-én írt
verse híven fejezi ki a közhangu1atot:

Végigmentem az endrődi temetőn,

Megátkoztam az urakat,
Az urakat
Megátkoztam keserűn.

Mi élők kegyelettel emlékezünk a hol
takra, kik életükkel fizettek, mert a haladás
útját keresték. A hét koporsÓt jelképező

kőtömb emlékeztesse a ma emberét a
múltra, mely annyi könnyel és vérrel for
málta a mát. Márton Gábor

a meghatározás, hogy a pásztornak való át
adásig a szarvasmarhát kötőféken kell ve
zetni.

A rendelet rögzíti az ebtartás lényege
sebb szabályait. így azt, hogy bekerítetlen
ingatlanon nem lehet ebet szabadon tar
tani. Harap6s kutya tényét feltüntető

figyelmeztető tábla használatát a bejárat
nál. Közterületen pórázon való ebvezetést
ír elő, emellett harapÓS vagy támadó ter
mészetű kutyáknál szájkosár használatát.
Egyéb állatok (díszmadarak, macskák, mé
hek) tartására külön helyi szabályokat nem
tartalmaz a rendelet.

A tanácsrendelet a központi jogszabá
lyok anyagát nem tartalmazza. Az állattar
tást érintő fontosabb rendelkezések (Állat
egészségügyi Szabályzat, Köztisztasági
Szabályzat) kivonatosan, függelékként ke
rültek csatolásra. Ezek ismerete azonban
elengedhetetlen az állattartÓk részére, mert
betartásuk csak így biztosítható.

Az állattartásról szóló tanácsrendelet
mellékleteivel egyiitt megtekinthető a két
tanácsházán, a könyvtárakban, valamint a
tanácstagoknál.

Az állattartásra vonatkozó központi és
helyi szabályok mindenki által való betar
tásával megvalósítható a rendelet céljaként
megfogalmazott gondolat.

Hunya Miklós
vb-titkár

HÍREK
1985. február 27-én a Gyomaendrőd

városi jogú Nagyközségi Vöröskereszt
önkéntes véradást szervezett, melyen 168
személy mintegy 68 liter mennyiségű vért
adott.

1985. február 17-én megalakult a Moz
gáskorlátozottak Békés megyei Egyesületé
nek GyomaendrődiCsoportja.

A csoport munkáját klubfoglalkozások
keretében végzi, 1985. március I-ét köve
tően minden hétfő délután 17 órátÓl.

A foglalkozások helye.
I. szárnú ÖNO Gyomaendrőd, Felsza

badulás u. I. sz. (Gyoma)
II. szárnú ÖNO Gyomaendrőd,Lenin u.

66. sz. (Endrőd)

Gyomaendrőd Körzetközpont Nevelési
Tanácsadóját a Gyomaendrődi városi jogú
Nagyközségi Tanács 1984. szeptember
I-től tartja fenn.

Az intézmény müködési helye.
3. sz. Általános Iskola mellett működő

Diákotthon.
(Gyomaendrőd, Alkotmány u. 2/6. sz.
Tel.: 31 236)

Müködési ideje.
Tanácsadás: minden hét szerdáján

14-18 óráig,
fogadóóra: minden hét csütörtökön

14-16 óráig,
orvosi vizsgálat: minden hét csütörtökön

IQ-I2 óráig.
A nevelési tanácsadó vezetője telefonon,

vagy írásban történő bejelentkezés alap
ján küldi ki értesítését a vizsgálat időpont
járól.
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BESZÉLGETÉSJENEIBÁLINTTAL
Bemutatni szinte felesleges, hiszen min- gár minden elsőfokú ügyét helyben intézi.

denki ismeri. Talán egyetlen terület sem Ezen kívül a társközségeknek szakmai se
áll olyan közel a lakossághoz, mint a tanácsi gítséget nyújtunk a művelődési, egészség
munka, hiszen az ember környezetétől, la- ügyi, sport, a gyámügyi és az építésügyi
kóhelyétőlnem függetlenítheti magát. En- területen.
nek a terülemek az itányitója Jenei Bálint, Mindezeken felül ellátunk másodfokú
a tanácselnök. feladatokat is, és közreműködünk a megyei

Hosszú út vezetett addig, amíg a kisfize- irányitásban. A községi testületekkel mel
tésű ácsmester fia a tanácsnál kötött ki. lérendeltségi a viszonyunk, de ránk hárul
Hiába érettSégizett jeles eredménnyel a a koordináció feladata. Ebben jelentős sze
technikumban, anyagi okok miatt nem ta- repet tölt be a Városkörnyéki Bizottság,
nulhatott tovább. Később - munka mel- mely Gyomaendrőd és a társközségek
lett - szerzett felsőfokú végzettSéget. Dol- tisztségviselőiből, a Pártbizottság első tit
gozott a Budapesti Vízügyi Igazgatóság- kárából és az országgyűlési képviselőből

nál, az ÉM. I. sz. Mélyépítő Vállalatnál, a áll. A Bizottság negyedévenként ülésezik
volt Gyomai Járási Tanácsnál, az Építő- és a közös feladatokat elemzi.
ipari KTSz-nél. Az új feladatok személyi és tárgyi felté-

Sokrétű és mindig szívesen vállalt moz- teleinek megvalósításához jelentős segítsé-
galmi tevékenysége egész életútját végig- get kaptunk a Megyei Tanácstól. Az appa
kísérte. A közösségért önzetlenül dolgozni, ,rátus létszáma 10 fővel emelkedett és a
nála belső kényszerből fakadt és fakad.'._ rendelkezésünkre bocsátott 2 millió Ft-tal
Bittokosa a "Munka Érdemrend" ezüst a tanácsházát átalakítottuk, illetve felújí
fokozatának, a "Haza Szolgálatáért Ér- tottuk. Szűkösen bár, de biztosítottak a
demére~" arany fokozatának és az "Ifjú- működéshez szü.kséges egyéb anyagi felté-
ságért Erdemérem"-nek. 1974 és 1982. kö- telek is.
ZÖtt a községi Pártbizottság titkára, azóta Kedvezőnek ítélhető, hogy a Földhiva-
a városi jogú Nagyközség tanácselnöke. tallal kapcsolatos ügyek helyben intézhe-

Jenei Bálint magas, halkszavú, szerény, tőek, viszont problémák, bogy az igazga
de határozott ember. Érvelései logikusak tásrendészeti ügyekben a Rendőrség nem
és meggyőzőek ..Amíkor tanácsi munkájá- tudja közelebb hozní a feladatok egy részét
ról faggatom, mmden mondatán érződik a sem alakossághoz.
tenniakarás, a feladatok ismerete. Szeret a Előrelépést jelent, hogy a Népfront, az
dolgok mélyére tekintetni. Döntései meg- MHSZ és a Vöröskereszt függetlenített
alapozottak, a kollektiv testület - a tanács- titkári stáruszt és részben az egész körzetre
ülések - véleményét tükrözik. kiterjedő feladatot kapott. Az MHSZ új

- Jenei elvtárs, melyek azok a feladatok, korszerű bázistelepet, a Népfront egy ön-
amelyek a legjobban foglalkoztatják a köz- álló székházat kap még ebben az évben.
véleményt, és így érthetően a tanács appa- Intézményi rendszerünkben további fejlő-

rátusát is? dést jelent az év derekán megalakuló helyi
- A közvéleményt és a tanács apparátusát önálló Népi EllenőrzésiBizottSág. Vannak

természetesen igen sok fontos probléma még komoly megoldandó problémáink is.
foglalkoztatja. A kiemelkedő feladatok kö- Ezek közül jelenleg a térség közlekedési há
zül a legfontosabb a település stabil vízel- lózatának a fejlesztése a legaktuálisabb.
látásának megoldása, avezetékes gázellá- E mellett folyamatosan töreksZÜnk arra is,
tásba történő bekapcsolódásunk, a torna- hogy Gyomaendrőd magasabb szinten
terem építése, valamint a művelődési há- lássa el a szerepköréből eredő középfokú
zak korszerűsítése. Nagyon szeretnénk, h feladatokat. Itt elsősorbanaz egészségügyi
mindezek 1986. év végére elkészülhetné-)/ középfokú ellátás kiszélesítésére gondolok.
nek, de ehhez igen komoly társadalmi Ami a kérdés második részét illeti a
munka is szükséges. Tapasztalatom, hogy pénz nemcsak nálunk, hanem másutt s~m
egyre több állampolgár emel sZÓt a telepü- áll rendelkezésre bőségesen. Bármennyite
lés rendje és általában az állampolgári kö- is szeretnénk minden felmerülő gondot
telességek teljesítése érdekében. Apparátu- enyhíteni - amelyeket jogosan vár tőlünk

sunk fontos feladata, hogy segít~e ezek tu- lakosságunk - ennek anyagi nehézségei
datosodását és megvalósulását. U gy érzem, vannak, így a feladatokat súlypontoznunl,
hogy néhol indokolt lenne a nagyobb hatá- kellett. Tovább nehezíti a helyzetet a vál-
rozottság. Tudom, hogy foglalkoztatja alalati pénzeszközök beszűkülése. Ennek
~özvéleményta helyi közlekedés fejlesztése következtében egyes feladatok megoldását
es a kereskedelem átszervezése. A közleke- csak távlati célként szerepeltethetjük.
désben sikerült előre lépni, a járatokat sű- - Hogyan valósul meg a társtelepülések
ríteni. Az iparcikk-hálózat átszervezése vár- - Dévaványa, Ecsegfalva és Hunya - itá-
hatóan fejlődést, jobb ellátást fog eredmé- nyítása?
nyezn.i. Sajnos néhány téves információ - Pontosítanom kell a kérdést, mert mint
neganv hangulatot keltett, de a gyakorlat ahogy az előzőekben már céloztam rá, a
remélem elosztja ezeket. települések önállósága az átszervezéssel

- Milyen új feladatok adódtak a városi erősödött, hatáskörük bővült. Döntéseiket
jogból? Mennyire biztositott ezeknek a önállóan hozzák. A Gyomaendrődi Tanács
pénzügyi fedezete? V. B. Szakigazgatási szervei - mint már em-

A szakapparátus megkapta mindazokat alítettem - a megyei szakigazgatási szervek
hatásköröket, amelyekkel a városok rendel- megbizása alapján esetenként közremű-

keznek. Ezáltal a gyomaendrődi állampol- ködnek a megyei itányitás megvalósításá-
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ban, de tevékenységük döntő részben szak
mai segítségadás.

- Országos gond a pályakezdő fiatalok
lakáshoz jutása. Helyileg milyen kezdemé
nyezések várhatók?

A fiatalok lakáshoz juttatására 3 éves
programot készítettünk. Ennek keretében
40 család lakásgondjának a megoldását vál
laltuk. A program megvalósítására 3 millió
Ft-ot fordítunk támogatás és hitel formá
jában. 1986. végéig átadásra kerül még 91
OTP-s lakás, és ezeknek 60%-a a fiatalok
számára is elfogadható áron kerül értéke
sítésre. Az OTP-vel kooperálva a társasház
építési akciót is folytatni kívánjuk a VII.
ötéves tervben. A családi ház épitéshez
ingyenes telkek biztosításával és támoga
tássaI kívánunk hozzájárulni.

- 1985-ben tanács- és képviselőválasztás

lesz. Milyen előkészü!etektörténtek ennek
lebonyolítására?

- A Tanácstörvény alapj án tanácsülésünk
úgy döntött, hogy a júniusi tanácsválasz
tás során 45 tagú tanács kerüljön megvá
lasztásra. Ezzel jelentősen megnövekszik
az egyes tanácstagok működési területe, te
hát feladatai is. Elkészültek a választói nyil
vántartások és kijelölték a szavazókörzete
ket is. A választásra jogosultak április ele
jén értesítést kapnak a nyilvántartásba vé
teIről. Tudomásom szerint a Hazafias Nép
front a választók széles körű véleményének
figyelembe vételével készül a kettős jelölé
sekre.

- Végezetül egy utolsó kérdés. A városi
jog még nem város. Az utóbbi időben,

mintha lekerült volna a napitendről a vá
rossá válás. Vagy mi vagyunk túlzottan tü
relmetlenek?

- A városi jog és a körzetközponti szerep
településünk számára nagy elismerést jelen
tett, valamint előlegezettbizalmat is. Az el
ismerés, a céltudatos, a község társadalma
részéről megnyilvánult évtizedes közösségi
áldozatvállalásunknak és az így elért fejlő

dési eredményeknek szól. A bizalom elő

feltétele e folyamat megtartásának és to

vábbfejlesztésének. Igaz, hogy még neD
vagyunk városok, de a városokkal azonos
feladatokra való felkészülésben a Megyei
Tanács az elmúlt években is sokat segített.
Ezt bizonyítja az is, hogy a VI. ötéves ter
vünket 6o%-kal túlteljesítjük.

Véleményem szerint nem az a lényeg,
hogy naponta szónokoljunk a várossá vá
lásról, hanem az, hogy mindennapi mun
kánkban folyamatosan törekedjünk a vá
rosi színvonal elérésére. Ezekhez a felada
tokhoz feltétlenül szükséges, hogy magunk
mögött tudhassuk Gyomaendrőd nagy
község társadalmát, akik tettekkel segíte
nek bennünket továbbra is.

Hangsúlyozni szeretném tehát, hogy a
várossá fejlesztés mindennapi munkánk
legfontosabb meghatározója, napitenden
levő kérdése és feladata.

Az 1985-ös év igen jelentős politikai ese
ményei miatt országos szerveink várhatóan
csak 1986-ban tűzik napitendre, hogy mely
települések érik el a városi színvonalat, és
döntenek a várossá nyilvánításban.

Megítélésem szerint a VII. ötéves terv
közepén Gyomaendrőd várossá nyilvání
tása megtörténik.



Közművesített lakótelkek

A Körösmenti Táncegyüttes SzicíliábanMegjegyzem és azt már tudjuk, hogy a
VII. ötéves tervben fejlesztési alapunkat a
városokkal azonos normatíva alapján ké
pezzük, ami 30-35 millió Ft többlet alapot
jelent ahhoz képest, mintha nem le=énk
városi jogú település.

Ú gy gondolom, hogy eddigi eredmé
nyeink és távlati perspektívánk minden
gyomaendrődi lakost meggyőz arról, hogy
Endrőd és Gyoma egyesülésének talaján
elért új közigazgatási szerepünk települé
sünk jelene és jövője szempontjából törté
nelmi jelentőségű.

Köszönöm a beszélgetést.
Mészáros Gábor

Újdonság - lovasklub
Az olvasók között bizonyára sokan van

nak, akik jól szórakoztak, kellemes délutánt
töltöttek 1984. aug. 20-án az endrődi köz
úti híd mellett megrendezett lovasbemuta
tón. Nem történtek itt világmegváltó nagy
dolgok, talán nem veszik rossz néven tőlem

a közreműködők, ha azt mondom, a szín
vonal is hagyott kívá=ivalót maga után.
De valami megmozdult, valami elíndult,
egy új, egy szokatlan, sokakat vonzó szóra
kozási, sportolási forma, és ez a fontos.
Az itt közreműködő lovasok felismerték
azt, hogy önmaguk és mások kedvtelésére
akarattal és összefogással te=i tudnak va
lamit. Azt, hogy nem öncélú magamutoga
tásról van szó mi sem bizonyítja jobban,
mint az a szervezők által sem remélt ha
talmas tömeg, amely a bemutatót és az
őszi lovas felvonulást kísérte, és az a sok
sok fiatal, aki azóta is érdeklődik: mikor és
hol lehet lovagolni tanulni.

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Olva
SÓt arról, hogy a lelkesedés és tenni akarás
csöppet sem lankadt az elmúlt hónapok
alatt. Sőt! Megalakult a LOVAS KLUB
több mint 20 fő részvételével. Egy későbbi

híradásban beszámolunk arról, hol van a
klub székhelye, hogyan, milyen feltételek
kellehet tagjai sorába lépni. Ebben a moz
galomban rejlő lehetőségekrőlma még ko
rai le=e nagy nyilvánosság előtt szólni.
Ami minda=yiunk előtt ismert: a község
ben sokan dolgo=ak az idegenforgalom
fellendítésén. Az ő figyelmükbe ajánljuk a
klubot, mint lovastúrák szervezésére alkal
mas közösséget. Bizonyára le=ének utasai
azoknak a hintóknak is, melyekkel körbe
kocsikázhamák az érdeklődők a községet.
Bízvást mondhatom, hogy az edzett ifjúság
nevelésében is eredmé=yel leheme épí
teni a lovas-sportra. Nem szóltam a gond
jainkról (mert azok is va=ak), nem szóltam
azokról az elképzelésekről,melyeknek csak
a körvonalai kezdenek előttünk is kirajzo
lódni. E néhány sor közreadásával az volt
a célunk, hogy tudjanak rólunk minél töb
ben a községben. Köszönettel ve=énk, ha
véleményüket, ötleteiket papírra vemék és
eljuttarnák hozzánk. (Gyomaendrőd, Ki
lián tér IIjr.) Bízunk abban, hogy tevé
kenységünkkel sokukat meg tudjuk nyerni
a lovas-sport nemes ügyének, mint aktív
résztvevőt, vagy aktív nézőt.

A Lovas Klub nevében
Horváth Mihály

A mandulafa virágzása idején szokták
megrendezni a világ egyik legnagyobb
nemzetközi néptáncfesztiválját Agrigento
ban. Agrigento Szicilia déli részén fekvő

város, melyet romjairól, a templomok völ
gyéről a világon mindenütt ismernek.
A csodálatos óriás templomok időszámítá

sunk előtt az V. században épültek.
Az idén február 4-IO-ig ezen a rangos

fesztiválon Magyarországot a gyomaend
rődi Körösmenti Szövetkezeti Táncegyüt
tes képviselte.

A fesztivál 24 ország képviselőjének te
remtett lehetőséget a szereplésre, a népek
zenéjének és táncainak bemutatására.

A résztvevő együttesek között ott volt
pl. Uganda, Argentína, Venezuela, az
Egyesült Államok, Törökország, Jordánia,
Irak, Hollandia, Lengyelország, Skócia,
Bulgária, Románia együttesei is.

A fesztivál megnyitóját a városháza előtti

téren tartották, aho=an a fesztivál részt
vevői 7 kilométeres fáklyás felvonulásra
indultak. A felvonulás végállomása a város
stadionja volt, ahol szabadtéri színpadon
mutatkoztak be a résztvevő együttesek,
több ezer néző előtt.

Együttesünknek naponta 2-3 fellépése
volt. A fesztivál versenyprogramja egy
óriási cirkuszsátorban zajlott, melyben
4000 ülőhely mellett még állva is szorong
tak. A fesztivál gálaműsorát a romváros
legszebb épülete, a Tempio di Concordia
előtt felállított szabadtéri színpadon ren
dezték meg, ahol kb 130 ooo ember nézte vé
gig a nemzetek folklór bemutatóját. Ez a
program kb. 5 órás volt. Látni kellett volna
azt az óriási tömeget, milyen fegyelmezet
ten, türelmesen nézték végig állva a gála
műsort.

A fesztivált a díjak kiosztásával zárták.
Az aranytemplom díjat az Amerikai Egye-

Környező településeinken járva egyre több
helyen fedezzük fel, hogy a lakásépítés új
formái egyre jobban tért Mdítanak. Meg
jelenésükkel, a lakások belső elosztásával,
célszerűségével a korszerű csoportos sor
-lánc - és társasházak egyre jobban elnye
rik az építtetők tetszését. Példaként Békés
megyéből is egy sor lakásépítést megemlit
heménk, de közülük is kiemelkedik a Gyu
lán felépült és aLakáskultúra c. képes fo
lyóiratban megjelent "Az év lakóháza" pá
lyázaton díjat nyert korszerű csoportos
társasház. Az elmúlt évben Gyomaendrő

dön is kialakításra került a Munkásőr ut
cától Délre az Új kert-sor baloldalán ezen
új építési lehetőségeknek megfelelő elő

közművesített terület. Itt közel 100 lakás
építésére van hely, alakásokhoz - az épü
let beépített alapterületét is beleértve 
230-250 m 2 földrészlet tartozik. Az elő

közművesítés a terület ivóvízellátását, a
sze=yvíz elvezetését, az elektromos ener
gia ellátást, acsapadékvíz elvezetését és a
szilárd burkolatú út kiépítését tartalmazza.
Lakásegységre jutÓ közművesítési költség

sült Államok együttesen nyerte el azzal,
hogy a 4r. fesztiválon először üdvözölhet
ték Amerika "új folklórját" Szicilia színpa
dán. A közönség díját és a fesztivált ren
dező ENTE. PROV. TURISMO díját
együttesünk nyerte el, amit a bemutatóink
után kapott tapsvihar mindig méltón iga
zolt.

Ez a fesztivál is megmérhene együtte
sünk erejét, hiszen a 6 nap alatt 16 fellépé
sünk, 6 felvonulásunk (ebbőlkettő 7 km-es)
volt.

Ezen kívül minden versenyprogram előtt

több órás próbákat kellett tartanunk, mert
érkezésünkkor közölték velünk a verseny
idő változását. A kért idő túllépése esetén
kizárhattak volna be=ünket a versenyből.
A táncosok fél nap pihenőt sem kaptak a
fesztivál ideje alatt, és az így megmaradt
szabad idejük nagy részét is a jelmezek va
salásával, előkészítésével töltötték el.

A zsúfolt program közepette is teremtet
tünk lehetőséget arra, hogy a templomok
völgyét végigjárjuk és megnézzük köze
lebbről a kétezer évnél idősebb építmé
nyeket. Természetesen oda és visszafelé
jövet is kihas=áltuk pihenő időnket arra,
hogy megismerkedjünk egy-egy várossal.

Kifelé utazáskor fél napot töltöttünk
Rómában, visszafelé pedig Szicilia egyik
nevezetes hegyi településével Taurminával
ismerkedtünk meg.

Urunkra elkísért a Magyar Televizió
három munkatársa be=ünket, akik a
Stúdió '85 megbízásából filmet készítettek
a fesztiválról és együttesünk szerepléséről.

Ú gy érzem, táncegyüttesünk nagysze
rűen teljesítette kiküldetésének célját és
öregbítette a magyarok sikereit és hírnevét
ezen a világfesztiválon is.

Gyalog László

és telekár együttes összege 120-140 ezer Ft.
Első látásra ez az összeg magasnak tűnik,

de ha figyelembe vesszük, hogy a belterü
leti részeken egy telek 150-160 ezer Ft, s ha
van rajta egy rossz épület 250-300 ezer Ft
és még a közműpótló létesítmények
(sze=yvízgyűjtő) szabályos elkészítése is
tetemes költséget jelent, akkor már a vá
lasztásnál ez a terület kedvezőbb helyzet
ben van. A terület úgy van kialakítva, hogy
az elhelyezésre kerülő épülettömb 4-6-8
lakást foglal magában. Az épületek a tel
keken szabadonállóan előkerttel kerül
nek beépítésre, a kiszolgálÓ helyiségek
is az épülettömbben a lakások földszintjein
nyernek elhelyezést. A belső zöld területet
a lakók egyedileg és együttesen is has=o
síthatják. Az előközművesített terület az
Általános Rendezési Tervünkkel összhang
ban az új településközpont részeként lett
kiépítve. Beépítésre vonatkozóan Részle
letes Rendezési Terv készült, melynek
alapján a tanács műszaki osztálya részletes
felvilágosítást ad.

Nagy Pál
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))Nem vágytam hírnévre" FIGYELEM,
GÁZKÖTVÉNY!

(Beszélgetés Szabó Mihállyal a GYESTK
ifjúsági labdarúgó-csapatának edzőjével.)

Hideg februári napon látoganam ki a
GYESTK labdarúgópályájára, ahol a zi
mankóval dacolva nyolc-tíz ifista kergette
a labdát lelkesen. A pálya szélén csendesen
figyelt az edző: Szabó Mihály, mellette a
fáradhatatlan Rosza Marci bácsi, aki hu
szonöt éve intézője az ifi csapatnak. Be
szélgetni az öltözőben ültünk le, ahol egy
ütött-kopott rég nyugdíjas korú kályha
szolgáltatta ameleget.

Mióta edző? Kérem beszéljen néhány
mondatban edzői pályafutásáról.

1962-ben kezdtem edzősködni, azelőtt

magam is futballoztam, de egy porcsérülés
miatt befejeztem az aktív játékot.

1964-ben szereztem meg az edzői képe
sítésemet. Az ifi csapattal abban az évben
nyertünk bajnokságot 134:24-es gólarány
nyal. Néhány név: Domokos, aki 64 góllal
gólkirály volt a megyében, Csányi, Gál,
Dajkó és sorolhatnám az egész csapatot.
No, de ne a múltról beszéljünk. 1983-ban
kerültem ismét a helyi sportkörhöz edző

nek. A csapat a II. osztályban szerepelt, és
sikerült megnyerni a bajnokságot. 145 gólt
rúgott a csapat és csak 15-öt kapott. E csa
patban is volt néhány tehetséges játékos:
Pataki Tibor, Hegedűs, Szujó.

Hogyan sikerült a helytállás az f. osztály
ban?

Amikor felkerültünk a magasabb osz
tályba, generációs váltás tönént, kilenc
serdülő került a csapatba. Bizony keserves
perceket éltünk át a kispadon, de utána
egyenesbe jött a csapat. A 8. helyer várjuk
a tavaszi rajtot .

A bajnokságban nem szerepelt a csapat ki
emelkedően, de az MNK-ban szép sikereket
értek el, hiszen három fordulón jutottak túl
nem is akármilyen ellenfelekkel szemben.

Az Ifjúsági Kupában a Békéscsabai,
Előre Spartacus NB I-es ifjúsági csapata
volt az első ellenfél. Úgy mérlegeltem, a
csabai csapat fizikailag erősebb. A játéko
saimat pszichikailag próbáltam felkészí
teni. Úgy gondolom, sikerült a csapattal el
hitetni azt, hogy van esélyük akár a mér
kőzés megnyerésére is. A végeredmény 1:1
volt. II-es rúgásokra került sor, amit végül
is megnyertünk.

A második fordulóban Szegbalmon lép
tünk pályára. Csapatom a görcsös akarástól

Gyomaendrődi Hiradó
Kiadja: a városi jogú Nagyközs"gi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei B:!lint
a városi jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztő bizomá"
Főszerkesztő: Jánovszky György

Törde1őszerkesztő: Beinschróth Károly

85.83 'k Kner Nyomda

gyengén kezdett, félidőben 3:1 arányban
vezetett az ellenfél. Szünetben megpróbál
tam felrázni a csapatot, próbálják azt ját
szani amit tudnak. Végül ismét II-eS rú
gásokkal dőlt el a továbbjutás sorsa, hiszen
a rendes játékidő 3 :3-as eredménnyel ért
véget. A harmadik fordulóban már kilép
tünk a megyéből, Csongrád megye leg
jobbját, a MaMi VSE-tkaptukellenfélnek.
Játékosaim nagy lelkesedéssel készültek a
mérkőzésre, amelyet az endrődí pályán
játszottunk. Gardí Tamás és Szujó Zoli
góljaival 2 :l-re megnyertük a meccset.

A legjobb 16 csapat közé jutásért a Szol
noki MÁv MTE NB I-ben játszó ifi csa
pata volt az ellenfél. Ma is határozottan ál
lítom, ha azt a mérkőzést a kitűzött napon
játsszuk, a gyerekek nagyon szorossá teszik
a mérkőzést. Amikor megtudták játéko
saim, hogy nem a kiírt időpontban játsz
hatnak, a pszichikailag felkészített csapat
"leeresztett" és a mérkőzésre már nem si
került úgy felrázni a csapatot mint szeret
tem volna. Az eredmény 5:1 a Szolnok ja
vára, de így is szép emlékekkel búcsúztunk
a kupaküzde1mektől.

A beszélgetés elején említette, hogy 1962
óta edzőskcjdik, kétszer nyert bajnokságot,
tudomásom szerint többszejr szerepelt csa
pata nagyon jól, nem hivták felnőtt csapa
tokhoz, miért maradt az zfi csapatnál?

1965-66-ban voltam a gyomai felnőtt

csapat edzője. Azután ismét ifikkel foglal
koztam. Hívtak sok helyre, de én mindig
Gyomán maradtam. Nem vágytam hír
névre, így is megismernek a megyében a
labdarúgópályákon. Szeretem a fiatalokat,
szeretek velük foglalkozni, úgy érzem ezál
tal magam is fiatal maradok.

Mi a véleménye afiatalokfutballhoz való
viszonyáról? Akarnak-e úgy futballozni,
hogy bekerüljenek az első csapatba és ott is
megállják a helyüket?

Ez nagyon nehéz kérdés, azt hiszem
jobb, ha nem nyilatkozom mert senkit nem
akarok megsérteni, de szerintem a szülők

től is sok függ, hogy a csemetéje röplab
dás, kézilabdás, vagy akár labdarúgó le
gyen.
Gyomaendrőd a tervek szerint néhány

éven belül város lesz. Van-e remény arra,
hogy az ifi csapatból olyan játékosok épül
nek be afelnőtt csapatba akik akár a területi
bajnokságban is megállják a helyüket, hiszen
a szurkolók joggal várják az első csapat
miel60bi fe/jutását, magasabb osztályba?

Én bízom abban, hogy az első csapat
feljut a területi bajnokságba. Hogy van-e
utánpótlás? Utánpótlás mindig annyi van,
amennyit nevelünk. Lehetőséget kell adni
ahhoz, hogy úgy a serdülő, mint az ifi csa
pat edzői mindenkor megfelelő körülmé
nyek között és megfelelő helyen tudják az
edzést tartani. Elvárjuk, hogy a megfelelő

alapellátást biztosítsák számunkra. Itt sze
retném megemlíteni a kisegítő személyzet
munkájának fontosságát. A szertáros mun
kája is döntő egy sportkörnél.

Köszönöm a beszélgetést!

Molnár Albert

A Gyomaendrőd városi jogú Nagyköz
ségi Tanács hirde=ényt adott ki 5 millió
Ft értékű gázkötvény kibocsátására, az
1985. évben megvalósuló földgáz~háló

zatba tÖrténő bekötés költségeinek kiegé
szítése céljából.

A földgázhálózat lehetővé teszi az üzemi,
intézményi, közületi létesí=ények és a
lakosság gázzal való ellátásának megvaló
sulását.

Ez közös érdekeltséget jelent a nagyköz
ség és az egyének számára.

A kötvények eladásával, a kamatfizetés
sel, visszaváltással, valamint az esetleges
jogvitákkal kapcsolatos ügyintézést a taka
rékszövetkezet látja el.

1000 Ft-os címletekben 800· db összesen
800 ooo Ft

2000 Ft-os círnletekben 600 db összesen
1200 ooo Ft

5000 Ft-os címletekben 600 db összesen
3 ooo ooo Ft értékben.

A kötvényeket nagykorú magyar állam
polgárok vásárolhatják, az endrődi és a
gyomai Takarékszövetkezetnél.

A kötvény kamata évi 9%.
A kamatok minden év július 1o-én ese..:

dékesek, az első kamat összege 1986. július
1o-én kerül kifizetésre.

A kötvények 1990. év július I-én kerül
nek visszafizetésre.

Róza Vendelné

HÍREK
1985. február z5-én Város környéki ta

nácskozásra került sor, amelyen a résztve
vőka településUnk fejlesztésével összefüggő
éves feladatokról kaptak tájékoztatást. Szó
esett arról a társadalmi összefogásról,
amely elengedhetetlenül szükséges terveink
sikeres végrehaj tásához.

*
1985. február 12-én Koordinációs érte-

kezletet tartottak a városi jogú Nagyköz
ségi Tanács és a gazdálkodó szervek kép
viselői. Értékelték az 1984. év együt=ű

ködésének tapasztalatait. A további ered
ményes munka érdekében egyeztették az
1985-öS év legfontosabb tennivalóit.

*
MSZMP városi jogú Nagyközségi Bi

zottsága és a Hazafias Népfront március
8-án 10 órakor ünnepséget rendezett a
Nemzetközi Nőnap 75. és a Magyar NÓK
Demokratikus Szövetsége megalakulásá
nak 40. évfordulója tiszteletére.

Az ünnepségre meghívtuk térségünk
MNDSZ alapít6 tagjait. Szakál J6zsef elv
társ megemlékezett a nőmozgalom kiala
kulásáról. Kóris György elvtárs a nőmoz

galomb:an aktívan tevékenykedők részére
emléklapot adott át.

A bensőséges ünnepségen örömmel em
lékeztek vissza a meghívott elvtársnők, a
40 évvel ezelőtti nehez, de szép munkára.



GYOMAENDRODI

1985. AUGUSZTUS IV. ÉVFOLYAM 2. szÁM

AZ 1985. ÉVI VALASZTÁSOK

Hazánk 1985-ben bővelkedikjelentőspo
litikai eseményekben. Tavasszal zajlott le
a politikai események indításaként az
MSZMP XIII. kongresszusa, melyet az
országgyűlésiképviseló'k és tanácstagok ál
talános választása követett.

E jelentős politikai-államjogi esemény
a közelmúltban fejez6dött be. A tanácsok,
valamint legfelsőbbállamhatalmiszervünk,
az Országgyűlés alakuló üIésével.

A testületek megalakuIásával, tisztség
viselőik és szerveik megválasztásával lezá
rult a választások időszakaés megkezdődött
egy új ötéves ciklus.

A választások óta eltelt rövid időszak

nem elegendőahhoz, hogy mélyen elemez
zük az új választási rendszer gyakorlati
próbáját. Az viszont már most kimondhat6,
hogy alapvetően az új választ6jogi törvény
beváltotta a hozzá füzött reményeket, a
gyakorlatban j61 vizsgázott, amelyet meg
erősített az állampolgároknak a választá
sokban való nagyarányú részvétele és ak
tivitása.

Idézzük fel azokat az eseményeket,
amely a választások kitüzésétől a tanácsok
megalakulásáig eltelt időszakban zajlottak
le. A választások előkészítéseként a vá
laszt6jogi törvény rendelkezéseinek meg
felelően Gyomaendrőd városi jogú Nagy
község Tanácsa meghatározta a megvá
laszthat6 tanácstagok számát, amelyet a te
lepülésünkre irányadó keretszám maxi
mumában, 45-ben határozott meg. A Vég
rehajtó Bizottság ez alapján kialakította

.a választókerületek területi beosztását
- figyele=el arra, hogy közel azonos
számú állampolgárt foglaljanak magukba-,
meghatározta sorszámát, valamint kialakí
totta a szavaz6köröket.

A Hazafias Népfront GyomaendrődiBi
zottsága a munkahelyi kollektivák, társa
dalmi és tömegszervezetek ajánlásai alap
ján az érdekeltekkel történt személyes el
beszélgetés után elfogadta az országgyűlési

képviselői és tanácstagi jelölmek javasolt
párosokat.
o A jelölőgyűléseket a HNF Bizottsága
április IS. és május IS. közötti időszakra

ütemezte. A jelölőgyűlések április Is-én
az ENCI-ben lezajlott lakóterületi ország-

o gyűlési képviselői jelölőgyűléssel vették
kezdetüket. A képviselői jelölőgyűléseken

- április Is-én Gyomaendrődön és 16-án
Dévaványán - 507 fő választ6polgár vett
részt. A jelölőgyűlések j6 politikai hangu
latban, a résztVevők nagyfokú aktivitásával
zajlottak le. Az egyes jelölmek javasolt
személyek mellett 24-en foglaltak állást
és mondták el hozzász6lásaikat.

A jelölőgyűlések eredményeként a Gyo
maendrőd székhelyű 12. sz. országgyűlési

választ6kerületben három jelöltet válasz
tottak. A HNF jelöltjei Varga Zsigmond
és Kovács Gábor mellett a választ6polgá
rok által javaslatba hozott Dr. Iványi Lajos
is megkapta a jelöltséghez szükséges sza
vazatokat.

A tanácstagi jelölőgyűlésekáprilis 16-tól
május 7-ig zajlottak le. A 45 jelölőgyűlésen

a választ6polgárok 96 jelöltet állítottak.
39 tanácstagi választókerületben a kötelező

két jelöltet, míg 6 választ6kerületben 3 je
löltet választottak meg.

A jelölőgyűléseken a megjelenés sajnos
alacsony volt településünkön. A választ6
jogosultaknak mindössze 8,1 %-a, 1091 fő

vett részt. Az alacsony megjelenés ellenére
azonban a jelölőgyűlések betöltötték ren
deltetésüket, tapasztalatuk kedvező volt.
A választ6polgárok aktivitását j61 tükrözte,
hogy a gyűléseken 239 hozzász6lás hang
zott el. A választ6polgárok többsége a vá
lasztások jelentőségéről a HNF program
jával való azonosulásról, a XIII. Párt
kongresszus határozatainak végrehajtásai
ről szóltak, valamint arra kérték a jelöltjei
ket, hogy megválasztásuk esetén a választó
kerületük lakóinak érdekében tevékeny
kedjen. A hozzász6lásokban felmerült még
83 közérdekű bejelentés és javaslat is, me
lyek feldolgozása folyamatban van.

A jelölőgyűlések lezárultával a helyi Vá
lasztási Elnökség a HNF bejelentése alap
ján nyilvántartásba vette a jelölteket, és
megkezdődtek a szavazás technikai elő

készítései.
A választás napjáig a jelölteknek lehető

ségük volt arra, hogy ismertessék válasz
t6ikkal elképzeléseiket képviselői és tanács
tagi programjukat.

Június 8-án a szavazatszedő bizottságok
felkészülten várták a választ6polgárokat,
így a szavazás megkezdésénél feltételei
adottak voltak. A szavazás menetében
fennakadás nem volt és nem fordult elő

semmilyen rendkíviífi esemény. Az állam
polgárokat sem zavarta az a tény, hogy a vá
lasztás a korábbiaktól eltérően szombati
napon volt. Megszokott életritrnusuk mel
lett azonban nem feledkeztek el állam
polgári kötelességükről sem. Ezt bizo
nyítja az a tény, hogy a délelőtt folyamán
már a választójogosultak több mint 80%-a
szavazott, s volt olyan szavaz6kör, ahol már
13 6ra 10 perckor lezárhatták a szavazást.

18 6rakor valamennyi szavazókörben
befejeződött a szavazás és megkezdődött

a szavazatok számlálása. A szavazatszedő

bizottságokt61 megküldött szavazási jegy
zőkönyvek alapján a Választási Elnökség
megállapította a választás eredményét.

Mint ahogy az már közismert, a telepü
lésünk és körzete országgyűlési képviselő

jévé Dr. Iványi Lajos került megválasz
tásra II 852 szavazattal, 57,2%-oS arány
nyal. Pótképviselőnek Varga Zsigmond
lettmegválasztva 6270 szavazattaI, 30,3 %-os
arányban.

Atanácstagi választ6kerületekben a 96
jelöltből 41 tanácstag és 36 p6nanácstag
került megválasztásra az előző fordul6ban.
4 választ6kerületben (I6-os, 26-os, 32-es,
34-es) a Választási Elnökség június 22-re
p6tválasztást írt ki, mivel egyik jelölt sem
kapta meg a megválasztáshoz sZÜkséges
szavazatokat. A p6tválasztás eredményeként
a további négy tanácstagi hely betöltésre
került, valamint mellettük megválasztottak
még 4 póttanácstagot is.

A választások helyi lefolyását a statisz
tikai adatok tükrében nézve sikeresnek
mondhatjuk. Nemcsak azért, mert nem
maradt üres képviselői vagy tanácstagi
hely, hanem azért is, mert az állampolgárok
nagyfokú politikai érettsége és aktivitása
folytán az egyes mutatók jobbak, mint az
országos átlag.

A választások törvényesen folytak le.
Kifogás annak tisztasága ellen nem merült
fel. A választás eredményeinek megállapí
tását követően a Választási Elnökség átadta
a képviselői és tanácstagi megbíz6Ieve!eket,
valamint a póttanácstagságr61 szóló értesÍ
téseket azoknak, akik a választ6k biza1máb61
a következő ciklusban képviselik majd a vá
lasztóik érdekeit, illetve segítik az előzőek

tevékenységét mint p6tképviselő és pótta
nácstag.



Épül a kerékpárút

Kulcsár István, Forster Gusztáv, Tóth
Vince és Veres Antalné.

Az alakuló tanácsülés utolsó napirendi
pontként a település megyei tanácstagjait
választotta meg titkos szavazással. Egy
hangú szavazással a következő öt évre
Jenei Bálint tanácselnököt és Szabó Bélát
a KISZ Békés megyei Bizottságának első

titkárát választotta be a megyei tanácsi tes
tületbe Gyomaendrődképviseletében.

A Tanács megalakulásával, tisztségvise
lőik és bizottságaik megválasztásával meg
kezdődött egy feladatokban és célokban
bővelkedő munkaciklus. A Tanácsok ön
á1l6ságával és az ezzel járÓ nagyobb fele
lősséggel együtt növekszik a tanácstagokkal
szemben támasztott követelmény is. Ahhoz,
hogy a megadott bizalomra rászolgáljanak
rendszeres és folyamatos kapcsolatot kell
tartaniuk választóikkal. A megnövekedett
területű választókerületeken belül is elő

fordulhatnak szűkebb érdekelIentétek,
nemcsak az egyes választókerületek, vagy
településrészek között.

A tanácstagoknak így szüntelenül meg
kell ismerniük választóik igényeit, érdekeit
és ezek kielégítéséhez adott reális lehető

ségeket, fontossági sorrendet. Ezen infor
máci6k birtokában tudja csak hatékonyan
képviselni választ6kerületét, valamint vá
lasztói előtt a település összérdekében ho
zott testületi döntést a tanácstag.

Azzal kívánunk jó munkát megválasz
tott országgyűlésiképviselőinknek,tanács
tagjainknak és tanácsi vezetőinknek, hogy
a lakossággal való szoros kapcsolatban,
a bizalmukkal és aktiv támogatásukkal já
ruljanak hozzá a HNF programjának valóra
váltásához, településünk városiasodásához,
valameunyiünk életkörülményeinek javu
lásához. Választási Bizottság

Országos szinten Békés megyében épül
a legtöbb kerékpárút. Településeink több
ségében a forgalom zavartalanabb lebo
nyolítására saját erőből és központi támo
gatásb61 már elkészültek, vagy befejezés
hez közelednek az építési munkák.
Gyomaendrődön a Napkeleti úttól a

Pásztor János útig épül a 46-os főközleke

dési út mellett a kerékpárút, Máté András
közlekedési mérnök tervei alapján.

A Cipész Szövetkezet bejárójától az Új
ken-sorig, - valamint ahol gyalogjárda
nincs kiépítve - az épülő út vegyes hasz
nálatú lesz a kerékpáros és gyalogos forga
lom részére. Ahol járda van, ott kizárólag
csak kerékpáros forgalomra készül a szab
ványban előirt szélességi méretben.

A kivitelezés terv szerint készül. Az I.
ütem - kivitelezője a Fa- és Építőipari
Szövetkezet - építésénél az alapépítményi
munkák befejezéshez közelednek, a felső

burkolatok a csatornázási munkák miatt
később készülő II. ütem építésével egy
időben készülnek el.

A vasúti átjár6 tervezésefolyamatban van.
Várhatóan a főúton elhelyezett félso

rompóval azonos rendszere biztonsági be
rendezés kerül kialakításra.

13 016 7568 480
12 568 7 103 146

96,6 93,9
95,5 94,6

93,8 95,4
6,z 4,6

11668 6723 Il5
99,0 98,9

41 41885

36 30885

4 849
Il61 284282
1047 210 Il5

9°,2 73,9
98,5 98,3
4 846
4 784

Dávid Mátyás
Jakus Imre
Kovásznai Ferenc nem tanács

tagok
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

elnök: Dr. Jánosik Benalan
tagjai: Bartha Alben

D6gi Zoltán
Fülöp Imréné
Pésó Béláné
Rudner Ignác tanácstagok,
Kurilla Jánosné
Tímár Lajosné
Toldi Lajosné nem tanácstagok

Városfejlesztési Bizottság
elnök: Katona Lajos
tagjai: Bajics Sándor

Dr. Dávid Imre
Gellai Pál
Knapcsek Béla
Püski Sándor
Vasas György tanácstagok,
Kmellár Béla
Sóczó OttÓ nem tanácstagok

Művelődési és Sponbizottság
elnök: Varjú József
tagjai: ifj. Gózon Mihály

Horváth Mihály
Karsai Gábor
Medveczki Géza
Sipos Tas Töhötöm tanácstagok,
Dr. Kovács Béla
Stef Istváuné
Kovács Gábor netn tanácstagok

A népi ellenőrzésről sz61ó módosított
törvény énelmében a jelenlegi választási
ciklus kezdetétől a városi jogú Nagyközsé
gekben is működnek Népi EllenőrzésiBi
zottságok. Eunek megfelelően az alakuló
tanácsülés - a megyei Népi EllenőrzésiBi
zottság javaslata alapján - megválasztotta
a 9 tagú helyi NEB-et.

A NEB elnökének Tímár Gyöngyit, tár
sadalmi elnökhelyettesnek Kiszely Lajost,
a Kötőipari Szövetkezet elnökét válasz
totta meg. A NEB további tagjai: Nyilas
Miklós, Dékány László, Dr. Varjú Ernő,

Az 1985. évi országgyűlésiképvise/öi és tanácstagi választás eredményei

Megnevezés Gyomaendrődadatai Országos adatok

Országgyűlésiképviselői választás
Névjegyzékbe felvett választók száma (fő)

Leadott szavazatok száma
Részvételi arány (%)
Leadott szavazatokból érvényes (%)

Tanácstagi választás
Leadott szavazatokból érvényes (%)
Leadott szavazatokból érvénytelen (%)
Érvényes szavazatokból a jelöltekre
szavazott (fő)

A fenti adat %-ban
Megválasztott tanácstagok száma
(első forduló)
Megválasztott póttanácstagok száma
(első forduló)
Pótválasztással érintett tanácstagi választÓ
kerületek száma
E választókerületben felvettek száma
Leadott szavazatok száma
Részvételi arány (%)
Leadott szavazatokból érvényes (%)
Megválasztott tanácstagok száma
Megválasztott pÓttanácstagok száma

A pÓtválasztást követő héten - június
24-én - megtartotta alkuló ülését Gyoma
endrőd városi jogú Nagyközség Tanácsa.
A Tanács alakuló ülésén megválasztotta az
Ügyrendi Bizottságot, amelynek jelentése
alapján határozott a tanácstagok megválasz
tásának törvényességéről. Meghallgatta
a Választási Elnökség beszámolóját a vá
lasztások helyi lefolyásáról, megválasztotta
a tanácselnököt, tanácselnök-helyettest,
a Végrehajtó Bizottság tagjait, a Bizottsá
gok elnökeit és tagjait, valamint a helyi
NEB-et, a Népi Ülnököket és a település
megyei tanácstagjait.

A tanács titkos szavazással további 5 évre
ismét Jenei Bálint tanácselnököt válasz
totta meg. Tanácselnök-helyettesnek Gellai
Imre, a Győzelem Tsz elnöke, tanácstag
került megválasztásra. A tanács Végrehajtó
Bizottságába a fentieken kívül megválasz
totta Babos László, Fekete Endre, Dr. Ga
lambos Imre, Gonda Károly, Gellai József
né, Kóris György, Liziczai Sándor és ifj.
Róza Vendel tanácstagokat, Hunya Miklós
vb-titkár hivatalból tagja a testületnek.

Az egyes munkabizottságokba az alábbi
tanácstagok és más szakemberek kerültek
megválasztásra:

Ügyrendi Bizottság
elnök: Solymosi János
tagjai: Bolehovszky László

Cserenyecz Mátyásné
Lénárt László
Madarász Istvánné tanácstagok

Számvizsgáló Bizottság
elnök: Kovács R6za
tagjai: Gyuris Lajosné

ifj. Mraucsik Lajos
Rostás Tiborné
T6th László tanácstagok

Termelési és Ellátási Bizottság
elnök: Békési Béla
tagjai: Hangya István

Iványi Mikl6s
Kiszely István
Kéri Imre
Kulik István tanácstagok,
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Országgyűlési képviselőnk: DR. IVÁNYI LAJOS
Június 8-án Gyomaendrődön is, mint

mindenütt az országban, a lakosság a sza
vazóurnák elé járult, hogy megválassza
képviselőit az országgyűlésbe. Ez a válasz
tás a korábbiaktól annyiban volt eltérő,

hogy több jelölt közül is választhattunk
országgyűlésiképviselőt.

Nálunk, a Békés megyei 12. számú vá
lasztókörzetben Dr. Iványi Lajosra adta le
voksát a szavazópolgárok többsége, hogy
ügyeinket ő képviselje az országgyűlésen.

- Hogyan érintette önt az a tény, hogy
felvették a jelölőlistára?

- A jelölőgyűlés előtti napon értesültem
errőlés igen meglepett, ugyanakkor nagyon
megtisztelőszámomra, hogy engem is jelöl
tek. Gondolkodtam, hogy elfogadjam-e.
Sok mindent végiggondolva végül igenlő

választ adtam. A szavazások után nagy
megnyugvás volt az, hogy a lakosság
57%-a rám szavazott.

- Mit jelent most ö=ek ez a többlet
feladat, hogyan tudja átszervezni a napi
munkáját?

- A munkám valóban jóval több lesz
mint eddig, ami jó is és rossz is. Rossz ab
ból a szempontból, hogy a magánéletemre
még kevesebb idő jut. Tsz-en belül is
jobban meg kell osztani a feladatokat, a
munkatársaim úgy érzem, segítenek ebben.

- Kialakult-e már önben, hogy mint
képviselőnekmi is a dolga, mit kell tennie?

- A választásokon a reám váró felada
tokról többé-kevésbé képet kaptam. Ki
alakult be=em az a vélemény, hogy elsőd

legesnek kell tekintenem, hogy a körzetben
jól működő gazdasági egységek legyenek.
Ha azok jól dolgoznak, az emberek is job
ban keresnek, jobban részesülnek a javak
ból, s ezáltal növekedik az életszínvonal.
Tehát hosszabb távon kell gondolkodni,

Telepü1ésünk országszerte három do
logról híres: A Kner család művelődéstör

téneti tevékenységéről, a Körösök csodá
latosan szép vidékéről és az ENCI cipő

ről. Ez ut6bbir61 teszek közzé néhány la
kosságunkat érdeklő tényt, eseményt.
A dévaványai Aranykalász melléküzem
ágával együtt több mint ezer embemek
nyújt megélhetést e klasszikus mesterség,
a cip6készítés. Több baráti beszélgetés so
rán állt össze b=em a val6ságos kép az
ENCI-ről amelyet Nyiri Mihállyal a szö
vetkezet elnökével folytattam.

R61a néhány gondolatot kissé elfogul
tan: diplomata megjelenésü és mentali
tású, tájékozott, magasan kvalifikált köz
gazdász, aki "nagy családjának" ügyes
bajos dolgait, örömeit, sikereit egyaránt
szívén viseli. Több csatát nyert már viták
ban, kereskedelmi tárgyalásokon. Harc
edzetten vette tudomásul a rosszindulatú
támadásokat és dolgoz6ival együtt a j6
munkavégzéssel elhallgattatta a hamis
"hangokat".

Az Endrődi Cipész Szövetkezet évente
több mint egymilli6 pár lábbelit készít.

s nekem azért kell tenni,hogy azországgyű

lési vitákban, döntésekben, azok előkészí

tésében, a rendeletek és szabályozók ki
alakításában úgy képviseljem alakosságot,
hogy ne érintsék kellemetlenebbül, vagy
hátrányosabban ezt a részt, mint az ország
más területeit.

Az alapvető jogok folytán mindig ren
delkezésre állok olyan ügyek intézésében,
amit másként nehezebb l=e elintézni.
Meggyőződésem, hogy oktatásra, kultú
rára, szociális juttatásra, jobb ellátásra csak
akkor kerülhet sor, ha jó a gazdaság. Akkor
biztosított a jogalap arra, hogy mindezeket
követeljük. A vállalatok, üzemek, szövet
kezetek tárnogassák a tanácsot és azok in
té=ényeit e=ek jobbításában.

A másik nagyon fontos feladat a lakosság
igényeinek a képviselete, a panaszok meg
oldása. Érezni kell a környezet sajátosságai
ból kifolyólag mik a jogos és jogtalan igé
nyek. A jogos igényeket pedig végig a meg
oldásig vinni kell. Ezek képviseletében
nem szabad különbséget tenni abban, hogy
a problémák hol merülnek fel, Gyomaend
rődön, Dévaványán, Hunyán vagy Ecseg
falván.
Meggyőződésem az is, hogy a négy tele

pülés fejlesztésében nem szabad rangso
rolni, vagy oktalan különbséget tenni.
A feladat az, hogy a körülményekhez ké
pest a maximális fejlődést követeljük és
valósítsuk meg a jövőben. Ezen belül ter
mészetes, hogy Gyomaendrődhelyzete kü
tön1egesnek tekinthető. Itt speciális hely
zetet teremtett a két nagyközség 1982. ja
nuár I-i egyesülése. Ez az egyesülés na
gyon ésszeru és logikus döntés volt, ami
nagyrészt garantálja a továbbfejlődés le
hetőségét. Ú gy gondolom hogy az is ter
mészetesnek fogható fel, hogy ilyen nagy

ENCI-kaleidoszkóp
A szocialista országok közül legnagyobb és
leghűségesebb vásárl6juk a Szovjetuni6,
ahová az idén 222 ezer pár cipő készül,
30 ezerrel több mint a tavalyi évben.

Tetemes me=yiséget rendel még két
baráti ország: az NDK és Csehszlovákia.

A nyugati piacon az NSZK SKOR
IMPEX és CARAT cég rendeli a legtöbb
ENCI cipőt. In elsősorban a női szandálok
és az alkalmi körömcipők a kelendőek.

A hazai vásárl6k részére 82 milli6 600 ezer
Ft értékű áru szerepel az idei tervben.

A szövetkezet dolgoz6i a tavalyi átlag
bérhez képest az idén IO%-OS bérfejlesz
tésben részesülnek. Az illetékesek kidol
goztak egy aránylag stabil szövetkezeti
nyereségrészesedést. Ez az új m6dszer a
szövetkezemek és a dolgoz6knak a sz6
szoros értelmében nyereség lesz.

Gondok elsősorbana belföldi anyagellá
t6kkal vannak, amelyek kis kapacitásuk
miatt nem tudják a gyors és folyamatos
rendeléseket kielégíteni. Így sajnos dollá
rért a jugoszláv CHEMOS cég enyhíti az
ENCI igényeit. (Ök elsősorban fröccsön
tött műanyagsarkokatszállítanak.) A hazai

jelentőségű döntés esetében merülnek fel
problémák.

Véleményem szerint Gyomának is és
Endrődnek is meg kell őriznie évszázados
hagyományait, nem merülhet feledésbe
egyik részen sem az, amit eddig megvalósí
tott. E=ek a hagyománynak a jövőben is
meg kell maradnia, melyre Gyomaendrőd

büszke lehet.
Ezek után úgy kell politizálnunk, úgy

kell szervezni a közös fejlődést, hogy a gyo
maiak és az endrődiekis meg legyenek vele
elégedve. Azt hiszem, ebben a kérdésben
sem lehet egy-két éves távlatban gondol
kodni. Mindenkinek úgy kell gazdálkodni,
hogy a fejlesztés és az ehhez sZÜkséges
pénzek biztosítva legyenek, de ez nem va
lósíthat6 úgy meg, hogy fillérre egyenlően

legyenek elkölrve a gyomai és az endrődi

részen. Ú gy kell gondolkodni, hogy tart6
san, esetleg egy ötéves ciklusban maradjon
meg az egyensúly.

Mióta a képviselőválasztás bonyodal
maiba belekerültem, az6ta egyre többször
merül fel a környezetemben a Gyoma és
Endrőd közötti ellentét. Minden jogos kri
tikát tudni kell fogadni, és arra reagálni
kell. De az is meggyőződésem, hogy egy
pár szélsőséges megnyilvánulás, nem je
lenti az egész lakosság véleményét, mert
I-2 tized százalék nem jelentett és nem is
fogj a jelenteni több ezer ember véleményét.

Dolgozni azért szeretnék, hogy ez a dol
gos nép jogos hagyományait megőrizve,

a közös cél érdekében ember m6djára tud
jon együttműködni.Az érintett települések
tanácsainak megköszönöm, hogy meg
beszélik velem a feladatok személyi bizto
sításának feltételeit, és eddig úgy érzem,
hogy nem kritikátlanul, de adnak a véle
ményemre. Baginé Szűcs Éva

és szocialista exportra készülő cipőkhöz

a felső bélésbőröket a Pécsi Bőrgyár és a
Budapesti Bőripari Vállalat biztosítja.
A tőkés országokba kerülő lábbelikhez
ugyanez az alkatrész nyugatr61 érkezik,
amelyekért ellenszolgáltatásként kész ci
pőkkelkell "fizetni".

Az egyre tetszetősebb prakLikus nyugat
eur6pai színvonalat is elérő cipők mellett
esztétikus bőrdíszmű árukat is készítenek.
Ízléses pénztárcákat, szemüvegtokokat,
aut6stáskákat, és a nemrég divatossá vált
bőrnyakkendőketnagy számban keresik a
vevők.

Az ENCI termékei a szövetkezet üzleté
ben, a békéscsabai és a budapesti minta
boltokban kaphat6k, ez a hál6zat a jövő

ben bővítésre szorul. Az elnöknek kö
szönhető részben az is, hogy itt funkcionál
az ország egyik legkorszerubb tanműhelye.

Ideális körülmények között négy függet
lenitett szakoktat6 irányításával képzík a
jövő szakmunkásait. A lakosság sajátjának
vallja az eddigi szép eredményeket és
büszke Gyomaendrőd legnagyobb ipari
szövetkezetére. Hajdú László
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24 órai vonatozás után - ami egyáltalán
nem volt unalmas, hiszen az Elba völgyén
át mentünk és ez a táj télen is szép - ér
keztünk meg február 28-án Halle pálya
udvarára. Este volt és köd. így aztán nem
sokat láttunk a városból, amely létrejöttét
a környéken fakadó sóforrásoknak köszön
heti. Az 1000 körül alapított városnak ma
mintegy 240 ooo lakosa van.

Az állomáson már vártak bennünket a
Leuna MűvekBlau Silber társastánc klub
jának tagjai, akikkel immár 4 éves kapcso
lata van a Miivelődési Központ társastánc
klubjának. Évente látogat egymáshoz a két
klub. Közös versenyeken, bemutatókon
vesznek részt. Igyekeznek minél többet
megmutatni tánetudásukból, életükből,

környezetükből.

Merseburgba vittek bennünket, ahol az
egyhetes kintlétünk alatt a szállásunk volt
és ahol a programok zöme is zajlott. A ki
pakolás után a vacsoránál már kíváncsian
nézegettük a négy táncospár és a három
kísérő részére elkészített, órára kidolgozott
programterveket. (Minden pontja időben

megvalósult. Igaz, ez rajtunk is múlt. Né
met barátaink elismerését többek között
azzal is kivivtuk, hogy soha senkire nem
kellett várni, mindig időre készen voltunk.)

A megérkezést követő napon Halle ne
vezetességeit tekintettük meg. Este pedig
a másnapi verseny színhelyén - a volt tar
tományi parlament épületében több mint
300 fő előtt - egy nőnapi ünnepségen lép
tünk fel, vendéglátóinkkal együtt. A szó
rakozásnak és a szórakoztatásnak egy - ná
lunk kevésbé honos, de nagyon szimpatikus
formájával ismerkedhettünk meg. Báti jel
lege volt az egésznek. De amikor a közön
ség pihent, a rendezők akkor is gondoskod
tak a szórakoztatásról. Ilyen pihenő idő-

Holló a kertben
ben léptünk fel mi is igen nagy sikerrel.
De rajtunk kívül énekesek, bűvészek is
szerepeltek. Nem volt üres, unalmas idő,

sem ittas vendég.
A 3. napra Merseburgban városnéző sé

tát szerveztek vendéglátóink, melyet egy,
a városát nagyon szerető hölgy vezetett
végig. Igazi élmény volt számunkra.

Az itt hallott történetekből hadd adjak
át néhányat.

Ahogy az idegenvezetőnk megjegyezte
- nem mi vagyunk az első magyarok, akik
Merseburgban járnak. Kalandozó őseink

nem barátkozási szándékkal jöttek 933
ban. Vereségük akkora volt, hogy erre a
környékre már ilyen méretii ponyát nem
vezettek többet.

A legmegkapóbb számunkra a hajdani
püspöki kastély - ma járási tanács székel
benne - és a vele egybeépített késő gótikus
csarnok templom látványa volt. Itt is talál
koztunk magyar vonatkozással. Liszt Fe
renc többször játszott a templom orgoná
ján, sőt a B. A. C. H. című művét erre az
orgonára komponálta.

A másik magyar vonatkozás a város
egyik legendájának mai folytatása. Tör
tént, hogy az egyik régi püspök a drágakö
vekkel kirakott gyürűjétaz ablakpárkányon
felejtette. A toronyban fészkelő csókák
egyike ellopta azt. Persze, ez már csak jó
val később derült ki, amikor a tetőt javi
tották és a fészekben meglelték a gyűrűt.

Ekkor már nem lehetett visszahozni az
életbe az ártatlanul lefejezett szolgát, akit
a lopással gyanúsítottak. Ennek emlékére
mái napig fogva tartanak egy hollót a pa
lota kertjében lévő ketrecben. A történet
újabb fordulatot akkor vett, amikor 1960
ban a kastély 700 éves évfordulóját ünne
pelték. Az ünnepség előtt 2-3 nappal el-

pusztult a soros rab holló, mit volt mit
tenni, gyorsan kölcsön kérték a lipcsei ál
latkert hollóját. A baj csak az volt, hogy a
holló nem tudott hollóul. Kicsi korában
került az állatkertbe, a kacsákéval szom
szédos ketrecbe, éppen ezért a kacsa nyel
vet tanulta meg, azaz hápogott. Azóta,
hogy ezt a szégyent elkerüljék, az utánpót
lást Magyarországról importálják.

Estéinket a testvérklub klubházában töl
tÖttük, amire vendéglátóink méltán büsz
kék. Ez ugyanis nem más, mint a régi vár
egyik tornya, melyet a klubtagok több
éven keresztül hoztak rendbe, társadalmi
munkával. A Bagoly torony öt emeletén
söröző, bár, táncterem, társalgó és emlék
szoba kapott helyet. Örö=el fedeztük
fel a vitrinekben a korábbi magyarországi
látogatások emlékeit. Gyoma, Gyomaend
rőd nevén kívül Orosháza, Békéscsaba,
Kondoros, Kardoskút emléktárgyaival is
találkoztunk.

Az évek során őszinte barátságok ala
kultak ki. Van olyan család, aki a hivatalos
látogatáson kívül is minden szabad idejét
Magyarországon tölti. A klubelnök az
idén a 16. alkalo=al utazik Magyaror
szágra, a nyári szabadságát eltö1teni csa
ládjával együtt. Módszeresen igyekszik
megismerni hazánkat. Megmutatta Ma
gyarország térképén azokat a helyeket, ahol
eddig jártak. A berajzolt útvonal sűrűbb,

mint Magyarország vasúthálózata.
Az egy hét hamar eltelt. Közben a nap

is kisütött, az idő is megjavult. Hazafelé
jövet azon izgultunk, bárcsak nálunk is jó
lenne végre az idő.

Már az újabb találkozást készitjük elő,

ami itthon lesz október elején.

K.K.

Tallózó a nyár közepén
p...z immár másodízben megjelent "Gyo

maendrődiNyár" c. programfÜ2et az idén
is bőséges lehetőségeket kínál a testileg
szellemileg felüdülni vágyók számára.

így, a nyár közepén, érdemes egy kis
visszatekintést tennünk, az eddig lezajlott
események mérlegelésével.

Táncos, zenés programok, kiállítások,
sponrendezvények ... Ezek jellemezték az
eddigi időszakot.

A nyár nyitó rendezvényeként a Körös
menti Szövetkezeti Táncegyüttes vala
mennyi csoportja három ízben is bemutatta
tudását, a több mint 800 főnyi közönség
előtt.

Szólistáink a nyár folyamán több alka
lommal is a "Boglya" kisegyüttes kíséreté
vel "Tájak táncai" címmel táncházat tar
tottak a Liget Fürdő területén.

A népzenei együttes ezen felül az ifjú
sági és úttörőtábor lakóinak ad kéthetente
műson.

Komolyzenei programot kínáltak eddig
három alkalo=al is községúnk könyvtá
rai szombat délutánonként, amelyet a várt
hoz képest nagyobb létszámú hallagatóság
is élvezhetett volna.
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Templomi komolyzenei hangverse
nyeink nyitó miisoraként Bach: h-moll
mise (részlet), valamint Kodály: Psalmus
Hungaricusa hangzott el kitűnő tolmácso
lásban a Debreceni MÁV Filmharmonikus
Zenekar, a szegedi DÉLÉP kórusa, vala
mint a KISZ Központi Miivészegyüttesé
től.

A csodálatos hangverseny igazi komoly
zenei élményt nyújtott a hallgatóság szá
mára.

Sajnos, a széles körű propagandamun
kánk ellenére sem volt elég látogatott a
rendezvény.

A nyár folyamán még a két előre jelzett
komolyzenei programon kívül augusztus
elején egy 35 tagú japán kórus vendégsze
repelt a gyomai Református Templomban.

Kiállításaink közül állandó jelleggel
megtekinthető a Kner Nyomdaipari Mú
zeum, az Endrődi Tájház, valamint a
Honti Miihely Galéria. Utóbbi két jelen
tős időszaki kiállításnak is helyet adott.

Korábban Petőcz Károly szakiró által
tervezett könyvekbőlnyílt kiállítás.

Ezt követte településünk szülöttének, az
autodidakta népi alkotó Papp Zsigmond

festményeiből és szobraiból alkotott kiál
lítás. A megnyitón is felvetődött egy olyan
épület kialakításának szükségessége, amely
ben állandó helyet tudnának biztosítani a
Papp Zsigmond, a Corini Margit, a Rózsa
hegyi Kálmán stb. anyag számára.

Az utóbbiból a nyár folyamán kiállitás
látható a Déryné Művelődési Házban.

Szintén a fenti inté=ény.felújított föld
szinti nagyterme adott helyet a Munkácsy
Mihály Múzeum által rendezett régészeti
kiállításnak.

Községi sponrendezvényeink jó része
ideális környezetben, a Liget Fürdőben

zajlik. Eddig nagy érdeklődésnek és tet
szésnek örvendezett a kispályás foci, a VÍ

zipóló, az asztalitenisz mérkőzések rende
zése, főleg a campingezők körében.
A szinte egész nyáron át tartó úszótanfo
lyamok nagy létszámmal zajlanak. Sike
resnek mondható a sétahajó járat pénte
kenkénti igénybevétele is.

Ú gy értékelhetjük, hogy akár az ideláto
gató turisták, akár a helyi lakosság talált és
még találhat is a nyár folyamán a számára
érdekesnek mondható programot.

Megyeriné Csapó Ildikó



Tizennyolc év felelős beosztásban

Baginé Sziks Éva

Az igazgatói szobában fiatalos, élénk
tekintetű férfi fogad, Demcsák Mihály,
a Körösi Sütő-és Édesipari Vállalat nyuga
lomba vonult vezetője. A falakon a termé
keikről készült színes, étvágygerjesztő ké
pek, oklevelek, elismerések, az írodaszek
rény polcait süteményes dobozok sora dí
szíti.

A feltett kérdésekre szívesen válaszol,
csak akkor kerüli ki a válaszadást, ha ön
magáról faggatom. Kifejezetten megkér,
hogy inkább a vállalat tevékenységéről ír
jak, ne az ő érdemeíről, hiszen az eddigi
eredményeket valamennyien közös erővel

érték el.
- A nyugdíjba vonulásom is zökkenő

mentes volt - mondja -, mert mindig nagy
súlyt fektettünk az utánpótlásra, a káderek
kinevelésére. A felsőbb szervek is úgy ítél
ték meg, hogy a vállalat stabilan, állandóan
fejlődik, s ezt a szellemet a fiatalok is viszik
tovább.

- Hogyan került a vállalat élére, és hány
évet töltött itt vezetőként?

- Ide 1961-ben kerültem, de előtte

Szarvason dolgoztam fizikai munkásként,
ill. vezetőként. Igaz, hogy rövid időre még
visszamentem, de 67-től ez év áprilisáig
folyamatosan vezettem az ÜZemet.

- Milyen főbb állomásokat tudna meg
említeni a vállalat és a saját életében az el
telt időszak alatt?

- Ez a vállalat 59-ben alakult, de ugrás-

szerii változást a mi életünkben is az
1968-as év jelentette, az új gazdasági
mechanizmus beindulása. Jobb lehetősége

ket teremtett, ekkor alakítottuk ki a bolt
hálózatunkat, s a süteménygyártással bő

vítettük a profilunkat. Azelőtt csak néhány
szakboltunk volt, ma már Hajdú-Bihar és
Szolnok megyébe is szállítunk pékárut.
Süteményeket, vagy ahogy mi nevezzük,
édesipari lisztes árukat az egész ország
területére.

- A falon bekeretezve miniszteri elisme
rések. Mikor kapták ezt önök?

- Igen, 1975 és 77-ben, kétszer egymás
után kaptuk ezt az elismerést, de 1973-ban
a Kiváló Vállalat címet is elértük.

- Valószínüleg nemcsak a vállalatot érte
elismerés, hanem önt is.

- Amióta a szakmában vagyok, négy al
kalo=al kaptam Kiváló Munkáért el
ismerést és három alkalo=al Kiváló Dol
gozó elismerést.

- Mikor ismerkedett meg a szakmával,
ki volt a mestere?

- A szakma szeretete gyerekkorom Óta

be=em él, hiszen édesapám volt az első

tanítóm a pékmesterségben.
- Vezetőként hogyan látta azokat a prob

lémákat, amitfizikai dolgozóként tapasztalt?
- A nehéz, problémás időszakokbanso

kat segített a szakma ismerete és szeretete.
Nehéz összehasonlítaní a két munkát, mert
egy pék naponta lemérheti munkája e.Ted-

ményességét, míg egy vezetőnél ez csak
később kontrollálható.

- Az eltelt időszakból mit emelne ki,
mire büszke?

- Az üzemben jelen pillanatban közel
600 ember dolgozik, és úgy érzem, hogy jó
kollektíva kovácsolódott itt össze. A pszi
chikai összetartó erőn túl nem kis erőfe

szitéseket tettünk az anyagi megelégedett
ség érdekében is. Büszke vagyok arra,
hogy az 1968-as bérszínvonalat az engedé
lyezett bérfejlesztéseken túl saját erőnk

ből sikerült több, mint a kétszeresére nö
velni, de meg kell említenem még az új
üzemeket Kondoroson, Füzesgyarmaton
és Körösladányban, valamint azt, hogy
Szarvasonindítottuk be az első lapátnélküli
áthordós rendszeru kemencét. Büszke va
gyok arra is, hogy 77-féle terméket állítunk
ma már elő.

- Hogyan telnek most a pihenés napjai?
- Egész nap el tudom foglalni magam a

ház körül, a kertben tevékenykedem.
Utószóként csak a=yit, hogy a volt

munkatársról az emberek úgy nyilatkoz
tak, hogy minden értelemben megértő,hu
mánus vezető volt, s bár a közéleti dolgai
ról ő nem szólt ugyan, de abban is évti
zedekig aktívan tevékenykedett.

A megérdemelt pihenésben valamennyi
munkatársa és a szerkesztőség is jó egész
séget kíván!

Mit tehetünk környezetünkért?
Településünkön - mint sok más község

ben és városban az elmúlt három évtized
ben a tisztasági mozgalom fejlődésnek in
dult és kiszélesedett. Sajnos néhány éve a
mozgalom, mint az egész települést átfogó
közösségi cselekvési forma, szinte teljesen
megszüot. Látni még néhány "Tiszta
udvar - rendes ház" táblát de ezek egy
része sze=el láthatóan érvényét vesz
tette. Az elmúlt 40 év társadalmi-gazda
sági változásai jelentősen átformálták a
község arculatát. Utcasorok, lakóházak,
tömblakások, középületek épültek fel, vagy
nyertek új formát. A formaváltozás egyben
tartalmi változást is jelentett; egészsége
sebben élünk, jelentősenemelkedett egész
ségügyi kultúránk. Ezekkel az eredmé
nyekkel azonban nem lehetünk elégedettek.

Az új, szép küllemű lakóházak, korszeru
lakótelepek előtti utcaszakaszok rendezet
lenek, szemetesek, nem kellően parkosí
tottak. A vízelvezető árkokban mindenféle
szemét, hulladék fellelhető. Sok utcát csú
fítanak el az indokolatlanul ott tárolt épí
tési anyagok, szénkupacok, salakdombok.

A község határában, a vizeink mellett is
lépten-nyomon felelőtlenülotthagyott hul
ladékokat láthatunk.

Külön kell szólni a vasúti töltés és a köz
séget átszelő főútvonalmellett éktelenkedő
szemétlerakó helyről. Azon túl, hogy esz
tétikailag is lehangoló a látványa - bár az
elmúlt két évben jelentős erőfeszitésektör
téntek rendezésére - a közegészségügyi

szempontoknak sem felel meg. MegsZÜD
tetése, betemetése igen-igen fontos és sür
gős.

A városi rang megszerzésének egyik fel
tétele az egészségesebb, szebb míkrokör
nyezet s az erre épülő, az egész községet
átfogó tiszta, rendezett összkép kialakí
tása.

Ahhoz, hogy ezen az úton elindulhas
sunk, a községi tisztasági mozg-d1mat kell
új formában, a helyi sajátosságokhoz iga
zítva elindítaní. A régi mozgalmi forma a
bonyolult énékelési rendszere miatt (há
zanként, pontozással) nehézkes, szubjek
tív és sok esetben formális. Célszerünek
látszik az énékelést utcánként végezni, s
első lépésként csak a szilárd útburkolatú
utcákban. Itt va=ak meg leginkább a fel
tételei az egységes, szép utcakép kialakí
tásának.

A tiszta utca cím elnyerésének feltételei :
- A lakóházak, kertek, kerítések esztéti

kus külleme, a hozzájuk tartozó utca
szakasz tisztasága, rendezettsége, par
kosítása.

- A középületek, vendéglátóipari egy
ségek, a hozzájuk tartozó utcaszaka
szok megfelelő állapota, külleme, tisz
tasága.

- A terek, játszóterek folyamatos tisz
tántartása, virágosítása, fásítása.

Ezek a feltételek látszólag nem adnak
sok tennivalót, holott emberi környeze
tünk megteremtése és megóvása rendszeres

környezetszépítő munkát kíván a lakó
házak tulajdonosaitól ugyanúgy mint a kö
zületekt61, intézményektől.

A környezetvédő- és gondozó tevékeny
ség a társadalmi- és tömegszervezetek, a
Nagyközségi Tanács valamint a mezőgaz

dasági és ipari szövetkezetek aktiv közre
működését feltétlenül szükségessé teszik.

Az összefogás az ami a mozgalomnak
rangot, lendületet adhat, s nem utolsósor
ban biztosítja ennek személyi és tárgyi fel
tételeit. Kurilla Jánosné

KÖZLEMÉNY!
Gyomaendrőd városi jogú Nagyközségi

Tanács V. B. értesíti a lakosságot, hogy a
tanács szakigazgatási szerveinek ügyfél
fogadási rendje 1985. június hó 10. napjá
tól megváltozott.

ügyfélfogadási rendünk a következő :
Hétfő: ügyfélfogadás nincs
Kedd: de. 8-12 óráig

du. 13-16 óráig
Szerda: de. 7-12 óráig

du. ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: de. 8-12 óráig

du. 13-19 óráig
Péntek: 8-12 óráig

du. ügyfélfogadás nincs.
Kérjük a lakosságot, hogy tanácsunkat

1igyfélfogadási időszakban keressék fel!
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Bér Ft-ban a 9-ed a puszták
után össz.
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Feudalizmus kori történelmünk nélkü
lözhetetlen forrásai az ad6lajsttomok, cont
raetusok (szerződések). Szép számmal ma
radtak ránk, s adataikb61 következtetni ID

dunk őseink gazdasági viszonyaira, a la
kosság számáta, differeneiálódásáta. 1848
ig a jobbágyfalvak ad6ja három nagy cso
portra oszthat6. A földesfunak, az állam
nak és az egyháznak tartoztak a termény, az
állatállomány stb. után természetben, il
letve annak megváltozásaként pénzben
adózni. Most a földesúrnak történő ad6zás
néhány dokumenmmát nézzük meg.

Mindenekelőtttudnunk kell, hogy a feu
dális termelési viszonyok között a föld a
f"óldesúr tulajdonát képezte. Gyoma és
Endrőd birtokosai a Rák6czi szabadság
harcot követően a Harruckernek és örökö
seik a XVIII. században. A jobbágyok jo
gilag csak használták a jobbágytelket, lege
lőt, kaszál6t stb., amiért általában a ter
mény kilencedét (Nona) adták a f"öldesúr
nak. Ezen kivül, ha a földesúr majorsággal
birt, annak megmunkáIását ingyenmunká
ban (robot) a jobbágyok végezték. Mivel
Harruckem Bécsben lakott, a falvak több
nyire pénzben váltották meg tartozásaikat.
Az ad6zás bizonyos alku szerint történt a
földesúr (vagy j6szágkormányz6ja) illetve
a községek elölját6sága között. Ez az idő

szak Gyoma és Endrőd történetének igen
virágz6 szakasza. 1767 a fordul6pont.
Ekkor Mária Terézia Úrbérrendelete or
szágosan egységesíti a jobbágyterheket.
Vidékünkön ez a földesúri ad6 nagymér
tékü növekedéséhez vezetett. Eddig ui. az
Alföld fél évszázada újjátelepült falvai a
felvidéki és dunántúli majorkodtat6 tele
pülésekhez képest összehasonlithatatlanul
kedvezőbb ad6viszonyok között éltek.

Az első két Contractus az Úrbérrende
let előtti időkbe enged bepillantást. A gyo
mai magyar, az endrődi latin nyelven ír6
dott. Figyelmet érdemel ut6bbin a pusz
ták olcs6 bérlete, amely a nagyállattartás
(főleg szarvasmarha) számáta biztosított
olcs6 legelőt.

"Gyoma Községnek az Mélt6ságos Ura
ságnállett alázatos Instantiáját (:az obve
niál6 egész Dominális Nonarész, hogy tud
niillik átallyában való alkura lépne:) meg
halgatván aláb írtt m6d és Conditiók sze
rént lett meg az alku, et quidem hátom
esztendőre. Először fölül írtt Helység tar
tozik említett egész Nonának obvenien
tiaért (kilenced megváltásért K. B.) Esz
tendőnkéntNégy Száz Hatvan Rhen. Fo
rintokat, et quidem Nevezet Sumának fele
részét mindenkor Karácsony tájában más
fele részét pediglen Szent György napkor
az M. Uraság Cassajában minden fogyatko
zás nélkül ...adInínisttálni. Nem külöm
ben Száz ötven Fö Káposztát. Másodszor
Azon Conttactált Summa Pénzt pediglen
igazán és Proportionate az Lakosokra úgy
repartiálni fogják, hogy Senkinek méltó pa
nasza ne lehessen. Mert a Birák minden
fogyatkozásrúl számot adni fognak.

Damm Gyula die 25. Octobris 1744.
Franzina János praefectus s. k."
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Ezt a szerződést változatlan formában
érvényesítik 1749-ben és 1752-ben is há
rom évre.

"Három évre szóló megegyezés, illetve
szerződésEndrődközség, mely a híres Békés
vátmegyében fekszik és örökös jogon a ne
ves gyulai Harruckern Ferenc bátó urat,
a szent császári és apostoli Királyi Fe=ség
udvari kamarai tanácsosát és a híres Békés
vm. főispánját, stb. illeti, és az ő birtoka,
fizet az ilymódon megkötött szerződés sze
rint hátom éven keresztül, éspedig 1762.
januát I-től kezdve 1764. decemberének
végéig az uraságnak ját6 évi ad6 és bér ei
mén, az uraság javadalmi földjei után, úgy
mint:

150 egész telek után
a lakosok egyenként
2 Ft-jával 300
30 fél telek után egyen-
ként I Ft-jával 30
A tart6san Endrődhöz

csatolt, de megszűnt

Tüge földterülete után
és a hasonl6képp megszűnt

Nyátszeg után
Az uraság által kivetett
összeg összesen
Kocsmabérlet
A mészárszék
A két malom
A halászat
A rév
Kis Kondoros (ma
Hunya K. B.) puszta
Sima puszta Csejt
pusztával együtt
A Kilenced bére 700
Végösszeg összesen 700

Vagyis a végösszeg kétezerhatszázhetven
rajnai forint.

Ehhez járulnak még a szokásos érték
ben azok a szénaboglyák, amelyeket min
den évben össze kell kaszálni, vagy azok
nak készpénzzel val6 megváltása, és kije
lölt és megnevezett helyükre a maga m6d
ján val6 szállítása, a szénaboglyák száma
200. Nem különben a tűzifa szállítása, ami
ből évente kell teljesíteni IlO ölet.

E különben előbb körülírt, tulajdonkép
pen és törvényesen egybetartoz6 földbir
tokok, mint királyi javadalmak, a szokott
birtok adó mellett az említett Endrőd köz
ségnek az ilym6don kötött szerződés értel
mében három egész esztendőre, ahogy az
előbb jelezve volt, a gyulai uradalom átadja
azzal a kikötéssel és feltétellel, hogy tudni
illik ugyanaz az Endrőd község az előbb

említett uradalomnak jár6 adót, és az ura
sági javadalmak bérletdíját lelkiismeretesen
beszolgáltatni köteles és tartozik az urada
lom kasszájába. Miről jelen szerződés ki
adittott, az uradalom pecsétjével megerősít
tetett Gyula vátában 1762. július Iz-én,
Tomcsányi János, az uradalom kormány
zója által.

Az előbbi 2670 forintb61 275 levétetik,
ami Csejt puszta átendája, ez a puszta
ugyanis 1765. januát l-tőlkezdve mát nem
Endrőd községnek, hanem Szarvas vátosá
nak lett bérbe adva az előbb említett 275
forintért kegyes parancsáta kegyelmes
urunknak. Marad tehát az évi fizetési alap
Sima puszta megtartása mellett a 325 fo
rintos bért számítva kétezerhátomszáz
kilencvenöt forint. Kelt Gyu1án, 1765
január 30-án ugyanaz, mint aki fent

Tomcsányi János s. k.
E hátom évre sz6l6 szerződés 1764. év

decemberének végével lejárt, megújítása az
előbbinek az elkövetkező három évre, és
pedig 1765. januát elsejétől 1767. decem
ber végéig megerősíttetik.

Kelt Gyulán, 1765. szeptember 18-án
Bár6 ab Harruckern s. k."

A harmadik dokumenmm alkalmat ad az
előzőve! történő összehasonlitás során az
adóalap kiszélesedésének nyomonköveté
sére. Látható, hogy az uraság maradéktala
nul kihasználta az Urbárium adta lehetősé

geket. Vessük össze a végösszegeket !
(Rhenus forint=Rajnai forint-ezüst).

"Békés megyéhez tartoz6 Endrőd község
összeírása 797. szeptember 6.-ik napját61
kezdődően. (latin)

I. § A község területének határai: Kelet
felől Gyoma és Berény, délről Nagykon
doros puszta és Nagy Décs puszta a szarvasi
pusztákon át nyugat felől Túr város, észak
felől Túrkeve és Csudaballa puszta.

2. § Az urbariális rendelkezések a község
területéhez csatolták egészében Kiss
Kondoros, Sima pusztát, nemkülönben
Tügyét.

3. § A lakosok magyar nernzetiségűek,

a szláv nyelvet egyképpen beszélik. Mind
r6mai katolikusok. Templomukat, paro
kiális házukat az idő megette, mielőbbi

megújításukat sürgetik. Van plébánosuk
és két káplánjuk.

4. § Urasági házak nincsenek, kivéve
azt, amiben az urasági taxák beszedője

lakik. Ez pedig a következő alkalmatossá
gokkal van ellátva: Éspedig 2 szoba, x
konyha, I kamra, I istáll6, I kút, I kert.
Nyers anyagb61 épült, teteje nád, kerítését
3 éve csináltatta az uraság. 750 forintba
került. Vásárlási ára egyébként becslés után
750 forintban állapíthat6 meg.

A Sima néven emlegetett pusztán az
ottani kiserdőben áll az erdőőr háza, mely
az uradalom tartozéka, nyers anyagb61 ké
szült, fedele nád, értéke kb. 20 forint.

5. § E községben (úgy, ahogy az 1. szám
alatt szerepel) 270 telkes gazda-ház, 107
zsellérház van. Összesen 377. Ez, az ur
bariális adót I forintjával számitva kitesz
377 forintot.

6. § Adómentes házak. A megyéé l, a
fent említett urasági I, Parokiális I, Kán
tori I, Egyházfié I, Tanítói I, Községháza
I, Jegyzői ház l, A faluban a község kocs
mája l, a községen kivül 2 kocsma, egy
Sima-pusztán, egy pedig Kondoros-pusz
tán. 2 ház a község malmainál I a mészár
széknél. Összesen 14.



A KISZ KB VöröS Vándorzászlója
a Béke T ermelőszö'vetkezetben

7. § A községnek 186 5/8 jobbágytelke
van, egész telek, urbariális szolgáltatásuk
robotban egyenként 52 teljes napot szá
mítva kitesz 9704 1/2 munkanapot, ami
megváltva, 24 krajcárjával, évente 3881,48
forintot jelent.

8. §A házaszsellérek, számszerint 107-en,
18 napon át egy-egy napot számítva kö
telesek összesen 1926 kézimunkanapot dol
gozni, ami 12 krajcárral számítva egészben
kitesz 385,12 forintot.

9. § A házatlan zsellérek, jelenleg 87-en
vannak, fejenként 12 napot számítva ösz
szesen 1044 munkanapot dolgoznak, ami
pedig 12 krajcárjával számítva egészben
kitesz 208,48 forintot.

10. § A hosszúfuvarból : Az előbb elsorolt
1865/8 egész telekből az urbarium szerint
minden egyes telekre 2 igás napot szá
mítva, kijön a hosszúfuvar szolgálatból
373 2): munkanap, mindenegyes egyfor
mán 24 krajcárral számítva kitesz a hosszú
fuvar 149,18 Ft-t.

II. § A konyhaiakb6l. A 186 S/8 telkes
háztól egyenként 51 krc-t véve alapul, a
konyhaiak címén kijön 158,377/8 Ft.

12. § Nádvágásból és fakitermelésből :
Nádasok és erdők híján az uradalo=ak
ilyen bevétele nincs.

13. § A termények kilencedéböl: Az emlí
tett 186 5/8 jobbágytelek után, az egyéb
helyeken honos szokás szerint 8 forintjával
számítva a telkeket a termények kilencede
címén az uradalo=ak évente jár egészben
1493 Ft.

14. § Borkilencedből: A borkilenced meg
váltásáért az uraságnak a szőlőskenek után,
melyek három helyen vannak, szerződés

szerint árenda címén fizet a község IS0
forintot.

15. § Báránykilencedből: Az urasági tiszt
viselők 6 évi számadásaiból 791-től 796-ig

A Béke termelőszövetkezet KISZ-alap
szervezete ez évben elnyene a KISZ KB
Vörös Vándorzászlóját. E magas elismerés
több éves kitanó és céltudatos munka ered
ménye.

A tsz KISZ-alapszervezetének jelenleg
65 tagja van, akik egymástól távol, külön
böző munkaterületen dolgoznak. Közössé
gük fokozatosan fejlődött idáig. Nem csak
a létszám, a tanalmi munka is gyarapo
dott, bekapcsolódtak a megye, a nagy
község mozgalmi életébe, különbözőverse
nyekbe, megmozdulásokba. Természete
sen a termelőszövetkezet előtt álló felada
tokból is derekasan kiveszik a részüket a
tagok, segítik akiemelt feladatok határ
időre tönénő átadását. A mindennapi kö
telesség mellett jut idő a spon- és a kü
lönböző vetélkedőkön való részvételre is.
Kispályás labdarúgó-csapatunk az elmúlt
évi megyei döntőn negyedik helyezést én
el. A Mezőkovácsházán megrendezett
"KISZ szervezetek a szocialista verseny-

terjed<Sen kitetszik, hogy a bárányok ki
lencedének címén 6 év alatt az uraságnak
befolyt 2278 Ft, ennek egy évre eső része
kitesz 379,40 forintot.

16. § A méhek kilencedéből: A. hatévi
számadások (791-796-ig) szerint a:z; uraság
a méhek kilencedéből64 Ft 30 krc-t ka
pott, amiből egy évre jut 10,45 Ft..

17. § Kiskilencedből:Aközséganádasok

kilencedénekmegváltásáénrégebben ugyan
szerződésből kifolyólag fizetett az. uraság
nak 37 Ft 7 l/l krc-t, de mivel közben a la
kosok a nádasok megművelését saját terü
letükön már régebben megs:züntették, a be
vétel is ilyen módon megszűnt, miután
gondoskodás nem tönént, hogy a lakosok
te1küktől különálló nádast kapjanak.

18. § Rézüstó"kből: Található jelenleg 12
rézüst (pálinkafőzés céljából K. B.) ezek
urbariális taxája egyenként 2 forintjával
jövedelmez 24 forintot.

20. § Az átkelőböl: Mivel az ittlévő át
kelő a Körösön keresztül főként magát a
községet szolgálja, melynek nagyobbrészt
a Körösön túl fekszik a legelője, az utasok
nak pedig nem szükséges, ezén az átkelési
kegy elnyerése címén és a földesúri jog el
ismeréseképpen fizet csak a község évente
24 forintot.

21. § A kocsmákb6l: A kocsmáltatás
mindenféle jogát, éspedig úgy a helybeli
kocsmában, mint a Kiskondoros és Sima
pusztán levőn, a község az uraságtól bérli,
amiért a szerződés énelmében fizet a köz
ség (miután minden kocsmaépület az ura
ságé) 1000 forintot.

22. § Mészárszékekből: Az uraságtól
bérelt mész.árszéki javadalom címén, mely
a község épületében áll, fizet a község
évente 10 Ft-ot.

23. § Szárazmalmokb6l: E községben
jelenleg található 7 szárazmalom után, me-

mozgalomért" vetélkedőn az első helyet
szerezték meg.

A taggyűlések vonzzák a fiatalokat, ér
dekes politikai foglalkozások, vitakörök,
vetélkedők, játékok emelik a színvonalat.

Sikerült elérni azt, hogy a KISZ-esek
meghatározó szerepet töltenek be a ter
melőszövetkezet életében. A legjobb bi
zonyíték erre az, hogy több fiatalt felelős

beosztásba neveztek ki, de találunk KISZ
fiatalokat a tsz vezetőségében és külön
böző bizottságokban is.

A KISZ KB erkölcsi elismerése mellett
IS ooo Ft pénzjutalomban is részesült az
alapszervezet, ezt az összeget a termelő

szövetkezet kiegészítette, így sikerült vá
sárolni egy képmagnót. 1985 áprilisában
megalakult a "Béke" Ifjúsági Klub, ezen
belül pedig a video klub, ahol elsősorban

szórakoztató és propagandafilmek szere
pelnek a műsoron. A klubnak bárki a tagja
lehet, ha vállalja a klubtagsággal járó felté
teleket.

- ma-

lyek részben magán, részben községi tulaj
donban vannak, az évi fizetség 90 Ft.

24. § Halászatból: A Körösben való ha
lászati jogén, mely az uraságot illeti, bér
let címén fizet a község 70 forintot.

.25. § Csapszék-bérletMl: Az egyetlen
csapszék után, melyet a görög saját házá
ban tart, ugyanaz a görög fizet 10 forintot.

26. § Semmit.
27. § Uraságiföldektől: E község terüle

tén van az uraságnak 3 szabad, rendelke
zésében álló telke, 168 holdat tesznek ki,
melyek 30 krc-jával kitesznek 84 Ft-t.

28. § Ad6mentes telkek ...
29. § Erdőkből ésfüzesekből: Sima-pusz

tán, :mely a birtokhoz van csatolva, van az
uradalo=ak egy kicsinyke erdeje a Be
rettyó folyó mellett, és régi, főként tölgy,
köne meg bodzafák vannak benne, és há
rom árok veszi körül. Nagysága 168 hold.
Mind kicsiny volta miatt, mindpedig azért,
hogy a jövendő birtokos szükségletére
némifakivágási kegyhez jusson, holdanként
az árokkal együtt 30 krc-ra, egészében pedig
84 forintra. Ugyanebben az erdőcskében

és. árkai mellett, nem különben a Sima
zugban a Körös folyása mellett fűzfák

vannak, ezekről évente 12 öl fát leheme le
vágni, amiből egy forintjával számítva, le
véve ebből a vágásén járó bén, évente jö
vedelernként kijönne 12 forint.

30. § Semmi.
31. § A határok ügyében az említett

Sima-Puszta és a Békés megyéhez tanozó
Csuda Balla-puszta birtokosai között régi
vita folyik a vitás terület számban 24 telek,
illetve 1344 hold .. "

32. § A közlegelő, mely ismételten ára
dásoknak van kitéve és nagyobbrészt szikes
lévén, inkább szűknek, mint tágasnak bi
zonyul. Összesen 8582,08 7/8 Ft."

Dr. Kovács Béla

MűvelődésiHázaink
felújítása

A Déryné Művelődési Ház földszinti
nagytermének és csadakozó helyíségeinek
átépítése befejeződött. A miíszaki átadás
után már június 2-án néptáncosaink évad
záró táncbemutatóját láthatta a közönség.
Jelenleg régészeti kiállítást tekinthemek
meg ott az érdeklődők.

A Művelődési Központ átépítési mun
kálatai még javában folynak. A majdani új
színpad, előtér, büfé, öltözőrendszer falai
tető alatt vannak.

A következő fázis, a régi épülettel való
összekapcsolás, az anyagiak híányában
még várat magára.

•
Az idei Pedag6gusnapon a Gyomaend

rődi 2. sz. Általános Iskola Apáczai Csere
János KISZ-alapszervezet indítványozá
sára eM ízben PEDAG6GUSBÁLAT
rendeztek a település pedagógusai. Több
mint háromszázan vettek részt, kellemes
baráti hangulatban a KÖRÖS étterem ösz
szes helyíségeiben. Egységes óhaj, hogy ez
a rendezvény váljék hagyománnyá.
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A gázprogramról

A záróünnepségen a dijakat Plavecz Já
nos a MEDOSZ, Dr. Csoma Antal a
TOT, Árgyelán János a TESZÖV, Pozsár
András az SZMT, Kiss Lajos az MHSZ
nevében adta át a gy5zteseknek és helye
zetteknek.

Urbán Vince igazgató záróbeszédében
megállapítona, hogy a Sporttalálkozó el
érte célját, hiszen a mindenkor felfokozott
hangolatú, de sportszerű verseny során sok
sikerhez és örömhöz jutottak a fiatal~k.

A sport nyelvén barátságok kötődtek és
barátságok erősödtek.

Megtanulták a résztvevó'k egymást meg
érteni és tisztelni, az elért eredményeken
keresztül.

Végezetül megköszönte a négy országos
a hét megyei szervnek, valamint a hat helyi
mezőgazdasági, és három ipari Ü2e=ek a
támogatást és a segítséget, amellyel hozzá
járultak a sportverseny sikeres lebonyolítá
sához. A résztvevők azzal búcsúztak, hogy
"jövőre ismét találkozunk" - Kétegyházán.

Gubucz Józse!

Hosszas előkészítő munka és különböző

színtű tárgyalássorozat után tisztázódtak a
vezetékes gáz megvalósítását célzó beruhá
zás pénzügyi és műszaki feltételei. A be
ruházás Szarvas város és Gyomaendrőd

együttműködésével indult és gyakorlati ki
vitelezése is e megállapodás alapján reali
zálódik. Anyagi források a gazdaságos
energiafelhasználást célzó központi alapok
ból és helyi gazdasági egységek által fel
ajánlott, valamint tanácsi pénzeszközökből
tevődnek össze. A 110 millió forintos össz
költség Központi támogatása 30 millió fo
rintos nagyságrendben világbanki, 25 mil
li6 forint megyei tanácsi támogatásból te
vődik össze. A fennmaradt 55 millió fo
rintot a két település egyen1ő arányban
a már fent emlitett helyi erőforrásokból

fedezi. Az anyagi eszközök átadásával az
első ütemben megvalósuló program beru
házója és kivitelezője a DÉGÁZ Vállalat.

Tervezett kivitelezési határidők:

Szarvason 1985. október 31. Gyomaend
rődön 1986. június 30.

Az első ütemben megvalósuló gerinc
vezeték külső szakasza a szarvasi út mellett
lesz elhelyezve, Öregszőlőt érintve a kon
dorosi út mellett folytatódik a vásártéren
elhelyezett fogadó állomásig. A belső ge
rincvezeték nyomvonala : Vörös Hadsereg
u., Sugár u., Bartók u., Babits u., Okt. 6.
ltp., Munkásőr u., Mező I. ltp., Pásztor
u., Kossuth u., Bajcsy u.

A hál6zat további bővitésére és ráköté
sekre a gerincvezeték kiépítését követően

a később meghatározott módon - amegye
több településén kialakult gyakorlati ta
pasztalatok alapján - önkéntes társulási
formában lesz lehetőség.

Településünk erősödő fejlődési üteme
ezzel a jelentős beruházással tovább foko
zódik. Bővülő energiafelhasználási lehető

ségek kihasználásával újabb lépést teszünk
a városiasodás felé. Nagy Pál

56 p.
51 p.
50 p.

52 p.
45 p.
41 p.

Fontos állomás volt az 1978. évi gyomai
verseny. hiszen ekkor vált először nemzet
kQzivé. és azóta résztvesznek a verseny
sorozaton a Békés megyei iskolákkal baráti
kapcsolatot tartó csehszlovákiai és NDK
beli iskolák tanulói is.

Időközben országszerte ismertté vált az
évente megismétlődő esemény, amit bizo
nyít, hogy:.az 198z-es gyomaendrődi nem
zetközi verseny óta a támogatók közé so
rolható a Termelőszövetkezetek Országos
Tanácsa és a Művelődésügyi Minisztérium
is. Ebben az évben pedig sikerült a KISZ
Központi Bizottságának illetékeseit is meg
nyerni, aminek segitségével sikerült a ver
seny rendezési szinvonalát tovább nö
velni.

Mindezek után nem lehetett a célunk
más, mint olyan színvonalas eseményt
szervezni, amely maradandó élményt nyújt
minden résztvevőnek, megismerteti és
megszeretteti velük Gyomaendrődöt és is
kolánkat. A Szervező Bizottság ebben a
szellemben kezdte el munkáját még a múlt
év novemberében.

Reméljük, hogy sikerült gazdag progra
mot összeá11ítanunk, és nyújtanunk a Sport
taIálkown résztvevőknek, hiszen a sport
ági versenyeken kívül a tanulók résztvettek
sportfilm. vetitésén, VIT élménybeszámo
lón, táncesten, a Művelődési Házban kul
túrműsor várta őket, és lehetőségük ny11t
a Liget-fürdő megismerésére is.

A csapatvezetőket pedig Jenei Bálint ta
nácselnök fogadta, ahol tájékoztatást adon
nagyközségünk életéről.

A Nemzetközi Sportversenyen négy
sportágban II iskola közel 300 tanulója
állt rajthoz az Erzsébet-ligeti sportpályá
Kon. (Sajnos az idén a németek csak fel
nőtt delegációval képviselték magukat.)

A rendezvényt Vámos László a Megyei
Művelődésügyi Osztály vezetője nyitotta
meg. Az ünnepélyes megnyitón résztvett
dr. Dombóvári Ottó a KISZ KB osztály
vezetője, és Szűcs László a MEDOSZ
Központ Sportbizottságának vezetője.

A versenyt megtekintette Gyenge József,
a Művelődésügyi Minisztérium osztályve
zetője, és Dr. Felker Tamás tanácsos a
TOT képviseletében.

Atlétikai sportágban a fiúknál a kétegy
háziak bizonyultak a legjobbnak, míg a lá
nyoknál a gyomaendrödiek, akik négy
arany- és ezüstérmet nyertek.

A fiú kispályás labdarúgást a csehszlo
vákiai Ivanka tanulói nyerték, a mi csapa
tunk negyedik lett.

A lány kézilabdában a szintén csehszlo
vák Vinicky csapata lett a győztes.

Fiú honvédelmi versenyben Békés, a lá
nyoknál Gyomaendrődcsapata lett az első.

Az iskolák közötti összesített pontver
seny végeredménye:
Fiúk
r. Kétegyháza
2. Vinicky
3. Békés
Lányok
I. Gyomaendrőd

2. lvanka Pti Dunaji
3. Vinicky

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja a városi jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a városi jogú Nagyközségi Tanács elnöke

85.223 Kner Nyomda

Szerkeszti a szerkesztóbizottság
Fószerkeszt<5: Jánovszky György

Tördelószerkeszt<5: Beinschróth Károly

Rangos, immár hagyományosnak mond
ható sporteseménynek adott otthont nagy
községünk 1985. május 16-17-18-án.
Itt találkoztak ugyanis 8 tiszántúli, I du
nántúli és 2 csehszlovákiai mezőgazdasági
szakmunkásképző iskola tanulóit baráti
spornaIálkozó keretében.

A Nemzetközi Sportverseny rendezője

- harmadik alkalommal- a Mezőgazdasági

és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Inté
zet volt.

Mielőtt az idei sporttaIálkozóról részle
tesen beszélnénk, nézzük meg, hogy hon
nan indult és hogyan fejlődött idáig ez a
mi tanulóink és iskoláink számára oly fon
tos, és vonzó versenysorozat. Mint az köz
tudott, 1973-ig a mezőgazdasági szakisko
lák a Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi
Minisztériumhoz tartoztak. A MÉM ille
tékesei addig minden évben rendeztek ún.
területi - 3-4 megyére kiterjedő - három
évenként pedig országos sportversenye
ket, ahol az azonos képességű, közel azo
nos köIiilmények között élő - tanuló gye
rekek találkoztak, versenyeztek egymással.
Ezt követően a mezőgazdasági iskolák is az
akkori Oktatási Minisztérium fennhatósága
alá kero1tek, így ez a versenyrendszer meg
szünt, maradtak egyedül a középiskolás
bajnokság küzdelmei. Bár ezekben akkor
is és most is résztvettünk, illetve résztve
szünk, azt kellett megállapítanunk, hogy
mind a felnőttek, mind a tanulók számára
hiányoztak a megszokott, különös hangu
latot és élményt nyújtó baráti sporttalál
kozók. Tanul6ink számára ugyanis ezeken
a versenyeken a további munkára ösz
tönző megfelelő eredmény, azaz komoly
sikerélmény szerzése biztosítva volt. Ekkor
fordultunk a Megzőgazdasági Erdészeti és
Vízügyi Dolgozók Szakszervezetéhez segit
ségért. A MEDOSZ megyei vezetői jóllát'
ták, hogy ebben a helyzetben a jövő mező

gazdasági munkásair61 van szó. Felkarol
ták az ügyet, így megyénk Öt iskolája, vala
mint a Tolna megyei Lengyel részvételé
vel I 974-ben Gyomán megrendeztük az
első MEDOSZ Ifjúsági SporttaIálkozÓt.

Ezt követően évente más-más iskola vál
lalta a lebonyolítást. Közben felfigyelt a
kezdeményezésre a MEDOSZ Központ,
és komoly anyagi segitséget nyújt azóta is
a mindenkori rendezőnek.

Lényeges momentum volt, hogy a Me
gyei Művelődésügyi Osztály is elismerte
e versenysorozat jogosságát, jelentőségét,

sőt az utóbbi 5 évben anyagilag is támo
gatja a rendezvényt.
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Gyomaendrőd VII ötéves tervkoncepciója
Gyomaendrőd Tanácsa 1985. augusztus

22-i ülésén - igen aktív vita keretében 
megtárgyalta és elfogadta a település VII.
ötéves tervkoncepci6ját.

A tanácsülést megelőzően az elképzelé
seket társadalmi vita keretében vélemé
nyezte és formálta a Hazafias Népfront
Bizottsága és a Szakmaközi Bizottság.

A párt helyi végrehajt6 bizottsága és a
Tanács Végrehajt6 Bizottsága összegezte
az előző véleményeket és a tanácsülés elé
négy változatot terjesztett.

A tanácsülés a negyedik számú változa
tot fogadta el, mert úgy ítélte meg, hogy az
abban foglalt célfeladatok az elkövetkező

középtávú tervben a legfontosabbak. Ezen
változat elfogadása mellett sz6lt az is, hogy
a legnagyobb kommunális fejlesztést tar
talmazza.

Az elfogadott változat legfontosabb meg
határoz6i és jellemzői:

A bevételek a központi szabályozás és a
helyi lehetőségek figyelembevételével kö
zéptávon összesen 629 milli6 forintban let
tek meghatározva. Ebből az intézmény
hál6zat működésére és fenntartására 440
millió Ft, fejlesztésre 189 milli6 Ft került
előirányzatra.

A fejlesztésére előirányzott összeg közel
háromszorosa a VI. ötéves tem előirány

zatnak. A jelentős emelkedést elsősorban

az teszi lehetővé, hogy a központilag bizto
sított fejlesztési a1apb61 a városokkal azonos
kiemelt összeget kaptunk, melyhez további
32 milli6 Ft megyei céltámogatást igényel
tünk. A helyi bevételek jelentős tételét ké
pezi a községfejlesztési alap helyett belépő
településfejlesztési hozzájárulás, melynek
előirányzata IO milli6 Ft.

Acélfeladatok meghatározásánál több
jelentős tényezőt kellett figyelembe venni.
Alapvető természetesen a rendelkezésre
áll6 fejlesztési alap. Jelentős kihatása lesz
a VI. ötéves tervről áthúzód6 feladatoknak
és kötelezettségeknek, melyek több mint
60 milli6 Ft-ot tesznek ki.

A további felhasználható fejlesztési le
hetőségek elosztásánál három szempontot
tartottunk szem előtt. Elsődlegesen azt,
hogy minél nagyobb mértékben javítsuk
a lakosság ellátottsági színvonalát - segítve
ezzel népességmegtart6 képességünket,
másodsorban, hogy a különböző rétegek
(gyerekek, ifjúság, öregek) égető problé-

máit kiemelten segítsük, harmadsorban ki
emelt figyelmet szenteltünk a várossá fej
lesztési program felgyorsítására - ezen be
lül az Okt6ber 6. lak6telep fejlesztésére.

Az előzőekre figyelemmel az elfogadott
tervkoncepci6 az alábbi célfeladatokat tar
talmazza:

A település gázellátási programjának fo
lyamatos megval6sítására 24,8 milli6 Ft.

Útépítésre 9,5 milli6 Ft.
Vízmű beruházás befejezésére 3,5 mil

li6 Ft.
Szennyvízcsatorna és fogadó építése

16,5 milli6 Ft.
Termálkút és fürdő felújítására 3,0 mil-

li6 Ft.
Csapadékviz csatornákra 4,0 milli6 Ft.
Gelka szervíz kialakitására I,2 milli6 Ft.
Telekkialakításra 14,0 milli6 Ft.
Lakásépítési támogatásra - kiemelten

a fiataloknak IO,3 milli6 Ft.
Köztisztaság fejlesztésére, ezen belül a

szeméttelep áthelyezésére 4,5 millió Ft.
Temetők fejlesztésére I,O milli6 Ft.
Parkosításra 0,7 milli6 Ft.
Hetes Öregek Napközije kialakítására

4,0 milli6 Ft.
Tornaterem építésre 13,0 milli6 Ft.
8 tantermes általános iskolára 4I,0 mil-

lió Ft.
Kisegítő iskolára 2,0 milli6 Ft.
Szakmunkásképzőiskolára I,O millió Ft.
Zeneiskola kialakítására 0,5 milli6 Ft.
Művelődési Központ rekonstrukciójára

3,0 milli6 Ft.
Az intézmények gázbekötésére 3,0 mil

li6 Ft.
Gázkötvény és egyéb hitelek és kamatok

visszafizetésére II,O milli6 Ft.
Közművelődési és sport feladatok ellá

tására 6,7 millió Ft.
Tartalék I I,O milli6 Ft
Összesen: 189,2 milli6 Ft.

A felsorolt célfeladatok tükrözik a beve
zetőbenmegjelölt kiemelt problémák meg
oldására törekvést. A végrehajtás során
azonban arra is törekednünk kell, hogy
ennél lényegesen nagyobb értékű fejlesztés
val6suljon meg.

E cél elérésének több forrása lehetséges,
melyekből kicmelek néhányat:

A gázprogram megval6sításában, az út
hálózat fejlesztésében és a szennyvizprog
ramban számítunk az érintett lakosság
anyagi részvételére.

A vízmű beruházáshoz központi a1apb61
további 9,5 milli6 Ft-ot kapunk.

Az úthál6zat fejlesztésébe bevonjuk a
felújítási alap egy részét és megyei pályá
zati a1apb61 is részesedni akarunk.

A fiatalok lakásépítéséhez pályázati for
mában további 4-5 millió Ft-ot kívánunk
szerezni. Aszeméttelep áthelyezéséhez
környezetvédelmi pályázaton kívánunk
további külső forrásokat szerezni.

A koncepci6 megval6sításának igen
jelentős tényezője lehet a lakosság és az
üzemek társadalmi munkája, az üzemek
anyagi támogatása.

A tanácsi tervkoncepcióban nem szere
pel néhány, a lakossági ellátást jelentősen

érintő program, melyek a VII. ötéves
tervben megval6sulnak. Ilyen a 120 db
OTP-s többszintes társasház, az új OTP
fi6k, az Október 6. lak6telepi ABC-bolt,
a korszeru csoportos lakásépítés megvaló
sulása és sok egyéb kisebb feladat. Mind
ezek összességében biztosítják település
fejlesztési célkitűzéseink megvalósítását.

Végezetül a koncepciór61 még annyit,
hogy ez a VII. ötéves végleges tervünknek
első komoly dokumentuma, de nem a vég
leges terv. Éppen ezért igen fontos, hogy
a lakosság minél szélesebb rétegei véle
ményezzék és mondják el esetleges javas
lataikat, melyeket az 1986. első félévben
véglegesen kidolgozand6 VII. ötéves
tervbe a tanácsülés még beépíthet.

Jenei Bálint
tanácselnök

FELHÍVÁ~
GYOMAENDRŐD

LAKOSSÁGÁHOZ
Településünk várossá fejleszté

sében döntő időszak lesz a VII.
ötéves terv.

A terv elkészítésében szereménk
minél több lakossági véleményt és
javaslatot figyelembe venni.

Kérjük a lakosságot, hogy a Ta
nácsháza és a Kirendeltség folyo
s6ján elhelyezett urnába juttassa el
javaslatait. Jenei Bálint

tanácselnök



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI HozzAJARULAs
Településünk fejlesztésében az elmúlt

évtizedekben jelentős eredményeket ho
zott a társadalmi összefogás, az együttes
cselekvés.

Egy sor alapvető létesíonény valósult
meg a lakosság önkéntes társadalmi mun
kája, pénzbeni támogatása, valamint a szö
vetkezetek és vállalatok közreműködésével.

A közös összefogás példájaként említ
hetjük a vezetékes vízellátás teljes kiépí
tettségét, szennyvíztisztítómű és gerinc
vezeték elkészítését, általános iskolai tan
termek építését, ONO létesítését, vagy
legújabban a crossbar telefonhálózat, illetve
gázvezeték építését.

Az elért eredmények, a változó életkö
rülmények újabb és újabb igényeket terem
tenek, s ezek kielégítése közös összefogás
sal közös érdekünk.

A Tanács saját pénzeszközébőla jelent
kező igény egy részét tudja csak kielégíteni.

Lakosságunk már eddig is tapasztalt se
gítségével azonban ezek köre bővülhet és
így fejlődésünk felgyorsulhat.

Településünk VII. ötéves tervi célkitű

zései is ezt szolgálják. 1986. évben a II/D
vízműtelep bekapcsolásával településünk
vízellátása megoldódik. Útépítésre, felújí
tásra 25 millió forintot fordítunk, melybó1
jelentős mértékben bővül a szilárd burko
lattal ellátott útjaink részaránya. Telepü
lésünk 1986-ban bekapcsolódik az orszá
gos gázhálózatba, az 50 milliós beruházás
biztosítja az üzemek és a lakosság bizton
ságos energiaellátását, amely az elmúlt
hónapok tapasztalata alapján n= kis gon
dot okoz. Csapadékvíz belterületi elveze
tésének megoldására 4 millió forintot for
dítunk, míg a szennyvízhálózat bővítésére,
illetve a szennyvizelhelyezés megoldására
16 millió forintot.

Lakásgazdálkodásra főként a fiatalok és
többgyermekesek lakáshoz juttatásának
segítésére az öt év alatt 9 milliót fordítunk,
emellett jelentős pénzeszközökkel meg
felelő telekkínálatot biztosítunk az építke
zők számára.

Köztemetők fejlesztésére I millió forin
tot tervezünk, s megkezdjük a Fűzfás-zugi

szabadidőközpont kiépítését.
Az időskorúak szociális ellátását a hetes

napközi otthon építésével, valamint a nagy
laposi ONO beindításával tovább javítjuk.

1987- évre elkészül településünk torna
csarnoka, amely testnevelési és sportolási,
valamint kulturális-közösségi igényeket is
kielégíthet.

A kulturális feltételek a művelődési há
zak rekonstrukciójának befejezésével jelen
tősen javulnak.

A felnövekvő ifjú nemzedék oktatási fel
tételeit biztosítja az új városközpontban
megépítendőáltalános iskola, mely 41 mil
liós beruházással valósulhat meg.

Az általános iskola megvalósulásával új
városközpontunk intézményrendszerének
kiépítése megkezdődik,melyet a következő

tervidőszakokban egyre erőteljesebben

folytatni kell. A Tanács saját pénzeszközei
a tervkoncepcióban megfogalmazott fel
adatok maradéktalan végrehajtását nem,
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biztosítja, ezért kéri lakosságunk anyagi
segítségét.

Lakosságunk a településfejlesztésben
rendszeresen az adók között kivetett köz
ségfejlesztési hozzájárulással vett részt,
melynek településszinten éves összege
2 millió forint körül volt. 1986. évtől a köz
ségfejlesztési hozzájárulás megszűnik, tehát
ilyen adó nem lesz. Az újonnan beveze
tendő településfejlesztési hozzájárulás lé
nyege pedig teljesen más, nem adó jellegű.

A település lakosságának kell eldönteni,
hogy akar-e a településfejlesztéshez anya
giakkal is hozzájárulni.

Ugyancsak a lakosság dönti el, hogy
évente e célra hány forintot kíván fordítani
és nem utolsósorban a lakosság dönti el,
hogy az általa befizetett összeget milyen
célra kell fordítani. Az így befizetett pénz
eszköz felhasználásáról a Tanácstestület
nek, mint a lakosságot képviselő szervnek
el kell számolni minden évben a lakosság
felé.

Településfejlesztési hozzájárulást annak
kell fizetni, aki a településen lakóházzal,
üdülővel, illetve beépítetlen lakó- vagy
üdülőtelekkel rendelkezik.

Ugyancsak fizetni kell annak is, aki bér
leti jogviszony alapján (pl. állami lakásban
lakik) használ lakást. Ennek indoka az,
hogy ezek tulajdonosai, illetve használói is
élvezik a településünk fejlesztéséből szár
mazó előnyöket.

Lakosságunk anyagi teherbírását . is
merve, a településfejlesztési hozzájárulás
nál a tanács n= indítványozza a jogsza
bály szerint kivethető legnagyobb összeget
(2000 Ft/év). Célunk az, hogy a település
fejlesztési hozzájárulásból az elkövetke
zendő öt évben kb. ugyanolyan összeg
folyjon be, mint a megszűnő községfejlesz
tési hozzájárulásból. Tehát évente 2 Iníl
lió Ft, ami VII. ötéves tervszinten 10 millió
forintot jelentene.

A településfejlesztési hozzájárulásról
szól6 jogszabály figyelembe veszi a családi
jövedelmekben meglévő különbségeket is.
Előírja, hogy mentesíteni kell a település
fejlesztési hozzájárulás alól azt, akinél a
család egy főre számított jövedelme nem
haladja meg a 2500 Ft-ot.

A településünkön lévő ingatlanok száma,
valamint a fenti jövedelemhatárt el nem
érő családok száma alapján a Tanács java
solja lakosságunknak, hogy a településfej
lesztési hozzájárulás éves összegét a VII.
ötéves tervidőszakra 600 Ft/év összegben
határozza meg.

A településfejlesztési hozzájárulás céljá
nak kialakitása során a Tanácstestület több
alternatívát számbavett.

Felmerült, hogy egy-egy településrész
az ott megvalósuló célra fizessen. Felme
rült, hogy Endrődön és Gyomán külön
külön legyen meghatározva a cél. Volt olyan
elképzelés, hogy a hozzájárulás felét egy
települési közös célra, mig másik részét egy
lakókörzetet érintő célra használjuk fel.

A testület végső álláspontja az, hogy kö
zös ügyünkért közös célokat kell választani,
ezért javasolja, hogy a hozzájárulást 1986-

1987 években a Lenin út 64. sz. alatt meg
épülő 30 férőhelyes hetes öregek napközi
otthona, valamint a Szabadság téren meg
épülő tornacsarnok építési költségének fe
dezésére használjuk fel.

A két beruházási költség előirányzata 22
millió forint, s ebből 4 millió forintot biz
tosít a településfejlesztési hozzájárulás.

Lakosságunk ezen kívül az elmúlt évek
ben 4 millió forintot gyűjtÖttössze a torna
csarnok építésére. Így a két beruházáshoz
a Tanács saját anyagi eszközeiből még to
vábbi 14 millió forintot kell fordítani.

A két beruházás kivitelezésének befeje
zése 1987. évben történik meg.

A következő 3 év (1988-90) településfej
lesztési hozzájárulását az Október 6. lakó
telepen megépítendőúj 8 tantermes általá
nos iskola megvalósítására javasolja.

Az iskola a tantermeken kívül az előírt

kiegészítő helyiségeket (szertárak, úttörő

szoba, tanári szoba) is tartalmazza, vala
mint nagyméretű tornatermet, ami közös
ségi célokat is szolgálhat.

Kivitelezésében, építészeti megoldásá
ban törekedni kell az új formák, technoló
giák felhasználására. Az iskola megépíté
sére a településünkön lévő szükségtanter
mek kiváltása is indokot ad, így települé
sünk valamennyi tanulója jó körülmények
között végezheti el az általános iskolát.

Az általános iskola beruházási költsége
41 millió forint, amely a következő forrá
sokból tevődne össze:
- lakosság település-

fejlesztési hozzájárulása 6 millió Ft
- megyei tanácsi

céltámogatás 16 millió Ft
- helyi tanácsi pénzeszköz 19 millió Ft

A településfejlesztési hozzájárulás e célra
történő felhasználását a megyei céltámoga
tás is indokolja.

Az általános iskolai objektum építésének
befejezését, illetve az iskola átadását az
1990/91-es tanévnyitóra tervezzük. A há
rom új beruházás megvalósításának pénz
ügyi feltételei a településfejlesztési hozzá
járulással biztosított, a szÜk$éges---r-erve
zési, kivitelezési kapacitás rendelkezésre
áll.

A településfejlesztési hozzájárulást a ta
nács csak akkor állapítja meg, ha a hozzá
járulás céljával, mértékével a fizetésre köte
lezhetők többsége előzetesen egyetért.

Az egyetértés megszerzésének több for
mája lehetséges, sőt kombinálva is alkal
mazhatók ezek.

Lehet általános szavazás formájában,
írásos megkeresés alapján, választói gyűlé

sek, munkahelyeken történő megkeresés
sel az ott működő társadalmi szervek köz
reműködésével, városkörzeti tanácskozás
összehívásával, tanácstagok, HNF aktívák,
tanácsi dolgozók bevonásával szervezett
családlátogatás formájában. Minden for
mának megvan az előnye és hátránya is,
de lényegében mindegyiknél dokumentálni
kell a véleményeket ahhoz, hogy a többség
akarata megállapítható legyen.
Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség

Tanácsa szeptember 20-i ülésén állást fog-



A kéményseprési szolgáltatásról

1alt a településfejlesztési hozzájárulás meg
állapításához szükséges lakossági egyetér
tés megszerzéséröl.

A Tanácstestület a te1epülésfej1esztésí
hozzájárulás céljaként 198~1987 években
a Lenin út 64. sz. alatt építendő30 féröhe
1yes öregek napközi otthonát, valamint a
Szabadság téren építendő 1200 m'-es tor
nacsamokot, 1988-90-es évekre pedig az
Október 6. lakótelepen építendő 8 tanter
mes általános iskolát kéri elfogadni.

A településfejlesztési hozzájárulás éves
összegét 600 Ft-ban, míg időtartamát a
VII. ötéves terv éveire kéri meghatározni.

A Tanács a lakosság véleményét helyi

A nyár elmúltával és a hidegebb napok
beköszöntével gondolatunk lassan eltávo
lodik a napsütötte strand és kiránduló he
lyekről és egyre inkább a barátságos mele
get nyújtó otthonunk felé fordul.

Ezzel együtt ki késve, ki hamarabb a fű

tés feltételeit igyekszik biztosítani a tüzelő

anyag beszerzésével és kályháinak karban
tartásával.

A széntüzelés ismételt térhódításával
együtt fokozottabb igény jelentkezik a ké
mények rendszeres karbantartásával szem
ben. Különböző fórumokon évről évre
több kérdés és bejelentés merül fel a ké
ményseprési szolgáltatással kapcsolatban,
amelyek nagy része a kellő tájékoztatás hiá
nya folytán jelentkezik.

E tapasztalatokból okulva szereménk
röviden összefoglalni azokat az általános
tudnivalókat, amelyek e szolgáltatással
kapcsolatosak.

A kéményseprőipari tevékenységet a
26/1981 (XI. 14) ÉVM számú rendelet
újra szabályozta. A szabályozás egyik lé
nyeges változása - amelyre a kérdések és
panaszok nagy része is irányul- a kémény
seprést végző tüzeléstechnikai vállalatok
folyamatosan végzendő kötelező munkála
tainak körét és mértékét érinti. A rendelet
előirása szerint a használatban lévő egyedi
és gyűjtő kéményeket évente - a korábbi
négy helyett - kétszer, IDig a kémények
koromzsákját (akna) egyszer ki kell tisz
títani. Ezen felül a tartalék kémények hasz
nálhatóságát évenként egyszer ellenőrizni

és azokat szükség esetén tisztítani kell.
A tartalék kéményekkel kapcsolatban

több félreértés tapasztalható. Tanácstagi
beszámolón hangzott el panasz, hogy
"A kéményt nem seperték, de fizetni kel
Jett érte, pedig nem is használjuk." A félre
értések elkerülése végett fontos tudni :
ha az épület kéményeinél, vagy néhány
kéményénél a tényleges igénybevétel a más
rendszerű hőellátás !niatt nem áll fenn, de
a fokozott biztonság miatt használható
állapotban való tartása szükséges, ezt tar
talék kéménynek kell tekinteni, így az évi
kötelező felülvizsgálata szükséges, ame
lyért térítési díjat is kell fizetni.

Használaton kívüli kéménynek csak az
tekinthető (emiatt nem kell tisztítani és
felülvizsgálni sem) amelyre az épület, ille
tőleg a helyiség más rendszerű hőellátása,

lakosoknál a munkahelyeken és az otthon
történő személyes megkeresés során, míg
más településen lakóknál írásos megkeresés
alapján kéri ki. A településfejlesztési hozzá
járulással érintett lakosokat tanácstagjaik
és társadalmi aktívák fogj ák felkeresni októ
ber 8-27. között, hogy ismertessék a célki
tüzéseket és az azzal kapcsolatos vélemé
nyeket megszerezzék.

Hiszünk abban, hogy lakosságunk haladó
hagyományaihoz méltóan igenlő választ ad
településünk fejlődésére, a kitűzött célok
megvalósításához, s ehhez cselekvő módon
hozzájárul.

Hunya Miklós

vagy rendeltetésének megváltoztatása miatt
nincs szükség, ezért a kémény kitorkollá
sát, továbbá a bekötő nyílásokat befalazták.

Padlástérből történő tisztítás esetén a
kitorkollás befalazása helyett elegendő a
kéménytisztítás célját szolgáló nyílások
befalazása.

A kötelezően elvégzendő munkák körébe
tartozik még az egyedi és gyűjtő kémények
négyévenként feltárás (bontás) nélküli
műszaki felülvizsgálata, melynek eredmé
nyét szakvéleménnyel kell igazolni.

Településünkön a kötelező munkák el
végzését a Békés megyei Tüzeléstechnikai
Vállalathoz tartozó 3 fő kéményseprő

látja el. A vállalattól kapott tájékoztatás
szerint I984-ben a kötelezően előín tisztí
tási és felülvizsgálati munkákat, a kémény
könyvek nyilvántartása szerint, 99,4%-ra
teljesítették. A teljesítést Ininden esetben a
tulajdonosok, lakók aláírásukkal igazolták.
A hiányzó 0,6% abból adódott, hogy egyes
ingatlanokra a kéményseprők nem tudtak
bejutni (pl. lakatlan tanyák, zárva tartott
lakások stb.).

A fenti adatok alapján a vállalat vezetése
úgy látja, hogy a Gyomaendrődön dolgozó
3 fő kéményseprő elegendő a munkák el
végzéséhez.

Szükség esetén vállalaton belüli létszám
átcsoportosítással ki tudják elégíteni a je
lentkező többlet igényeket.

Így a kötelező munkák elvégzése mellett
lehetőség és kapacitás is van többszöri sep
rési, felülvizsgálati munkák elvégzésére, ha
azt a lakók sűrűbben igénylik.

Természetesen e plusz szolgáltatásért
külön ki kell fizemi a kiszállási és munka
végzési díjat.

A kémények felülvizsgálatára, tisztítá
sára irányuló plusz igény, vagy egyéb be
jelentésnél gondot okoz az, hogy települé
sünkön nincs kirendeltsége a vállalamak.
A kéménysepr6k elérése is sok utánjárással
lehetséges csak. E gond áthidalásaként a
vállalat a tanácsházán és a kirendeltségen
elhelyez egy-egy "Kéményseprési bejelen
tések" gyűjtésére szolgáló bejelentő ládát.
Ezzel a módszerrel a lakosság egyszerűb

ben és utánjárás nélkül jelezheti igényét,
melynek kielégítése folyamatosan rövid
időn belül teljesíthető lesz.

Megyeri László

Ásatások
Gyomaendrődön

Öregszőlőt elhagyva az 5-öS kilométer
hez közel a budapesti XIII. ker. Róbert
Károly krt-i nevelőotthonából 13 diák,
3pedagógus és egy régész irányitásával réz
kori leletek feltárásán fáradoznak. 10 napon
keresztül megfeszített nehéz munkában
tábori keretek között kutatnak a 7000 éves
temető kincsei után.

Reggel 8-13 óráig "edzik" magukat fizi
kailag és szellemileg. Nevelőtanáraik plán
tálták beléjük a tanév ideje alatt a kultúra e
titokzatos és csodálatos ágának, a régészet
nek a szeretetét.

A gyomaendrődi iskolások is kedvet kap
tak a lapát- és csákányforgatáshoz és termé
szetesen az új ismeretek befogadására.

A feln6tt lakosság is nagyon rokonszen
vesen fogadta a kis régészeket. A kánikulá
ban friss gyümölccsel kedveskedtek az end
rődiek. Készségesen segítenek az itteni ne
vezetességek megismerésében, SŐt többen
még be is kapcsolódtak a régészeti mun
kába is. A nevelőtanárok a dicséret felső

fokán beszélnek a nagyközség lakóiról.
Nem győznek csodálkozni az alföldi ember
nyíltságán, segítőkészségén, jószívűségén.

A tábor pesti tagjai a 3. sz. Általános Is
kolában kaptak szállást. A 6 órás munka
után tartalmas szabadidős programokon
vesznek részt. Ismerkednek megyénk ne
vezetességeivel. Szervezett hajóúton cso
dálják meg a Körösök világát, megtekintik
a gyomaendrődi régészeti kiállítást és a
Kner Múzeumot. Az izzasztó munka után
Inindennap látogatják a ligeti fürdőt és a
természet adta szabad strandot. Esténként
tanáraik vezetésével vetélkedőket rendez
nek. Sportolnak, pihennek. Összebarátkoz
nak a gyomaendrődi gyerekekkel.

Ami számukra talán olyan öröm és él
mény, Inintha egy díszített cserépdarabra
találtak volna. Az új emberi kapcsolataik
révén érzelemviláguk gazdagszik, alakuló
ban lévő személyiségük fejlődik. Az sem
titok, hogy ezek az angyalföldi diákok ezért
a munkáért pénzt is kapnak. (Jövőre a
helybélieket is honorálni fogják.) Egészsé
ges büszkeséggel mesélik, hogy ez a lelő

hely szinte egyedülálló az egész országban.
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
régésze elismerően nyilatkozik a fiatalok
munkájáról. Zöme általános iskolás és
szakmunkástanuló, és ami szintén dicsé
rendő: önként jelentkeztek erre a munkára.
A f6város XIII. kerületi KISZ BiZOttságá
nak anyagi támogatása mellett az alábbi
szerveknek és intézményeknek köszönhető

a tábor életképessége: A megyei Művelő
dési Osztálynak, a Gyomaendrődi Tanács
vb-nek, a gyomaendrődi Lenin és Béke
Tsz-nek, a megyei Vízügynek, a helyi
3. sz. Általános Iskola tantestületének és
azoknak az ismeretlen gyomaendrődiek

nek, akik valamilyen formában hozzájárul
tak a 10 nap eredményeihez. Valamennyiük
kívánsága, hogy 1986-ban is a GYOMA
ENDRÖDI NyAR szerves része legyen
ez az újszerű művelődési alkalom.

Hajdú László
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A Hazafias Népfront újjáválasztásáról

A 45 tagú bizottságba az alábbi akttvisták kerültek beválasztásra

16. Pozsár András
17. Aranyi Antalné
18. H. Kovács László
19. Gellai Ágnes
20. Nagy Ferenc
21. Kovács Károly
22. Szabó Incéné
23. Hunya Elek
24. Forster Gusztáv
25· Darvas Erzsébet
26. Dr. Gyökös Zoltán
27. Gyuricza László
28. Varju József
29. Pésó Béláné
30. Nagy Imre

Az 1985-öS esztendő rendkívül gazdag
belpolitikai eseményekben. A XIII. párt
kongresszust követte az általános választás,
amely az új választási törvény nagy pró
bája volt. Most ismét olyan esemény előtt

állunk, amely az egész közvélemény figyel
mére méltó. A Hazafias Népfront VIII.
kongresszusára készülünk. E tényből kö
vetkezik, hogy a helyi Népfront Bizottsá
got is újjá kellett választani.

A népfrontválasztást lebonyolító érte
kezlet feladata volt, hogy értékelje a Nép"
front Bizottság VII. kongresszusa óta végI
zett munkáját. A Népfront Bizottság be
számolóját a Bizottság tagjaival történéS el
beszélgetések alapján á11ítottuk össze, mely
során mindenki elmondta véleményét sa,.
ját munkájáról, illetve a Bizottságban kÖ
zösen végzett munkáról is.

Gyomaendr5d Hazafias Népfront Bi
zottsága a VII. kongresszus óta több pró
bát állt ki becsülettel, éSszinte, jóravaló tö'
rekvéssel. 1980. novemberében Gyoma
nagyközség 55, Endr5d 50 féSs Népfront
Bizottságot hozott létre. E két bizottság
ebben a felállásban 1982. január i-ig te
vékenykedett. A településpár egyesülését
követte a HNF Bizottságok egyesítése,
1982. április 2-án. 15 féSből álló elnökség,
50 tagú Bizottság kezdett új egyfrnmunkál
kodáshoz GyomaendréSd párt- és tanácsi
vezetésével. Az egyesítést követő felfoko
zott politikai hangulatban nem volt könnyű
népfrontosnak lenni.

Amikor Népfront Bizottságunk tagjait
összekovácsolta az egyetakarás és munka
bizottságaink is tiszteletre méltó, önálló
program szerint dolgoztak, új abb váltás kö
vetkezett, városi jogú nagyközség lettünk.

Az országos tanács ugyanis, 1984. ok
tóber I-téSI függetlenített népfront titkári
státuszt biztosított Gyomaendrődnek.Ez
zel tovább nőtt a népfrontmozgalom te
kintélye, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a
politikai mozgástérben a társadalmi aktivi
tás felkeltésében nélkülözhetetlen intéz
mény a Népfront. Megtisztelő feladatok
egész sora zárult le az elmúlt idéSszakban.

A társadalmi viták általánossá válásával pl.
az új választási törvény vitája, a település
fejlesztési koncepció, vagy a VII. ötéves
terv társadalmi vitája. A két kongresszus
közti idéSszakra esik a településfejlesztési

. társadalmi munka soha nem látott fejlő

; dése. Az egy féSre jutó társadalmi munka fo
rint értéke 1981-ben, 280 Ft, míg 1984
ben 1145 Ft volt.

A gyakori változások ellenére mozgalmi
munkánk eredményes volt. Ezt az értéke
lést erősítette meg, az 1985. szeptember

. 25-én megtartott népfront értekezlet is. Az
értekezleten résztvevők hitet tettek a nép
frontmozgalom mellett, az abban rejléS le
hetéSségek teljesebb kiaknázásáért.

Az értekezlet megválasztotta az új 45
tagú Népfront Bizottságot, melyben kép:
viselve van lakosságunk minden rétege.

A megválasztott új Népfront Bizottság
feladata volt, hogy megválassza a Népfront
Bizottság elnökét és titkárát, valamint az
elnökséget.

A népfront elnökének Hunya Elek, míg
titkárának ismét Szabó Incéné lett meg
választva.

A II tagú elnökségbea két tisztségviselőn
kívül még Dékány Károlyné, Bolehovszky
László, Dr. Csaba Kálmán, ifj. Hunya
Miklós, Jakus Imre, Kónya Márta,

I . Putnoki Bálint
2. Dékány Károlyné
3. ifj. Hunya Miklós
4. Kiss Lajos
5. Kovács Sándor
6. Bolehovszky László
7. Giricz Béláné
8. Timár Bálint
9. Kovács Róza

10. Kónya Márta
I I. Andódy György
12. Dr. Csaba Kálmán
13. Varga Gyula
14. id. Hunya Miklós
15. Sipos Tas Töhötöm

Kovásznai Ferenc, Nagy Ferenc és Sipos
Tas Töhötöm került.

A Népfront Bizottság Dr. Kovács Bélát
ajánlotta a HNF Megyei Bizottságába.

A megválasztott Népfront Bizottság ne
vében Hunya Elek mondott köszönetet, ki
fejezve azt, hogy a népfront Gyomaendrőd
minden becsületes állampolgárát, lakossá
gunk érdekeit kívánja szolgálni a jövéSben
is, településünk továbbfejlődéseérdekében.

A népfront nem könnyűmunkájába sz~
retné a lakosságot minél nagyobb számban
bevonni és aktivizálni.

E nem könnyű feladatot érzékelteti
Pozsgai Imre a Népfront főtitkára, aki az
MSZMP XIII. kongresszusán elhangzott
beszédében így fogalmazott :

"A szocializmus nemcsak akkor lehet az
emberek szemében vonzó, amikor sikert
sikerre halmoz, hanem a nehézségek ide
jén is. Ha az emberekben sikerül feléb
reszteni a felelősségmdatot azok iránt az
értékek iránt, amelyeket az új társadalom
már létrehozott, ha sikerül ezeknek az érté
keknek a megvédésében valóságos és sze
mélyes törekvéseikkel egybevágó feladatot
adni számukra, ha sikerül a nemzeti múlt
értékeit a nemzeti jelen és jövő sorskérdé
seibe ágyazni, akkor sikerül egy egész ol'
szágot a nehézségek idején is e15revinni."

31. Kulik Istvánné
32. F. Kertes Mária
33. Horváth Mihály
34. Tóth Ignác
35. Nádas Sándor
36. Dr. Kovács Béla
37. Dr. Galambos Imre
38. Varjuné Ambrózi J02efa
39. Jakus Imre
40. Kulcsár Mihályné
41. Balázs István
42. Timár Lajosné
43. Takács Mátyás
44. Pintér Sándor
45. Kovásznai Ferenc

Hazafias Népfront Bizottság

A helyi közlekedés helyzete
A jelenlegi helyi közlekedés kialaku1ásá

hoz jelentősen hozzájárult a helyi, helyközi
és távolsági autóbusz-közlekedésben álta
lánosságban bekövetkezett fejléSdés, amely
a IV. és V. ötéves tervben realizálódott.

A nagyközség tömegközlekedése két
csoportra osztható. Egyrészt a vállalatok,
üzemek saját maguk oldják meg dolgozóik
utaztatását, másrészt a VOLÁN 8. sz.
Vállalat által üzemeltetett autóbuszokat
veszi igénybe az utazóközönség. A közle
kedési rend kialakulásában meghatározó a
település hosszirányú elhelyezkedése, üze
mek, intézmények munkarendje és a vas
úti menetrendhez való alkalmazkodás. Így
alak-uIt ki évek során a Lenin úton közle
kedő és minden járatban a Szabadság teret
kétszer érintő a vasútállomáshoz közlekedő

úgynevezett ,,4"-es járat.
Autóbusszal naponta a közlekedés
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75-80 esetben biztosított a helyközi és tá
volsági járatokat is figyelembe véve. Ebből
helyi járatban munkanapokra 14, munka
szüneti napokon 13 autóbusz közlekedik
a vasútállomás és a Déryné Művelődési

Ház között. Az útvonal mellett 10 meg
állóhely van kiépítve.

Minden évben tartunk menetrendi érte
kezletet a VOLÁN Vállalat, a Békés me
gyei Tanács V. B. Közlekedési Osztályá
nak és a helyi üzemek, intézmények képvi
selőinek bevonásával. Az elhangzott véle
mények és kérdések összehangolásával a
többség igényének megfelelő módosítások
ekkor realizálódnak. Többek között így
vetődött fel az, hogy a déle15tti órákban
9-12 óra között és a kora délutáni órákban
kevés az autóbuszjárat. E hiányosságok
megszüntetésére sikerült a Körösi Állami
Gazdasággal, a VOLÁN Vállalattal egyfrtt-

működve egy-egy járatpárt beállítani a
Körösi Á. G. üzemeltetésében, de a járatok
az iskola befejezésétéSl megszűntek.

A hiányosságok megszüntetésére és az
újabb felvetések megoldására újbóli tár
gyalásokat kezdtünk meg egy rendszeres
időpontban (periódikusan) közlekedéS helyi
járat kialakítására. E módosítás már figye
lembe veszi az új üzlethálózatot is. Álta
lunk javasolt útvonal a Déryné Művelődési

Háztól: a Blaha út-Lenin út-Pásztor út
Vasútállomás-Kossuth út-Szabadság tér,
vissza: a Lenin úton a Bajcsy útig-Bajcsy
út-Kossuth út-Vasútállomás-Pásztor út
Lenin út-Déryné Művelődésiház.

Előrehaladott tárgyalásaink alapján bí
zunk abban, hogy a módosítás minél ha
marabb életbe lép és az óránként közlekedő
rendszeres járat a korábbitól jobb feltétele
ket biztosít a helyi közlekedésben.

Nagy Pál



Rózsahegyi-emléknap
Rózsahegyi Kálmán visszaemlékezésé

ben ez olvasható: ...Életem legboldogabb
napja volt, mikor szülőfalum, a Békés
megyei Endrőd község díszpolgárává vá
lasztott, engem, a kis senkit, aki valamikor
mezítlábasan indultam el onnan" ...

Hatvan évvel ezelőtt, 1925. október
30-án hozott elöljárósági határozatot, mely
Kner Izidor mester által készített remek
művű DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉLEN
található, ezen részt is tartalmazza:

" ."Rózsahegyi Kálmánt... községünk
nagy szülöttét büszkeséggel és dícsőséggel

nevezzük miénknek, a község képviselő

testülete Endrőd nagyközség DÍSZPOL
G ÁRÁ.VÁ választotta, s erről ezen írást
örök emlékezetképpen kiadta." ...

Hatvan éve ennek! S most remek már
vány emléktáblával újította fel ezt a kötést
Gyomaendrőd nagy fiával, melyen a kö
vetkező olvasható:

RÓZSAHEGYIKÁLMÁN
1873-1961

A NEMZETI SZÍNHÁz ÖRÖKÖS
TAGJA, SZÍNI ISKOLA ALAPÍTÓ,

KIVÁLÓ MŰVÉSZ,

ENDRŐD SZÜLÖTTE
ÉS DÍSZPOLGÁRA

Található a TÁJHÁZ falán.
A nagy eseményre mintegy százan láto

gattak haza a fővárosból és hazánk más
vidékeiről az eltávozott földijeink, kiket az
érvényesülés vagy a balsors csapása vitt el,
hogy máshol keressen boldogulást, megél
hetést, otthont.

Az ünnepségre hazajött a nagy művész

leánya: Rózsahegyi Marica szinművésznő

és dr. Cenner Mihály muzeológus, a Ma
gyar Szinházi Intézet ny. igazgatója, aki
a Nemzeti Színházat is képviselte.

A gyülekező ünneplőket az ÁFÉSZ ze
nészei fogadták, kik "Kálmán bácsi" leg
kedvesebb dalait, nótáit szólaltatták meg,
hogy nosztalgiát ébresszenek a lelkekben.
A T ÁJHÁZ-nál gyü!ekezők komoly el
mélyüléssel hallgatták a Végig mentem az
ormosi temetőn... Eltörött a hegedŰffi ...
és a többi ismerős, kedves dallamot.

ünnepi köszöntőjében tanácselnökünk,
Jenei Bálint arról is szólt, hogy a párt- és
tanácsi vezetés mdja, hogy vannak adós
ságaink a település kiváló szülöttei irányá
ban, s az hozzájuk méltó emlékművek

emelésében jut majd kifejezésre.
Kiss Katalin főiskolás a Rózsahegyi

Kálmán című verset tolmácsolta, a nagy
művészhez méltó módon.

Az emléktáblát dr. Cenner Mihály
avatta fel, miután emlékbeszédében Rózsa
hegyi emberi és művészi nagyságát mu
tatta meg. Utalt a nagy művész és szülő

faluja széttéphetetlen kapcsolatára:
..."Az itt töltött gyermekkor maradandó

élményei, emlékei és benyomásai éltették
és inspirálták Rózsahegyi Kálmán sok-sok
színpadi alakját. Erről ő maga így vallott:

- Endrőd! Áldom minden emlékét, kö
szönöm minden szelíd báját, délibábos
szépségét, mellyel egy életre beragyogta a

lelkemet. Itt találkoztam az öreg cigány
kováccsal a falu alatt; itt találkoztam a pi
pázó Ladányi földesúrral, itt élt az öreg
Gonosz Pista bakter, itt ismertem meg
A bor szerelmes Baracs Matyiját, a Süt
a nap hétgyermekes tanító urát, az Öreg
tekintetes urat - Mihály bácsit, a vén ba
kát: Peták őrmestertés Body Gáspárt - az
öreg urasági ispánt, a legbecsületesebb
Vén gazembert és a többit is mind, mert
ezekkel én itt minddel találkoztam. Ma is,
ha boldog, nyugodt órát akarok magamnak
szerezni, hazamegyek az én csendes kis
falumba, Endrődre, a Körös partjára."

Dr. Cenner így jellemezte Rózsahegyi
művészetét:

..."Az író szövege alapján, de saját ér
zései, indulatai, vérmérséklete szerint, a
saját testéből formál és alakít egy másik
embert, akinek át kell vennie az egész gon
dolatvilágát, temperamenmmát, hogy szá
munkra - a nézők számára - játszott, illetve
a színpadon élővé varázsolt alak hiteles
legyen, hogy ne Rózsahegyi Kálmánt, ha
nem az általa megformált alakot lássuk" ...

..." Túl a filmeken, a hangfelvételeken, 
mi az ami Rózsahegyi Kálmán művészeté

ből maradandó, amit utánozni nem lehet
és nem szabad, de fejleszteni, őrizni kell,
illetve kellene az utókornak?

A magyar népi alakok természetes áb
rázolását, az ízes és a karzaton is érthető

szép magyar beszédet, egyáltalán: a ter
mészetességet, s hozzá a színház, a színpad,
a hivatás feltétlen tiszteletét és alázatát.
Emberileg pedig a harmonikus, derűs élet
szemléletet." ...

. .."Kálmán bácsihoz sok személyes él
mény, emlék fűz: nemcsak a színpadon
láttam, hanem az életben is barátságába
fogadott, meghívott iskolájába, otthonába.
Ismertem és ismerem családját: hitvesét
Drágit, leányát Maricát, unokáját Marikát.
Ott voltam a temetésén - ravataláról őrzök
egy babédevelet, felavattam az egykori
budai házán elhelyezett emléktáblát, elő

adásokat tartottam róla a Fészek Művész

klubban és Endrődön, és most az a meg
tiszteltetés ért, hogy a Nemzeti Színház
és a Magyar Színházi, Intézet képviseleté
ben felavathatom a hálás szülőfalu emlék
tábláját."

Rózsahegyi vallomásai következtek End
rődről, melyek az ENDRŐD DÍSZPOL
GÁRA: RÓZSAHEGYI KÁLMÁN c.
munkában találhatók.

Hunyad Péter, a Budapesten élő End
rődiek Barátiköre elnöke mondta el, mit
jelent számukra a szülőfalu és Rózsahegyi,
aki erős szállal fűzi az ország messze tájain
élőket a Körös partján lévő "vacer" föld
höz.

Rózsahegyi Marica a család koszorúját,
dr. Cenner Mihály a Nemzeti Színházét
és a Magyar Színházi Intézetét, Jenei Bá
lint és Janovszki György a település hála
díszét helyezte el az emléktáblánál.

A zeneiskola énekkara Hunya Alajosné
vezetésével az ünnepség hangu1atához illő

művekkel adózott Rózsahegyi emlékének.
Az ünnepséget záró Szózat után ismé-

telten felhangzott a zenekar hangszerein
Kálmán bácsi kedvelt dala, nótája.

A hangulatos közös ebéden Hunya Elek,
a Béke TSz elnöke pohárköszöntőjében

a fejlődés útját idézte fel, mely a boldo
gabb, szépülő életet biztosítja, mely lehe
tővé teszi, hogy méltón emlékezhessünk
jeles elődeinkre.

Dr. Sztanyik László, ismert mdósunk, a
hazalátogatók nevében mondott választ.
A szülőföld vonzó erejéről említett példát,
mely a maga egyszerűségében is megrázó
és elgondolkodtató dolog. A befogott és
külföldre szállított nyulak is hazaszöktek
Magyarországra!

A nap egyik legbájosabb eseménye volt,
midőn a kenyérgyár Kmellár Béla el
gondolása alapján nemzetiszín szalaggal
átkötött cipócskákat ajándékozott minden
vendégnek; kifejezvén vele: "a szülőföld

régebben is, ma is megadja a legfontosab
bat gyermekeinek, a mindennapi kenyeret."

Az emléknap a könyvtárban folytató
dott, ahol a népes érdeklődőtáborkötetlen
és közvetlen hangú beszélgetésen ismer
kedhetett Rózsahegyi mindennapos, és
művészi életével. A kérdésekre Rózsahegyi
Marica és a nagy művész életének kiváló
ismerője: dr. Cenner Mihály válaszolt.

Utána a Rózsahegyi emlékkiállítást te
kintették meg. Bródy László: Rózsahegyi
Kálmán című versét mondta el mély át
éléssel Polányi Éva. Dr. Iványi Lajos or
szággyűlésiképviselőnkmondott méltatást
a kiállítás megnyitására, mely dr. Cenner
szerint "színháztörténeti értékű" volt.

Számos kép, fénykép, rajz, dokumen
mm, kritika, sajtócikk, rajz, emlékezés
összeállítása került az érdeklődők szeme
elé.

"A gyomavégi kocsmaháztól", ahol Ró
zsahegyi született a Farkasréti temető Kis
faludi Strobl Zsigmond alkotta síremlékig
végigkíséri nagy szülöttü.nk útját. A kiállí
tott dolgokhoz kapcsolódó szöveg teljes át
tekintést ad dióhéj ban díszpolgárunk élet
útjáról.

Az emléknap befejező része lett volna
művészileg a leghatásosabb, azonban a
Szigligeti: Cigány című népszinművéből

· készült remekmű a film TűZVESZÉ-
· L YES mivolta miatt nem kerülhetett be
i mutatásra.

Az emléknapról Budapestre visszatért
· Rózsahegyi Maricától levelet kaptam,
· melyből néhány sor:

..."Szeretném ezúton megköszönni
· mindazoknak, akiket illet, a felejthetetlen

szép napot, amit otthon töltöttem. Higgye
· el, nem találok szavakat, mert boldog és
, szívet melengető érzés volt ott lenni, és

érezni a felém sugárzó szeretetet." ...
Dr. Cenner Mihály leveléből:

..."Köszönetünket és hálánkat tolmá
: csold mindenkinek, aki csak egy jó szót is
: szólt a Rózsahegyi emlékügyben" ...
· A Rózsahegyi-kiállítás állandó jelleggel
· a Blaha utcai könyvtárba kerül, s bármikor
megtekinthető.

Jövőre lesz Rózsahegyi halálának negyed
évszázada. Reméljük, sikerül megvalósí-

· tani, hogy szoborban öltsön testet települé
sünk egyik kiválósága.

Márton Gábor
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AZ ARATÁSRÓL * 25 éva sport szolgálatában *
Nagyközségünk területén működő Ál

lami Gazdaság és a 4 termelőszövetkezet

gazdálkodásában meghatározó szerepe van
a növénytermesztésnek. Az ágazaton belül
igen jelentősnövény a búza. Búzából 1984.
évben rekordtermést takarítottak be üze
meink és részben ennek is köszönhető,

hogy az ez évi vetésterület növekedett.
Mintegy 9500 ha-on került földbe a mag.

A határszemlék alkalmával megállapí
tott - igen biztató - terméskilátásokat je
lentősen csökkentette a későbbi fuzárium
kártétel.

Üzemeink felkészülten várták az aratási
munkák indulását. Időben felkészítették
az arató, szállító, tisztító és szárító beren
dezéseket. Az alkatrészgondok ellenére,
időben megtartották a gépszemléket. A be
takarító gépi kapacitás biztosítása érdeké
ben üzemeink segítséget kértek - és kap
tak - olyan gazdaságoktól, ahol az aratás
később kezdődik. A segítségadás és a visz
szasegítés igen szervezetten, példás körül
mények között zajlott le. A mag fogadá
sára a GMV gyomaendrődikirendeltsége
felkészült és 3162 vagon gabona átvételére
kötött szerződést.

Az aratási munka 16 napot vett igénybe.
Az ütemesen végzett, jól szervezett mun
kát segítette a kedvező időjárás is. A ter
mésátlagok az alábbiak szerint alakultak:

Körösi A. G. 4,42 tonna/ha
GyőzelemTsz 5,8 tonna/ha
Alkotmány Tsz 4,35 tonna/ha
Lenin Tsz 5,4 tonna/ha
Béke Tsz 5,6 tonna/ha
A nagyközségi átlag 5,2 tonna/ha.

A búza minősége igen jó, beltartalmi mu
tatói szerint megyei viszonylatban első

helyen áll.
Az összes búzatermés 39 367 tonna,

5235 tonnával több, mint a tavalyi termés.
A teIVSzintet meghaladó termés jelentősen

segítheti a gazdasági egységek idei ered
ményes gazdálkodását.

AkaIászosok betakarltásával egyidőben

megindult a szalma bálázása, a szalmale
húzás, a tápanyag-utánpótlás és az azt kö
vető talajművelés. A járulékos munkák
végzése után került sor a mustár, olajretek,
stb. növények betakarítására.

Összességében úgy ítélhető meg, hogy
a nyári betakarítási feladatoknak a mező

gazdasági üzemek és a velük kapcsolatban
lévő termelési rendszerek, kereskedelmi és
termelő vállalatok példásan tettek eleget
- átérezve - a népgazdaság szempontjából
is fontos feladatot.

Sóczó Ottó titkár

GyomaendrődiHíradó
Kiadja: a városi jogú Nagykozségi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a városi jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Jánovszky György

Tördelőszerkesztő: Beinschróth Károly

85.314 'i Kner Nyomda

25 év egy munkahelyen, nem rövid idő,

de aránylag sokan dicsekedhetnek 25 éves
törzsgárdatagsággal. Sokkal kevesebb azok
nak a száma aki ennyi időt, egy sport
egyesület sőt, egy labáarúgó-szakosztály
nál dolgoznak végig. Rosza Márton, a nép
szerű Marci bácsi 25 éven át intézte a gyo
mai illetve a gyomaendrődi ifisták sorsát,
gondját, szereplését a bajnokságban. Ma
már nem végzi ezt a feladatot, no nem
egészségi okok miatt, hiszen jó egészségnek
örvend. A kényszerű váltás okairól most
ne essék szó, elevenítsük fel inkább az el
múlt negyedszázad emlékeit.

Mikor került Marci bácsi Gyomára, ho
gyan kezdődött sportpályafutása?

1948 decemberében jöttem Gyomára,
ugyanis két lehetőségem volt, vagy Buda
pestre kerülök, vagy ide. Ez a hely köze
lebb volt Tótkomlóshoz, ezért jöttem a
gyomai kapitányságra. Nem is akartam na
gyon azon a pályán maradni, el akartam
válni a rendőrségtől, de abban az időben

ez igen nehezen volt kivitelezhető. A négy
gyerek 1949-ben már itt járt iskolába, a fe
leségem is itt kapott állást, 25 évig volt a
mozi vezetője.

Amikor ide kerúltem Gyomára az első

dolgom az volt, hogy futba1lmeccsre
mentem. Szeretem ezt a játékot, magam is
játszottam 1926-32-ig, amíg be nem vo
nultam. Futballoztam egy fél évet a kani
zsai Zrínyi katonacsapatában is.

Gyomán is ott voltam minden mérkőzé

sen, amikor tehettem vidékre is követtem
a csapatot.

1959. november l-én mentem nyug
dijba.

1960. február ... nem... január 12-én
volt egy sportgyűlés,én persze ott voltam.
Akkor kértek fel, hogy vállaljam el az ifinél
az intézőséget. 1960. március 12-én állí
tottam ki az első jegyzőkönyvet. Ezek
után én annyira komolyan vettem ezt a hi
vatást, feladatot, hogy szombaton, vagy
vasárnap, amikor a csapat játszott, engem
semmilyen más munka vagy egyéb elfog
laltság nem tudott visszatartani attól, hogy
a fiúkkal tartsak. Ha a fiamnál voltam Bu
dapesten, hétvégére mindig hazajöttem,
hogy a csapattal legyek.

Kikkel dolgozott, hány edző, sportve
zető fordult meg az egyesúletnél az elmúlt
25 év alatt?

Nagyon sok edző, vezető volt a csapat
nál. Különböző jellemű, szakértelmű em
berek, volt akivel össze lehetett veszni és
kibékülni, de mégis volt eredménye a vitá
nak. Másokkal még összeveszni sem lehe
tett, az ilyenekkel, hogy lehetett valamit
megbeszélni, hisz nem is érdekelte igazán
a sport. Sok embert megválasztottak veze
tőnek és a következő gyűlésig nem lehetett
a pálya környékén látni.

Sokáig dolgoztam Csala Ferenccel aki
most a felnőtt csapat intézője, ő már vagy
háromszor elment, de aztán mindig vissza
jött. Legalább 20 évet eltöltött a csapatnál.

Csala Lajos is sokáig volt a serdülő csa
pat edzője, 6 vagy 7 éve abba hagyta. Az ő

keze alól mindig jól képzett játékosok ke
rültek az ifihez, nem volt probléma az

utánpótlással. Az ificsapatnál II edzővál

tást értem meg. Szabó Mihály a jelenlegi
edző most harmadszor irányítja a fiatalok
edzéseit. Edzősködött még Janovszky
György, Halász István, Lukács Sándor,
kétszer volt Szabó Lajos. Szakosztályve
zetŐ nagyon sok volt. Nagy Károly volt az,
akivel a legtöbbet lehetett "veszekedni",
de eredménye is volt ezeknek a beszélgeté
seknek.

Mire emlékszik szívesen az elmúlt évek
eseményeiből, miért érdemes csinálni?

Jó érzés az például, amikor egy volt já
tékosnak a fia játszik a csapatban. Szere
tem a gyerekeket, s látom, hogy nem volt
hiábavaló a munkám, mert azok a SPOrto
lók akiket ismertem nem lett egyik sem
huligán, vagy alvilági alak, általában ren
des, becsületes emberekké váltak. Arra vi
gyáztam, ha nem tudtam megnevelni a

. gyereket előbb-utóbb eltanácsoltam a csa
pattól. Ha a serdülőket is beleszámolom
akkor körülbelül 800 játékost ismertem
meg.

A 25 év alatt volt olyan időszak, hogy
edző nem irányította a csapatot, magam
foglalkoztam a gyerekekkel, de kudarc nem
ért soha. Az ifi általában a középmezőny

nél lejjebb nem állt a tabellán. Háromszor
kerültünk dobogóra. 1964-ben óriási fö
lénnyel nyertük a bajnokságot, annak da
cára, hogy a Békéscsabai Előrének is jó
ifije volt (Lázáék játszottak akkor). Az év
ben 138 gólt adtunk és kaptunk 28-at.
A Nyilasék idejében nyertünk bronzot,
azután ezüstöt. Két éve a II. osztályban
ismét bajnokságot nyertünk. Annak idején
amikor dobogós helyezést értünk el, hívat
tak bennünket a megyéhez és átadták az
érmeket.

A II. osztályban elért bajnoki cimért
még egy fecnit sem kaptunk, de az r. csa
pat sem, pedig ők is toronymagasan vé
geztek az első helyen. Kérdezik a gyerekek
- Marci bácsi, hol az érem? - Hol? Hát
Békésen!!!

Nagy élményem volt amikor a röplab
dáslányokkal Prágában jártam egy nem
zetközi tomán.

No, és nagy élmény volt, amikor az
egyik legjobb ifink volt, akikkel a '64-eS
bajnokságot nyertük. Abban a csapatban
játszott: Domokos, Csányi, Gálék, Marjai,
Dajkó, Zöld. Domokos 66 gólt lőtt az ifi
ben, és két meccsen 3 gólt az r. csapatban.

Kapott-e valamilyen elismerést ezért a
lelkes munkavégzésért?

Igen, kaptam a megyétől, a járástól is
plakettet, a gyomai sportkörtől is vagy há
romszor apróbb tárgyakat.

A 25 éves jubileumáról is megemlékez
tek?

Arról nem, azt nem tartja számon senki.
Nem is a jutalmakért csináltam, hanem
azért, mert szeretem a labdarúgást, a gye
rekeket.

Köszönöm a beszélgetést, s a gyoma
endrődi sportolók és sportbarátok nevé
ben további jó egészséget, munkakedvet
kívánok!

Molnár Albert
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Nagyközségünk minden lakójának
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Most, január első napJan még egyszer

visszapillantunk az esztendő jelentős ese
ményeire, összegezve az elért eredménye
ket, hogy aztán az 1986-os célkitűzések

megvalósításán dolgozzunk közös erővel.

Az óesztendő első hónapjaiban a párt
tagság, pártunk XIII. kongresszusára ké
szülve, taggyűléseken értékelték az elmúlt
5 esztendő munkáját, majd februárban
pártértekezleten összegeztük az eredménye
ket és meghatároztuk a térség fejlesztésé
nek főbb irányait.

Március végén került sor az MSZMP
XIII. kongresszusára. A kongresszust nagy
érdeklődésselkisérte figyelemmel az ország
lakossága. A kongresszus értékelve az elmúlt
öt esztendő munkáját megállapította, hogy
a XII. kongresszus határozatát, főbb cél
kitűzéseiben teljesítettük, de nem sikerült
a gazdasági növekedést maradéktalanul tel
jesíteni. Az ország fizetőképességét azon
ban sikerült megőrizni. Az életkörülmé
mények célul kitüzött növelését azonban
nem sikerült maradéktalanul teljesíteni.

A XIII. kongresszuson elfogadott hatá
rozat továbbra is a nemzetközi fizetőképes
ség megőrzése a fő cél. A termelékenység
növelésével megteremteni a gazdasági fel
tételét az életszínvonal mérsékelt növelésé
hez.

Pártunk Központi Bizottságának egy ko
rábbi döntésének megfelelően, a szocia
lista demokrácia további kiszélesítésével
került sor a képviselő és helyi tanácstagok
megválasztására, június 8-án. A választási
előkészületek során számtalan jelölőgyűlé

sen, választási nagygyűlésen, nagy felelős

ségtudattal, mondtak véleményt Gyoma
endrőd állampolgárai, csakúgy, mint a
vonzáskörzetben élő állampolgárok, a taná
csok, tanácstagok munkájáról.

Számtalan hasznos javaslatot tettek a to
vábbi fejlődésünk érdekében. Mintegy Út
ravalóul a leendő tanácstagok számára.
A választásra június 8-án nyugodt politikai
légkörben került sor, amikor a szavazók el
döntötték, s ezzel bizalmat szavaztak annak
a társuknak, aki községünk legmagasabb
népképviseleti testületében képviseli őket.

A megválasztott tanácstagok, alakuló ta
nácsülésen megválasztották a tanács végre
hajtó testületét és a tanács munkáját segítő

munkabizottságot, vezetőit, és tagjair.
A megválasztott tanácsnak egyik döntő

feladata, hogy a tanácsok önállóságának
megnövekedésével a községllnkben élő ál
lampolgárok életkörülményeit javítsa. Az
ebből adódó feladatok megoldására a gaz
dálkodó szerveket és az állampolgárokat
mozgósítsa.

A most január elsejével kezdődő VII. öt
éves tervfeladat meghatározásánál az or
szág központi célkitűzésénekfigyelembevé
telével kell a helyi feladatokat megjelölni.
A megvalósítás anyagi fe1tételének egy ré
sze adott, a másik része gazdasági eredmé
nyüktől függ. Ehhez járul hozzá lakossá
gunk önként vállalt anyagi támogatása, a
településfejlesztési hozzájárulás.

A lakosság megértette, milyen nagy je
lentőségevan községllnk fejlődésében a tár
sadalmi összefogásnak. Gyomaendrőd la
kosságának 73,4%-a vállalta az anyagi ál
dozatot, a fejlesztéshez történő hozzájáru
lásban.

Ez év feladatai a VII. ötéves terv célki
tűzéseivel összhangban, nagy jelentőséggel

bír. AIapvetőenfontos a népgazdasági, me
gyei és helyi feladatok egységes értelme
zése. A munkafegyelem további javításá
val, a hatékonyság növelésével megterem
teni életszínvonalunk javításának gazdasági
alapjait.

Ehhez a munkához kivánok Gyomaend
rőd lakosságának eredményekben gazdag,
boldog új évet.

Kóris Gyiirgy
az MSZMP városi jogú Nagyközségi

Bizottságának titkára

Igen a településfejlesztési hozzájárulásra
A Gyomaendrődi Híradó októberi szá

mában terjedelmes cikk keretében már tá
jékoztattuk a Tisztelt Olvasókat arról, hogy
Gyomaendrőd városi jogú nagyközség ta
nácsa az 1984. évi 12. sz. törvényerejű ren
delet alapján elhatározta a településfejlesz
tési hozzájárulás bevezetésének kezdemé
nyezését településünkön.

A tanácstestület szeptember 20-i ülésén
- a lakosság előzetes véleményének isme
retében - határozatban foglalt állást a tele
pülésfejlesztési hozzájárulás javasolt céljá
ról, mértékéről és időtartamáról. A tanács
határozata alapján a Végrehajtó Bizottság

szervezésében október 8-án kezdődött meg
alakosság véleményének megismerése a sze
mélyes nyilatkozatok beszerzése útján. Mint
ahogy az közismert, a szavazás a munkahe
lyeken, majd a tanácstagok és társadalmi
aktivisták közreműködésével a lakáson tör
ténő személyes megkereséssel zajlott le.

A közel két hónapig tartÓ szavazás során
eddig talán még nem tapasztalt mértékű

társadalmi párbeszédre kerülhetett sor.
A tanácstagok, társadalmi aktivisták köz
vetlen kapcsolatba kerültek választóikkal,
az egyes állampolgárokkal, s a nyilatkozat
beszerzésén túl alkalmuk adódott rövi-

debb-hosszabb elbeszélgetésre. E kÖ2vetlen
kapcsolat módot adottarra, hogy a település
politikai kérdések és a településfejlesztési
hozzájáruIásnak a lakossági megítélése mel
lett megismerjék életkörülményeiket, szű

kebb környezetük megoldandó gondjait.
A szavazás eredménye megcáfolta azokat

a korábbi aggodalmaskodásokat, "amelyek
eleve elkönyvelték azt, hogy a településfej
lesztési hozzájárulás ezen célkitűzései nem
találkoznak a lakosság egyetértésével, így
ezért nem hajlandók áldozni. Ennek ellen
példája továbbá az a tény is, hogy a meg
(Folytatás a 2. oldalon)
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kérdezett településünkön ingatlannal ren
delkező, de vidéki állandó lakosok 71,1 %-a
szintén egyetért célkitűzéseinkkel.

Meggyőződésünk,hogy az őszinte, nyílt
beszéd, a józan érvekkel alátámasztott cé
lok, valamint a párbeszéd fenntartásával
folytatott várospolitika ma olyan őszinte

igény az emberek részéről, amelyet tapasz
talva aktívan bekapcsolódnak lakóhelyük
fejlesztésének formálásába, és ehhez készek
anyagiakkal is hozzájárulni.
Gyomaendrőd városi jogú nagyközség

Tanácsa a fenti településpolitikai sikert is
megállapíthatta akkor, amikor december
5-i ülésén a következő szavazási eredményt
rögzítette:

Fizetésre kötelezhetőek száma
Ebből nyilatkozott:
- az összes kötelezhető

A TEHO-val egyetért
- az összes kötelezhetőnek

- az összes nyilatkozónak
A TEHO-val nem ért egyet
A nyilatkozat alapján

mentesítést kér
- az összes nyilatkozónak
Nem kér mentesítést
Ebből TEHO-val egyetért
- a mentességet nem kérők

A mentességet kérőkből
önkéntes alapon felajánl 906 fő

A Tanács köszönetét fejezi ki a lakosság
felé a településfejlesztési hozzájárulás cél
kitűzéseinek támogatásáért és ezek megva
lósításához megajánlott önkéntes hozzájá
rulásért.

A fizetésre kötelezhetők többségének tá
mogatása alapján a tanácstestülemek fel
adata, méginkább kötelessége, hogy megal
kossa a településfejlesztési hozzájárulásról
szóló tanácsrendeletet. A tanácsrendelet
jogszabályi erőre emeli lakosságunk véle
ményét, ezáltal a hozzájárulás fizetése min
denkire nézve kötelező lesz, aki rendelkezik
a hozzájárulás alapját képezo lDgatlaL.1LlaI,
nem áll fenn jogszabályban rögzített men
tesítési körülmény. A fizetésre kötelezhe
tők számának alakulása, s a több mint 900
fő önkéntes felajánló ismeretében megálla
píthatjuk, hogy a testület helyesen mérte
fel a lehetőségeket, így biztosítottnak lát
szik a VII. ötéves tervkoncepcióban beter
vezett 10 milli-S forint bevétel a hozzájáru
lásból.

A TEHO-ról, szóló 1984. évi 12. sz. tvr.,
valamint végrehajtási rendelete szerint a
tanács rendeletéhen állapítja meg a hozzá
járulás célját, éves mértékét, időtartamát,

valamint a jogszabályban rögzítetteken túl
az esetleges további mentességeket és ked
vezményeket, végül szükség szerint az
egyéb szabályozási előírásokat.

A lakossági szavazás eredményének is
meretében tanácsunk első fordulóban meg
vitatta a településfejlesztési hozzájárulásról
szóló rendelet előzetes tervezetét.

Ez a későbbiekben - januári tanácsülé
sen - megalkotandó rendelet vázát, fonto
sabb gondolati lényegét tartalmazza, amely
elsősorban vitaa.l"1yag.

Ezt az előzetes tervezetet a testület alkal
masnak találta arra, hogy lakossági társa
dahni vitára bocsájtsa, majd ezt követően a
felmerült javaslatokkal formálva, s az erre
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jogosult szervekkel véleményeztetve a Ta
nács elé kerüljön végleges döntésre.

A széles körű megismerés elősegitése ér
dekében rövid magyarázattal kiegészítve
közzétesszük és társadalmi vitára bocsájt
juk a településfejlesztési hozzájárulásról
szóló tanácsrendelet előzetes tervezetét.

r.§
Gyomaendrőd városi jogú Nagyközségi

Tanács az 1984. évi 12. sz. tvr. (továbbiak
ban: tvr.) 2. §. (I) bekezdés alapján - a
fizetésre kötelezhetők többségének egyet
értésével (a szavazás eredményét a rendelet
l. sz. melléklete tartalmazza) - településfej
lesztési hozzájárulást állapít meg.

2. §
(I) A rendelet hatálya Gyomaendrődvá

rosi jogú Nagyközség közigazgatási terüle
tén lévő, a tvr. 4. § (I) bekezdésében írt
ingatlanok tulajdonosaira, illetve hasz
nálóira terjed ki.

(2) A településfejlesztési hozzájárulásról
szóló rendelet alkalmazása során

a) lakás meghatározásra a lakások el
osztásáról és a lakásbérletről szóló
1/1971./11.8./ ÉVM. sz. rendelet elő
írásait,

b) üdülő meghatározásra az állampolgá
rok lakás és üdülőtulajdonának egyes
kérdéseirőlszóló 32/ I 97 I.(X. 5) Korm.
sz. rendelet végrehaj tására kiadott
26/1971.(X.5.) ÉVM-1M. sz. együt
tes rendelet 2. §-át kell alkalmazni az
zal a kiegészítéssel, hogy Endrőd

Nagyközségi Tanács 1981. évi l. sz.
tanácsrendelete hatálya alá tartozó te
riileteken az e rendelet alapján épített
épületek üdülőnek minősülnek.

e) beépítetlen lakó- és üdülőtelek meg
határozására az állampolgárok telektu
lajdonának egyes kérdéseiről szóló
31/1971. (X.5.) Korm. sz. rendelet
végrehajtására kiadott 25/1971. (X.5.)
ÉVM-1M. sz. együttes rendelet l. §
(2) bekezdése az irányadó.

Magyarázat:

A tervezet L §-a rendelet megalkotásá
nak hatáskörére ural, hivatkozva a lakos
sági szavazás eredményére.

A rendelet mellékletét a már közzétett
tanácshatározat fogja képezni.

A 2. § (I) bek. a rendelet hatályát hatá
rozza meg, míg a (2) bekezdés értelmező

rendelkezéseket tartalmaz, amelyekre első

sorban az üdülőkkel, üdülőtelkekkel kap
csolatban fe1meIüIt észrevételek miatt kell
reagálni.

A jelzett meghatározások szerint beépí
tetlen üdülőtelek az üdülővel, hétvégi ház
zal, nyaralóval, az építésügyi szabályok és a
városrendezési terv szerint magánerőből

beépíthető minden belteIületi földrészlet.
Kiemelném abelterületi földrészletet, mi
vel ez teszi egyértelművé, hogy az endrődi

üdülőterül,~tjelenleg nem minősülbelterü
lemek, így természetesen az ott lévő beépí
tetlen zártkerti ingatlanokat sem lehet üdü
lőtelekkéntszámításba venni. Az üdülő vo
natkozásában kiinduló alap, hogy az építés
ügyi szabályok szerint üdülőtelekre lehet
üdülőt építeni. Ez annyival egészül ki,
hogy Endrőd Nagyközségi Tanács 1981.

évi I. sz. tanácsrendelete lehetővé tette az
ÉVM előzetes engedélye alapján, hogy e
területeken az építésügyi hatóság üdülő

építését engedélyezze. Így a tanácsrendelet
alapján épített üdülők értelem szerint az
üdülő fogalomkörébe tartoznak, s mint
ilyenek alapját képezik a településfejlesz
tési hozzájáru1ásna!c

3· §
(I) A településfejlesztési hozzájárulás

célja:

a) 1986-1987 években:
- 1600 m' tornaterem épitése, mely
nek tervezett bekerülési költsége 18
millió forint, a beruházás befejezésé
nek határideje 1987. év vége.
- 30 férőhelyes öregek napközi Ott
hona építése, melynek tervezett beru
házási költsége 4 millió forint, s a be
ruházás teljesítésének határideje
1987. év vége.

b) 1988-1990 években:
- 8 tantermes, tornateremmel ellátott
általános iskola, melynek tervezett
beruházási költsége 41 millió forint, s
a beruházás befejezésének határideje
1990 év vége.

(2) A településfejlesztési hozzájárulás évi
összege 600 Ft.

(3) A településfejlesztési hozzájárulás
időtartama: 1986-1990 évek.

(4) A településfejlesztési hozzájárulásból
1986-87 években befolyt pénzeszközöket
egyenlő arányban kell felhasználni az (I)
bekezdés a) pontjában meghatározott cé
lokra.

4· §
(I) A településfejlesztési hozzáj árulásból

származó pénzeszközöknek felhasználásáról
a lakosságot évente, a következő bekezdés
ben meghatározottak szerint kell tájékoz
tami:

(2) A tájékoztatásnak ki kell terjedni:
- a kivetett településfejlesztési hozzájá

rulás összegére,
- a tárgyévben befolyt TEFA összegére,
- a településfejlesztési hozzájárulás célok

szerinti felhasználására,
- a célok megvalósulásának állására.
(3) A lakosság tájékoztatásának formái :
- a megvalósitandó célok dkészült terv-

dokumentáci<',it a Hősök útja 40. sz.,
a Lenin út 16. sz. alatt lévő ABC-áru
házak kirakatában a terv elkészülte
után 30 nap időtartamra ki kell füg
geszteni.

- a tárgyévet követő első tan:ácsülésen be
kell számolni a településfejlesztési
hozzájárulásról (2) bekezdésben fog
laltak figyelembevételével,

- városkörzeti tanácskozás napirendjén
szerepeltemi kell,

- tanácstagi beszámolókon tájékoztatást
kell adni,

- Gyomaendrődi Híradó első negyedévi
számában.

Magyarázat:

A tervezett 3. §-a az elfogadott célokat a
hozzájárulás mértékét és időtartamát rög
zíti.

A 4. § a lakosság tájékoztatásának tartal
mát és fórumrendszerét határozza meg.



5· §
(I) A lakáshasználat utáni településfej

lesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség
alól kérelemre mentesíteni kelj a tvr. 5. § (I)
bekezdésén túl azt a fizetésre kötelezettet

a) egyedülálló személyt, akinek a havi
jövedelme nem haladja meg a 3500,
Ft-ot,

/:» akinek külterületen tanyás lakóháza
van de azt lakás céljára nem használja,
s vállalja annak egy éven belül történő
lebontását,

e) azt a nyugdíjas fizetésre kötelezettet,
akinek jövedelme a nyugdíjak rend
szeres emeléséről szóló jogszabály
alapján haladja meg a tvr. végrehajtá
sára kiadott 28/1984. (VII. 17.) PM.
sz. rendeletben, illetve az a) pontban
meghatározott mértéket.

(2) A tvr. 5. § (3) bekezdés szerinti egész
ben, vagy részben mentesítésnél a tanács
tag véleményét a szakigazgatási szervnek ki
kell kérni.

Magyarázat:
Az 5. ~ az egy főre eső 2500,- Ft jövede

lemhatáron túli mentességekre tartalmaz
javaslatot érvényesitve azt az általános el
vet, hogy mentességre csak a lakáshaszná
lat után fizetendő hozzájárulás esetén ke
rülhetsor.

Javasolt mentességek közül. az a) pont
ban az egyedülálló személyeknek nyújt
mentességet 3500,- Ft jövedelemhatárig.
Ennek igénye a lakossági szavazás során is
megfogalmazódott azzal, hogy sok olyan
költség van (világítás, fűtés, karbantartás),
ami egy személynél ugyanúgy, sőt olyan
mértékben jelentkezik, mint két, vagy több
személynél. E ponmái felmerült az is, hogy
csak a nyugdíjas egyedülálló személyekre
terjesszük ki a mentességet.

A b) pont a külterületi nem lakott tanyá
kat kívánja mentesíteni. Mi úgy érezZük,
hogy a szabályozási megoldás nem teljesen
az igazi, ezért várjuk a vita javaslatait.

A e) pont indoka, hogy a nyugdíjak
évente rendszeres emelésre kerülnek, saj
nos nem nagy összeggel.

A mentességnél első ízben az 1985. évi

nyugdíjösszeg kerül figyelembevételre, így
a következő évben elképzelhető,hogy a kis
nyugdíjasok 100 forint emelése is a jövede
lemhatár átlépését eredményezné. Megíté
lésünk szerint a nyugdíjasoknál ez méltány
talanságot okozna.

Az egyéb mentességek körét nem szeret
nénk lezárni. Az előkészítéssorán is felme
rült, hogy a három- vagy többgyermekesek
nél a 2500 Ft jövedelemhatárt emelni kel
lene.

Az előzetes tervezetben ez azért nem ke
rült bele, mert egy háromgyermekes csa
ládnál a jövedelemhatár emelése 3000 Ft
összegre 15 ooo Ft havi jövedelmet tenne
ki, s ez nem áll arányban a kétgyermekes
család négy főre eső 10 ooo Ft-os jövedel
mével.

Reméljük, hogy a társadalmi vita előse

gíti a mentességek és kedve=ények kibő

vitését jó javaslatokkal.
A (2) bekezdés jövedelemhatárhoz nem

kötött esetekben a tvr. alapján kérhető

egyéni mentességeknél kötelezővé teszi a
tanácstag véleményének kikérését.

6. §
(I) Az egy főre eső jövedelem kiszámítá

sánál az alábbi forrásokból származó jöve
delmeket kell számításba venni:

- munkaviszonyból, tagsági viszonyból
származó valamennyi bér, vagy bérjel
legű jövedelem (munkabér, jutalom,
prémium, stb.), nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegét,

- nyugdíj és egyéb rendszeres szociális
juttatásoka, (járadék, rendszeres szoci
ális segély, stb.),

- háztáji és kisegítő gazdaságból szár
mazó jövedelmet,

- másodállásból, mellékállásból, vagy
egyéb jöveddembőlszármazó jövedel
meket,

- jövedelemadó fizetésre kötelezett jöve
delmeket, függetlenül attól, hogy a jö
vedelemadó fizetés alól mentességben,
vagy kedvezményben részesül, vagy
egyéb okbúl nem került megállapí
tásra,

- fizetésre kötelezhető, illetve család
tagja által kapott tartásdíjat (a tartásdí
jat fizetőnek egyéni jövedelme csök
kentő tényezője),

- munkaviszonyban nem álló, de rend
szeres alkalmi munkát végző szemé
lyeknél, ha e tevékenységből származó
jövedelem nem állapítható meg, havi
4000 Ft jövedelmet kell szárnitásba
venni,

- kere'setp6tl6 segélyek (pl. táppénz, be
tegségi segély, terhességi-gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj, gyer
mekgondozási segély).

(2) Az a mentességet kapott fizetésre kö
telezhető, akinek jövedelme oly mértékben
megváltozott, hogy mentességre nem jogo
sult, köteles arról a tanács vb. PénZügyi-,
Terv és Munkaügyi Osztályához bejelen
tést tenni a változást követő év március I.

napjáig.

Magyarázat:
A 6. § a szárnitásba vehető jövedelmeket

sorolja fel.
A munkaviszonyban nem álló, de rend

szeres alkalmi munkát végző személyeknél,
ha e tevékenységből származó jövedelme
nem állapítható meg, havi 4000 Ft jövedel
met kell számításba venni. Ez az összeg
megfelel a bírósági gyakorlamak, s talán a
valóságban több jövedelmet érnek el e sze
mélyek.

A (2) bekezdés a jövedelemváltozás miatt
bejelentési kötelezettségre utal, ha ez pozi
tív irányba változik. A jövedelemcsökkenés
miatt változás bejelentésének szabályozását
nem tartjuk célszerűnek, mert az érintett
nek érdeke, hogy ez esetben előterjessze a
mentességi kéreimét.

Kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy
a rendelet-tervezettel kapcsolatos javasla
taikat juttassák el városi jogú Nagyközségi
Tanács V. B. Titkárságához, vagy közvetle
nül a Tanácsháza, illetve a Kirendeltség fo
lyosóján elhelyezett fórumládákba 1985.
december 30-ig.

lHegyeri lászló
titkársági osztályvezető

Bemutatjuk társközségeinket I. Dévaványa
A településünk a \-ányát említő első írá

sos emléktől számítva több mint 750 éves
múlttal rendelkezik. A történelem viharai
Dévaványát sem kerülték el, története fo
lyamán többször fenyegette az elnéptelene
dés veszélye. Az elmúlt századok során
több megyéhez is tartozott, így volt Heves
és Szolnok, majd a felszabadulást követően
lett véglegesen Békés megye része. Közsé
günk egykor mezővárosi ranggal bírt és né
pessége is számottevő volt.

Egy I886-ban kiadott lexikon adatai sze
rint lélekszáma a hozzá tartozó kisebb tele
pülésekkel együtt meghaladta a 17 ezret.
Ma ez a szám már hihetetlennek tíinik, amí
nek elsődleges oka a községünkből történő

elvándorlás, mely az I960-as 70-es években
öltött óriási mértéket s ezt napjainkban sem
sikerült megállítani. (A lakosság számának

ilyen mérvű csökkenése természetesen a te
rületátcsatolások következménye is.)

Lakóinak száma jelenleg 10 180 fő, a leg
utóbbi népszámlálás óta 270 fővel csökkent
a lakónépesség. Az elvándorlás ténye azzal
ma"ayarázható, hogy településünk nem sze
repel a kiemelten fejlesztendő központok
sorában - besorolása alsó fokú központ - s
ez sajnos erősen rányomta bélyegét fejlő

désére és jelenlegi helyzetére.
Aki mélyebben akarja tanulmányozni la

kóhelyünk múltját, annak figyelmébe aján
lom a Dr. Gaál József nyugalmazott főor

vos által szerkesztett "Dévaványa nagy
község története" cÍIDű művet.

Községünk alapvetően mezőgazdasági

jellegű, de a mezőgazdasági termelés átala
kulása, a létrehozott ipari jellegű kirendelt
sége, telepek, gyáregységek hatására, vala-

mint az ingázók miatt, jelentős az iparban
foglalkoztatottak arányának növekedése.

A gazdasági egységek köZül az Aranyka
lász Mgtsz, a Lenin Mgtsz és a Dévaványa
és Vidéke ÁFÉSZ a meghatározó. I984-ben
a három egység összes nyeresége megha
ladta a 47 millió Ft-ot.

Az elmúlt év folyamán az Aranykalász
Mgtsz elnyerte a Kiváló Termelőszövet

kezet címet, az ÁFÉSZ pedig a Békés me
gyei MESZÖV és KPVDSZ Bizottságának
Dicsérő Oklevelét.

A jelentősebb ipari üzemek száma 7, me
lyek közül. kiemelkedik a Csepel Autógyár
4. sz. Gyárának dévaványai gyáregysége.

Az ipari egységek együttes termelési ér
téke megközelíti az I milliárd Ft-ot.

A gazdálkodó szervek - annak ellenére,
(Folytatás a 4. oldalon)
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hogy az utóbbi években jelentősenmegerő

södtek - nem képesek lekötni a meglévő

munkaerő egy komoly hányadát. Az ingá
zók aránya az aktív keresők számához vi
szonyítva 23 %, ami megyei viszonylatban
is az egyik legmagasabb.

A nagyközség lakosságának életszínvona
lára - ha nem is túl nagymértékben - a nö
vekedés jellemző, de ebben domináló sze
repet játszik a második gazdaság megléte,
ami esetünkben azonosítható a sertéste
nyésztéssel. Jellemző adat, hogy 1984-ben
a leadon hízósertések száma meghaladta a
27 ezret. A második gazdaság a lakosság
életszükségleteinek kielégítésében komoly
szerepet játszik, de szabadidejének jelentős

részét is leköti.
Ha valaki most végigsétál községünkön,

szinte nem talál olyan utcát, ahol ne foly
nának lakóházépítkezések. Az építkezések
magánerőre alapozva és OTP hitel segítsé
gével valósulnak meg. Az elmúlt 5 év fo
lyamán több mint 500 új családi ház épült,
bár jelenleg ez az ütem - a költségek irreá
lis emelkedése és saját erő hiánya mian 
kezd lelassulni. Nem ilyen kedvező a kép a
helyi tanácsi intézmények tekintetében.
Az elmúlt évtizedeket alapul véve - né
hány kivételtől eltekintve - jelentős beru
házás nem történt, inkább az épületek fel
újítása volt a jellemző. Ez napjainkra külö
nösen súlyos helyzetet hozott létre a kul
rurális és egészségügyi ellátás bizonyos te
rületein. A legégetőbb gondok az oktatás
területén jelentkeztek az általános iskolák
esetében. Az intézmények tárgyi ellátott
sága nem a legjobb. Az iskolák szétszórtak,
jelentős részük olyan épületben működik,

mely 1945 előn és nem erre a célra épültek.
A tantermek túlzsúfoltak és az utóbbi évek
ben több szükségtanterem kialakítására ke
rült sor. A tárgyi körülmények javításában
komoly előrelépést jelent az épülő 8 tanter
mes + tornatermes iskola, de végső meg
nyugtató megoldást csak a VII. ötéves terv
végén kezdődő új 6 tantermes iskola felépí
tése fog hozni.

A kulturális ellátás másik problémás te
rülete a kö=űvelődés, ezen belül a "Jó-

zsef Attila" Művelődési Ház és Filmszín
ház épületegyüttesének állapota és tárgyi
adottságai, melyek a 60-as évek követelmé
nyeinek valószínilleg megfeleltek, de a
80-as évek igényeit már messzemenőleg

nem tudják kielégíteni. Az épület felújítása
mindenképpen szükséges. Az egészségügy
területén évek óta kielégítetlen igény a
gyermek körzeti orvosi ellátás megterem
tése. Véleményem szerint elgondolkodtató
tény az, hogy felszabadulásunk 40. évfor
dulójának évében, egy 10 ooo fős nagyköz
ség esetében a gyermekek szakorvosi el
látása még mindig a megoldandó feladatok
között szerepel.

A többi kulrurális, egészségügyi és szo
ciális intézmény esetében - bár nem a leg
ideálisabb körülmények közön dolgoznak
az ellátás megoldonnak tekinthető.

Községünk bemutatásakor mindenkép
pen szót kell ejteni az olyan szociális intéz
ményekről, melyek más hasonló települést
nem jellemeznek, valamint a felnőuoktatás

helyzetéről. Ilyen speciális intézmény a 60
férőhelyes Leánynevelő Intézet, mely eb
ben az évben ünnepelte fe=állásának 30.
évfordulóját, valamint az I949-ben alapí
tott Szociális Onhon, ahol énelmi fogyaté
kosok gondozását látják el.

Általános Iskoláinkban megközelítőleg

25 éve szervezett felnőttoktatás is folyik.
Az 1960-as évek elejétől nappali tagozatos
gímnázium működött, de ez sajnos a 60-as
évek végén megszűnt. Jelenleg levelező ta
gozat van és ennek keretén belül 1985-ben
25 hallgató tett sikeres érettségi vizsgát.

Az 1985-ben induló szakmunkások szak
középiskolájában az első negyedévi vizsgát
mintegy 50 fő tette le.

A lakosság kereskedelmi ellátása - me
lyet alapvetően a Dévaványa és Vidéke
ÁFÉsz old meg - az elmúlt években folya
matos fejlődésenment keresztül. Az üzlet
hálózat korszerű, az árukínálat megfelelő.

Probléma csak a tartós fogyasztási cikkek
beszerzésénél és a vendéglátó egységek
színvonalánál mutatkozik. I986-ban új
ABC-áruház építését kezdik meg a község
kevésbé ellátott területén.

.:\Ternrég nyitona kapuit a DOMUS Lak
berendezési Vállalat kisáruháza, mely a
figyelemre méltó áruválaszték miatt nem
csak Dévaványa, de a környező települések
ellátására is képes. A lakossági szolgáltatá
sok feladatát elsősorban kisiparosok látják
el, igen jó színvonalon, viszont egyre több
területen hiányszakmák jelentkeznek.

Az elkövetkező években igen nagy fel
adatokat kell megoldani a településnek.
Véleményem szerint ezek megvalósulásá
hoz a személyi feltételek megteremtődtek.

1985 első felében a lakosság többségének
helyeslő támogatásával vezetésváltás zaj
Ion le mind tanácsi, mind pártvonalon.
A változás az eltelt rövid idő alan is pozití
van érezteti hatását. Az új iskola építése
felgyorsult, a Művelődési Ház felújítási
terve és pályázata elkészült, megtörténtek
az első lépések a gyermek körzeti ellátás
megteremtésére.

Befejeződötta posta, és lassan befejezés
hez közeledík a vasútállomás felújítása is.

A következő ötéves terv folyamán a leg
fontosabb feladatok közé tartozik a több
ször említett iskolaépítés befejezése, új 6
tantermes iskola építése, az egészségügyi lé
tesítmények és kommuilális ellátás vala
mint az úthálózat fejlesztése, az ivóvizellátás
megnyugtató megoldása és a szennyvízcsa
tornázás és tisztítás megteremtése.

Új munkahelyek létesítése, melyre a
Csepel Autógyár dévaványai gyáregységé
nél van reális lehetőség.

Ezek megvalósulása esetén községÜDk
infrastrukturális szempontból felzárkóz
hatna a környező települések szintjére.

Bízunk abban, hogy a megvalósuláshoz
szükséges körülmények kialakításában jól
együtt tudunk működni a gyomaendrődi

tanácsi illetve pártvezetéssel, kiaknázva az
együttműködésbenrejlő lehetőségeket.

Az előzőekben a teljesség igénye nélkül
igyekeztem bemutatni községÜDk múltját
és jelenét, mindazokat a problémákat, me
lyek a lakosságot foglalkoztatják és a jövő

legfontosabb feladatait.
T akács Péter

műnló'dési ház igazgató

ALMA MATEREINK I.
Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépiskola

Szerkesztőségünk megkezdi azt a soro
zatot, amelyben rendszeresen bemutatja
Gyomaendrőd kulturális színtereit. Elő

ször iskoláink arculatát tárjuk olvasóink elé.
Három tanárral, egy osztály beindításával

1954. szeptember I-én, a jelenlegi pártbi
zonság épületében, Gyomán gírnnáziumi
oktatás indult. Egy esztendővel később

költözön arra a helyre, ahol napjainkban is
folyik a tanítás.

A kommunista író nevét - aki gyomai
születésü és aktív résztvevője volt a Ta
nácsköztársaságnak - 1968. szeptember
24-én vette fel az iskola.

Két nevezetes eseménynek adóztak az
akkori tanárok és diákok Kiss Lajos nyolc
vanadik születésnapjának és a KMP ötven
évvel ezelőtti megalaku1ásának. (Mellesleg
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a névadó Kiss Lajos is alapítója volt
a Kommunista pármak.)

Napjainkban itt átlagosan 300 tanuló
(ebből 120 szakközépiskolás) tűzte ki cél
jául az érettségi megszerzését, vagy annak
feltételeit, hogy innen továbblépve vala
melyik felsőoktatási intézményünkben dip
lomát szerezzen. 38 kvalifikált pedagógus
oktatja, vezeti őket. Az elmúlt 15 év alatt
főiskoláinkra, egyetemekre a jelentkezők

közül 60-90%-os arányban sikerült a to
vábbtanulási vágy beteljesülése. Országo
san is derék eredmény. A végzettek közt
található: atomkutató, kórházi főorvos,

egyetemi tanár, fizikus, középiskolai tanár,
egyetemi docens, közgazdász, amerikai ösz
töndíjjalkutatómérnök, agrármérnök. Az ál
talános, klasszikus gimnáziumi képzés mel-

lett egy időben az iskola ;lappali tagozatán
mezőgazdasági, kereskedeimi tanulókat is
képeztek.

Hazai cipőipari szakember utánpótlásár
az iskola épületében funkcionáló szakkö
zépiskola segíti. A gímnáziumi osztályok
ban fakultatív rendszerben valamennyi
közismereti tantárgy választható. (Nemrég
még könyvtárosi és gépjárművezetői okta
tás is folyt.)

A jól összeszokon vezetői team joggal
büszkélkedik tanulóik országos tanulmányi
versenyeken elért eredményeivel. Az első

tíz közé kerültek a Kiss Lajos Gimnázium
tanulói orosz, matematika, biológia, föld
rajz tantárgyakban. Sőt az Arany Dániel
matematika versenyen is nyertek díjakat.
Eddig, amióta évente megrendezik az or-



szágos "Édes anyanyelvünk" nyelvhaszná
lati versenyt, öt gyomai gimnazista len gaz
dagabb az on kiérdemelt Kazinczy-érem
mel.

A jobb eredmények eléréséért többféle
alapítvány ösztönzi a diákokat. A Balogh
Bálint tanár úrról elnevezen- a matematiká
ban kiválót elérteket dijazza. A "Legszebb
cipő" címért pedig a cipőiparisok versen
genek évente. Az iskolai KISZ alapszerve
zet pedig kiírta a "Legjobb tanuló a kö
zösségi munkáért" pályázatot. A gyulai Er
kel Diákünnepségeken több ízben kaptak
elismerést, jutalmat az itt fellépő diákok.

A szabadidős tevékenység alappillérei az
iskolai szakkörök. (Ilyenek: számítástech
nikai, matematikai, német, cipőmodellezői

stb.)
Kétévenként már hagyományként meg

rendezik a "Kiss Lajos Napok"-at a kul
túra és a sport terén, erre valamennyi me
gyei középiskola meghívott vendég. Az or
szágos Ifjú Gárda seregszemlén több ízben
az első helyen végeztek, többszörösen "Ki-

váló alapszervezet" címmel is dicsekedhet
az iskola mozgalmi múltja.

Röplabdacsapatuk kétszer országos dön
tős volt a leány középiskolai bajnokságon.
A GYESTK röplabda szakosztályának de
rékhadát a korábban végzett és a jelenlegi
tanulók egy része alI,otja. Az atlétikai szak
osztály sok-sok verseny megnyerésével
öregbítette a gimnázium sporteredményei
nek krónikáját.

Az iskolai művelődés klasszikus szen
télye a könyvtár, amely 12 ooo kötettel
szolgálja a diákok tudásszomját.

A gimnáziumi osztályokba járók Gyo
maendrődről, Dévaványáról érkeztek.
A szakközépiskolai tagozaton más megyék
fiataljai is tanulnak. A vidéki tanulók kol
légiumban laknak, menzán étkeznek. Tár
sadalmi é~ üzemi ösztöndij segíti a tanulók
egy részének előrehaladását.A bejáró diá
kok útiköltség visszatérítési kedvezmény
ben részesülnek.

195 8-tőllevelezői oktatással szélesedett a
gimnázium fun..1:;cióia, ebben a képzési for-

mában 700-an szereznek érenségi bizonyít
ványt.

Az iskola épülete évről évre korszerűsö

dik.
Ezek közüllegjelentősebbek:a cipőipari

tanműhely, a kollégium új szárnya és a
központi fűtés szerelése.

Szinte egyedülálló országosan is, hogya
tanulók és tanárok összefogásával, társa
dalmí munkájával, anyagi támogatásával
Bükkszentkereszten (már két esztendeje
teljes kihasználtsággal működő) saját ré
szükre üdülőt varázsoltak. A fenti ered
ménysorozatot természetesen jól felkészült,
permanensen képző tanárokkal lehet elérni.
A gyomaendrődi Kiss Lajos Gimnázium
ban ez adott. A tantestület valamennyi
tagja szakképzett, szinte mindenki rendel
kezik valamilyen szintű kitüntetéssel, közü
lük is rangjában kiemelkedik Gyarmati
Györ;;yné biológia-földrajz szakos tanárnő

"Kiváló tanár" címe.

Hajdú László

Bemutatkozik a Körös VOLÁN gyomaendrődikirendeltsége

geztem el a Gépipari Technikumot. 1962
ben neveztek ki műszaki vezetőnek. 1977
től vagyok a kirendeltség vezetője.Huszon
öt évet töltöttem el ennél a vállalatnál. Hét
szer voltam a vállalat Kiváló Dolgozója,
egyszer kaptam meg a Kiváló Munkáért
miniszteri kitüntetést és most november
5-én kaptam meg a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát. A feleségemmel két gyer
meket neveltünk fel, igaz már mindkettő

kirepült a családi fészekből. Munka után
kertészkedéssel töltöm az időmet, régebben
horgászni jártam, de manapság már nincs
olyan sok szabad időm.

Még egy kérésem volna: Több megértést
és türelmet kérnénk a lakosságt61 a tömeg
közlekedés lebonyolításában.

Köszönöm a beszélgetést, további ered-
ményes munkát! Molnár Albert

Neves vendége volt november 23-án
községünknek. Balczó András találkozott
az érdeklődőkkel a Blaha Lujza utcai
könyvtárban. Az ötszörös világbajnok, a
Müncheni Olimpia öttusa egyéni arany
érmese, az 1968. évi Mexikói Olimpia
egyéni ezüstérmese, a Mexik6i Olimpia
győztes csapatának, az 1960. évi Római
Olimpia aranyérmes csapatának és az
1972. évi Müncheni Olimpia ezüstérmes
csapatának legendás egyénisége beszélge
tett a könyvtár na",oytermét megtö1tő sport
rajong6kkal.

A néhány nappal előbb megtekintett
Küldetés cÍmű portréfilm hősének élete,
sportolása, küzdelmes emlékei elevenedtek
fel a feledhetetlen találkozáson. Sok-sok
kérdésre adott választ, melyek alapján be
tekintést nyerhettünk arr61, mennyi vívó
dás, lemondás, akadályleküzdés vezetett a
csodálatos csillogású érmek megszerzéséig.

Márton Gábor

Településünkön kevés olyan család van
amelyik valamilyen módon ne került volna
kapcsolatba a Volán vállalattal. A vállalat
munkájáról, feladatairól, gondjairól beszél
genem Varga Gyulával a gyomaendrődi ki
rendeltség vezetőjével.

Kérem beszéljen röviden a gyomaend
rődi telephely múltjáról, jelenéről.

1985. január l-től megsZÜlltették a
Volán TRÖSZT-öt. Minden megyei vál
lalat önállóvá vált és amegye jellegének
megfelelő nevet választott, így a Békés me
gyében müködő 8-as Volán a "Körös Vo
lán" nevet választotta. Ezen belül öt ön
álló gazdálkodási egység van, ezek közül
egy a szarvasi főnökség, mi ide tartozunk.

A gyomai kirendeltséget 1957-ben adták
át, akkor a megye talán legkorszerubb telepe
volt, aZÓta nem történt bővítés. Bizony ki
nőtte magát, hiszen annak idején tíz gép
járműre tervezték, jelenleg pedig a kétsze
resére nőtt ez a szám. A gyomaendrődi ki
rendeltség fő profilja a teherszállítás. 20 te
hergépkocsi 12 db pótkocsi és 3 db rakodó
gép áll rendelkezésünkre. 4 db autóbusz
tartozik a telephelyhez, ezek közvetlen irá
nyítása Szarvasról történik. A személyzet
változÓ létszámú ötven-ötvenöt közön mo
zog. A kirendeltséghez tartozik még szoro
san a vasútállomáson működő körzeti da
rabáru iroda, amely főleg a lakossági kiszol
gálást és a közületek ilyen irányú igényeit
bonyolítja le.
Fő tevékenységi formánk a teher- illetve

darabáruszállítás. Vannak partnereink,
akikkel szerződésben állunk és minden év
ben meghatározott feladatokat látunk el.
Legnagyobb partnereink a MAv, a Közút
építő Vállalat, Közúti Igazgatóság, Gabo
naforgalmi Vállalat, TÜZÉP és természe
tesen a lakosság kiszolgálása. Ellátjuk a da
rabáru szállítási feladatokat a környéken a
körösladányi Metakémiától a Körös Ka
zángyártóig.

A magánfuvarozók konkurrenciát jelente-

nek, vagy leveszik a Volán válláról a terhe
ket, hiszen mind többen arról beszélnek,
hogy a magánfuvaroz6 oIcsóbban és rövi
debb határidőre szállít.

Nem jelenthet konkurrenciát, de erről

bővebben nem nyilatkozom. Röviden any
nyit, hogy nem azonos feltételekkel dolgo
zunk. Például én még nem hallonam arról,
hogy maszek személyszállítással akar fog
lalkozni.
Gyomaendrődvárosi címért küzdőnagy

község, feladat a tömegközelekedés legop
tímálisabb megoldása, a lakossági igények
kielégítése, mit tesz ennek érdekében a
Volán?

Ez évek óta visszatérőprobléma. A helyi
járat beindítása óta már sokszor változott a
menetrend, viták voltak arról, hogy vonat
centrikus legyen, vagy ne. A járat jelenlegi
útvonala: A Déryné MűvelődésiHáztól a
Szabadság teret érintve a Vasútállomásig.
1986 januárjában ismét változni fog a me
netren cl, bevezetésre kerüla periodikus me
netrend.

Ez azt jelenti, hogy sűrűbb lesz a járat?
Ez nem olyan egyszerű, abb61 kell kiin

dulni, hogy adott egy meghatározott kilo
méter mennyiség, amit lefuthat egy jármű

egy nap. Vannak olyan napszakok, amikor
olyan kevés az utas, hogy a jármű nem
keresi meg az önköltségét, tehát ráfize
téses. Az az álláspontja a vállalatvezetés
nek, hogy ennél több kilométert megter
melni nem lehet. Tehát ezt a mennyiséget
kell a legjobban elosztani. A járat útvonala
módosítva lesz, érinteni fogja a Mező Imre
lakótelepet is.

Végül kérem beszéljen önmagáról, ha j61
tudom novemberben magas kitüntetésben
részesült?

Magamról, röviden. 1954-ben kezdtem
el dolgozni mint segéd. A Volánnál kezd
tem és egy kis kitérővel itt is maradtam.
I960-ban kerultem a gyomai Volánhoz
mint szerelő-csoportvezető.Szegeden vé-
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Gondolatok az AFÉSZ eredményeiről, gondjairól
Életünkben egy vállalat munkájával sem

találkozunk annyiszor és olyan közvetlenül,
mint az ÁFÉSZ-éval. Nem csoda hát,
hogy az emberek figyelmét, érdeklődésétfo
kozatosabban leköti minden átalakulás, ami
a vásárIással összefügg. A közelmúltban
történt egy-két változás az üzlethálózatban,
ami érzékenyen érinti a lakosságot. Ez kész
tetett arra, hogy a vásárló szemével bepil
lantsak az ÁFÉSZ pult mögötti életébe.
Hogyan is kezdődött?

Felszabadulásunk után a régi szövetke
zeti forma már nem felelt meg az új köve
telményeknek, ezért a változtatás szükség
szerű volt. Endrődön 1945 februárjában
már megalakult a "Földmunkás Szakszer
vezet Termelő, Értékesítő, Bevásárló és
Fogyasztási Szövetkezet". Hunyán, amely
akkor még Endrőd egyik külterületi telepü
lése volt, közel azonos időben a Földmun
kás Szakszervezet nyitott egy kis bolrot.
Gyomán 1945 áprilisában a Zsófia major
ban egykori uradalmi cselédek megalakí
tották a "Géptartó és Gépkölcsönző Szö
vetkezetet."

I 946 folyamán ezek a szövetkezetek cég
bíróság által is bejegyzett, tehát hivatalos
formáj únak elismertté váltak. Hunyán
1946. április 23-án 16, Gyomán május 5-én
36, Endrődön szeptember I-én 32 földhöz
juttatott paraszt megalakította a Földmű

ves Szövetkezetet.
A mozgalom melletti elszántság és a

munkáshatalom segítsége odavezetett, hogy
az 1945-46-os évek legnincstelenebb szö
vetkezeteiből I949-re már Gyoma, Endrőd
és Hunya legnagyobb tömegszervezete és
legerősebb gazdasági vállalkozása lett.
Az 1949-es évvel kzárult fejlődési szakaszt
méltán nevezhetjük a szövetkezet hőskorá
nak.

Az 1968-tól bevezetett gazdasági irányí
tási rendszer az AFÉSZ-ek fejlődésének

legdiIlamikusabb szakaszát indította el.
Egymás után nyíltak az új vagy korsze

rűsített egységek. Az 1975-öS év kiemel
kedő eseménye a Gyomai ÁFÉSZ és az
Endrőd és Vidéke AFÉSZ április I -én meg
valósult egyesülése voli:. Az azóta eltelt
időszakot a töretlen fejlődés jellemezte.
Az 1985-öS év áruforgalom és termelési ér
téke várhatóan megfelel a tervezettnek és
kétszerese lesz az 1974. évinek. Ez a mu
tató a=ál is lényegesebb, mert ezt a ter
melési értéket változatlan létszámú kollek
tíva produkálja. 1974. évihez képest az egy
ségek száma nem változott lényegesen, az
egységek alapterületének növekedése vi
szont meghaladta az 1000 négyzetmétert.

Az utóbbi évek, de különösen a 85-öS év
fejlesztési feladatai az iparcikkhálózat teljes
átszervezése és a kistelepülések egységei
nek rekonstrukciója voltak. Minden fej
lesztés természetes célja a lakosság jobb el
látása.

Az iparcikk üzlethálózat átszervezésének
egyik célja a szakosítás, szaküzletek kiah.
kítása volt. Egy műszaki bolt helyett egy
jármű- és alkatrészbolt, valamint egy hír
adástechnikai, villamossági szaküz!et lett.
Egy vegyes kultúrcikkbolt helyett egy
sport, játék és foto-optikai áruk üzlete, va-

6

lamint egy papír-írószer üzlet alakult ki.
A megváltozott feltételek javították a vá
sárlási körülményeket. Céltudatosabbá vál
hatott az áruk bemutatása, mivel az alap
terület 700 négyze=éterrel bővÜlt.

Az átszervezés helyességét bizonyítja,
hogy az iparcikk üzJetek forgalma a III. ne
gyedév során közel l0%-kal növekedett.
Októberben a forgalom növekedése már
meghaladta a 20%-Ot. A fenti időszakban

a ruházati forgalom 16,6%-kal növekedett
a bázishoz képest. Az országos és megyei
mutatók ennél lényegesen szerényebbek.

Az áruellátásban - mint az ország más
területén is - igen sok hiányosság van.
Néhány hiánycikk: fekete-fehér tv, villa
mos szerelési anyagok, autó- és motorke
rékpár köpeny, épület- és bútorvasalási
cikkek, sátrak, mosdó- és WC-kagylók stb.
Élelmiszereknél többek között gondot je
lentett a fűszerpaprika, őrölt bors, rizs,
ecet és az étolaj hiánya. Ez természetesen
bosszúságot okozott a vásárIóknak, de az
eladóknak is. A fenti gondokat súlyosbítja
a FÜSZÉRT Vállalat békéscsabai leraka
tának késedelmes és hiányos szállításai is.
Az ellAn\si szint fe=tartása érdekében az
ÁFÉSZ kénytelen jelentős plusz költség el
lenére is más FÜSZÉRT Vállalattól árut
beszerezni.

A hús- húskészí=ény központi keret
gazdálkodás alá vont termék, ami a=yit
jelent, hogy meghatározott me=yiséget
kap belőle a szövetkezet. Itt elég sok gond
merül fel elsősorban a húskészí=ények
nél. A nyári és őszi szezonban jelentősen

megnövekszik e termékek iránti kereslet.
Egyes olcsóbb termékekből sokkal többet
lehetne eladni pl. párizsi, nyári felvágott,
krinolin, lecsókolbász. Ezekhez az olcsóbb
termékekhez viszont csak úgy jut hozzá az
ÁFÉSZ, ha drágábbakat is megrendel
hozzá. Az ellátás belsőségből és fehéráru
ból sem kielégítő. Szalonnát például igen
ritkán és csak kis mennyiségben szállíta
nak. További gond, hogy a húskészí=é
nyek szavatossági ideje igen rövid és ter
mészetesen a lejárt szavatosságú áru forga
lomba hozása szigoruan tilos. Az utolsó
szállítási nap péntek, a következő amikor
minden egység teljes választékot kap: szer
da. Ennyi ideig tárolni az árut nem lehet.
A hétfői, keddi napokon csak a nagyobb

IZét keréken Békésben
(I. rész)

1985. július 12-én reggel, kellemes nap
sütésben útnak indult öt lelkes kerékpáros;
Molnár István és felesége Varga Mária, va
lamint két gyermekük a 10 éves Pisti saját
kerékpárján és a 6 éves Andi utasként.
Velük tartott Oláh Gizella és Molnár Al
bert. Céljuk Békés megye körbekerékpá
rozása, a Megyei Természetjáró Szövetség
I984-ben kiírt Kerékpáros Körtúra útvO
nalának teljesítése. A 450 km-t kilenc nap
alatt kerekezték végig.

egységek kapnak húsárut és azok is csak
szűk választékban.

A tőkehúsellátásban igen nagy segítséget
jelent a saját vágóhíd üzemeltetése. I elen
leg heti 20-30 sertést és 10-15 süldőt (úgy
nevezett technológiai selej tet) vágnak le
helyben. A szövetkezet évi 1500 sertés le
vágását tervezi, de sajnos ezt nem tudja
megvalósítani. Kevés szerződést körnek a
termelők helyi vágás céljára. Az ÁFÉSZ és
a lakosság érdeke az lenne, hogya termelő

szövetkezetek kölcsönös előnyök alapján
kielégítenék a helyi vágás szükségleteit.

A kereskedelmi tevékenység elsődleges

és fő célja a lakossági ellátás lehet. Az em
ber számára úgy tűni..1(, hogy Gyomaendrő

dön az ÁFÉSZ monopolhelyzetben van.
A tény viszont azt mutatja, hogy a kon
kurrencia itt is fellelhető. Ma kereskedelmi
tevékenységet állampolgári jogon bárki
folytathat. Ebből adódóan az ÁFÉSZ mű

ködési területén is megszaporodtak a m3
gánkiskereskedők. Különösen 1979 óta
egyre több szövetkezet és vállalat is próbál
kozik kereskedelmi tevékenység folytatásá
val. Ennek köszönhetően a működési terü
let kereskedelmi forgalmából mintegy 20
25%-ban részesednek. A konkurrenciát
nézve az ÁFÉSZ több tekiIltetben hát
rányban van a magán..1.;:ereskedőkkel szem
ben. A magánkereskedők például kedve
zőbb áron kapják az energiát, a termelők

saját termékeiket olcsóbban tudják értéke
síteni. Ennek ellenére a szövetkezet úgy te
kinti a konkurrenciát, mint a lakossági ellá
tás javítóját. A napicikk-ellátásban (tej, ke
nyér) főleg az ünnepek előtt azonban ered
ményesebb koordinálásra van szükség a
biztonságos ellátás érdekében. Itt a helyi
tanács illetékes osztályának is fontos sze
repe lehet.

E rövid betekintéssel nem az AFÉSZ
részletes és pontos bemutatása volt a cé
lom. Nem is a negatívumok vagy az ered
mények kidomborítására törekedtem. Csu
pán egy olyan kép felvillantását akartam
elérni, melyből a fogyasztó láthatja az
ÁFÉSZ gondjait, de előrevivő fáradozását
is. Számomra a legnagyobb kérdőjel a he
lyi sertésvágás elégtelensége. Ezen a prob
lémán helyben kell és biztosan lehet is vál
toztatni. Ez a lakosság érdeke.

Beinsch1"ótlz Károly

r. nap
Gyomaendrődöt elhagyva, 20 km ke

rékpározás után értünk Szarvasra, rövid
pihenő, s már indultunk is Orosháza felé.
Delelőre állt a Nap amikor Nagyszénásra
érkeztünk.

A nagyközség melegvizű fürdőjéről is
mert. A nagyszénási iskolában tanított
19II-I915 között Czabán Samu, a század
fordulón kibontakozó baloldali tanítómoz
galom kimagasló egyénisége.

I ellegzetes alföldi tájon kerekeztünk tO
vább, s már kilométerekről megláttuk az
orosházi üveggyár kéményeit. Megérkez
tünk első szálláshelyünkre az OMTK pá
lyára, ahol Szénási József gondnok előzé-



kenyen fogadott bennünket. A táborverés
után még volt időnk, és erőnk nézelődni a
városban. Orosháza Oros nevű birtokosá
ról kapta a nevét, I946 óta város. A mai te
lepülés központja az egymás mellett fekvő
Széchenyi és Szabadság tér. E két téren ta
lálható a város több nevezetessége: a Vá
rosi Tanács, a Kossuth-szobor, a Csillag
.Á.ruház és az Alföld Szálló. A Széchenyi
tér mögött a Győri Vilmos téren látogat
tuk meg a város egyetlen műemléki értékű

épületét, a késő barokk stilusú evailgélikus
templomot. A templomtól nem messze áll
a Táncsics Mihály Gimnázium, amely az
első ötéves terv alatt épített kulturális épü
letek közül az egyik legnagyobb. A Szántó
Kovács János Múzeumot és a Darvas-em
lékházat tatarozás miatt csak kívülről szem
lélhettük. Visszasétáltunk táborhelyünkre,
a vacsora után, altató nélkül, pillanatok
alatt álomba merültünk.

2. nap
Reggeli után frissen, enyhe izomlázzal

a lábunkban indultunk tovább Mezőhe

gy~sre. Az égbolt változatlanul felhőtlen

volt, akár az első napon, jó szolgálatot tett
a fehér sapka, és a napolaj. Félórás kerék
pározás után kis településre érkeztünk.
Kardoskút gázmezőirőlés az UNESCO ál
tal is nyilvántartott természetvédelmi te
rületérőlnevezetes. 30 perces út végén már
Tótkomlóson vagyunk. Nevezetessége a
Szlovák Tájház és a Tótkomlósi Helytör
téneti Gyűjtemény. Ebédelni a Komló ét
teremben szerettünk volna, de tatarozás
miatt ...

Kora délután pillantottuk meg Mezőhe

gyesen azt a diadalívet, amely alatt a mé
nesudvarra érkeztünk, a ménesbirtok
központjába. Az út mentén két egyemele
tes klasszicista stílusú árkádos épület (egy
kori kaszárnyák) ezekkel szemben egy-egy
vakárkádos ménesistálló. A középső ud
varba újabb kap\.Ul át jutottunk, itt láttuk
Mezőhegyes leghíresebb épületét, a fedett
lovardát. A ménesudvar déli kapuján átha-

ladva vezet az út Ómezőhegyesre.A köz
ség főterén áll a lovasok védőszentjéről el
nevezett Szent György-templom. Késő

délután érkeztünk az 56-os majorba, ahol
a második nap éjszakáját töltöttük el.

3. nap
Az idő változatlanul kellemes, a tábor

bontás után verőfényes reggeli napsütés
ben, keleti irányba indultunk Battonyára.

A község neve a pelikán régi magyar ne
véből (patonya) származik. Battonya főte

rén a Felszabadulási emlékparkban pihen
tünk meg. Itt tekintettük meg az I969-ben
felállított Felszabadulási emlékművet. Az
emlékműtől nem messze neves műemlék

jellegű épület a görögkeleti templom áll.
A római katolikus templom kéttornyú,

freskóit Molnár C. Pál battonyai születésű

festőművész készítette. Szerencsénk volt,
mert a Molnár C. Pál-emlékház nyitva
volt, a kiállítás jól szemlélteti az újklasszi
cizmus egyik legjelentősebb magyar kép
viselőjének pályáját. Utunk következő ál
lomása Dombegyház. Rövid pihenő után
egyre rosszabb minőségű útOtl haladunk
előre, különösen Lökösháza és Elek kö
zött tett próbára bennünket a ragadós ka
vicsos út. Késő délután érkeztünk Gyu
lára, ahol a kempingben tetőzött a vasár
napi csúcsforgalom. Szerencsére találtunk
két sátornyi szabad területet a rengeteg
autó között (a kerékpáros turizmus előnye).

4. nap
Nem okozott meglepetést, hogy ismét

napsütéses időre ébredtünk. E napot pihe
nésre, lazításra szántuk. A program város
nézés, strandolás.

Az Erkel Múzeumot és a Százéves cuk
rászdát tatarozták ...

Délután öt órakor "szedtük a sátorfán
kat" és átkerekeztünk Póstelekre az ol
csóbb és kevésbé zsúfolt kempingezés re
ményében. Nem csalódtunk! Költségvetés
és sátorverés után rövid sétát tettünk a
parkban. Az erdei tornapálya szinte a fe1-

ismerhetetlenségig leromlott [! Hasonlít a
romokban heverő egykor (I945 előtt) igen
szép kastélyhoz. A kastélypark még így
gondozatlanul is látványosság (tiszafa, vér
bükk, tulipánfa, törökroogyoró stb.) Va
laha 40 ooo rózsatő és sok növénykülönle
gesség díszlett itt.

5. nap
Kicsit szokatlan volt, de nem sátorbon

tással kezdtük a napot. A nehéz csomago
kat (sátor, hálózsák stb.) a kempingben
hagyva, "könnyű menetszerelésben" ke
rékpároztunk Szabadkígyósra és Békéscsa
bára.

Szabadkígyós határában először a jobb
kéz felől kis mesterséges dombra épített
kápolna tűnik fel. A kápolnát Wenckheim
József építette I844-ben. A templom mö
götti obeliszket az ő emlékére állították.
Alatta a kígyósi Wenckheim család roman
tikus kriptáját Ybl Miklós tervei alapján
építették.

Néhány perces biciklizés és máris a ha
talmas fákkal körülvett egykori Wenckheim
kastélynál vagyunk. Az impozáns épület a
reneszánsz kastélyok hivalkodó stílusát kö
veti. A kastéllyal egyidős a park, több mint
százéves, de vannak benne jóval idősebb

fák is, pl: a megye legnagyobb platánfája.
A park keleti részén nyolcas alakú mester
séges tÓ, körülötte mocsári ciprusok, mo
csári tölgyek és gyertyánfák ritka példá
nyai láthatók.

Szabadkígyósról a megye székhelyére,
Békéscsabára vezetett az utunk. A nagy
hőségben legjobb programnak a Munkácsy
Mihály múzeum kiállitásainak megtekin
tése ígérkezett.

A délutáni napsütésben a gyulai úton
indultunk táborhelyünk felé, a Veszely csár
dánál (mely a török időkben elpusztult
Vesze falu emlékét őrzi) tértünk a Póste
lekre vezető útra. Az esti programunk sza
lonnasütés volt.
(Foly!arás a kii<:erkezó' számban.)

Molnár Albe,·t

TEMPÓ ETK! HAJRÁ GYOMA!
A két község labdarúgása befejezte ön

álló életét. Mielőtt feledésbe merülnének a
"régi dicsőségünk" eseményei, s mielőtt

teljesen elfogynának az indulás szemtanúi
nak gyérülő sorai, illő számvetést tenni,
összegezni a két község labdarúgásának
eredményeit.

Régi tervem ez már. Endrőddel kapcso
latosan az akkori Endrődi Híradóban be
számoltam nagy általánosságban a labda
rúgásról, mely 1921-ben az ETK-val in
dult, s az egyesüléskor a Spartacus-szal zá
rult. Ez a m\.Ulka részletes, terjedelmes lesz.

Beszélgettem szemtanúkkal, az esemé
nyek hőseivel, azonban azok sok általáno
sítást, szubjektivitást és meglehetős en pon
tatlan eseményeket tartalmaznak. De ki is
lenne képes hatvan, hetven év krónikáját
pontosan, részletesen fejben tartani? Sze
rencsére az Országos Széchenyi Könyvtár,
a szegedi Somogyi Könyvtár rengeteg do
kumentumot megőrzött.Értékes kiegészítő

anyagot találtam a Megyei Könyvtárban
Békéscsabán, Szolnokon, Kecskeméten,
Debrecenben, Szarvason és a községünk
gyűjteményében is.

A magamkorú, hatvanon fölüliek még
csaknem az egész eddigi időszakot áttekin
tik, s magukénak érzik: a régebbieket gye
rekfővel megismert legendák formájában,
harminc táj ától mint szemtanúk.

Kner Izidor nyomdájában a haladó
gondolat pártolása mellett jó pártfogóra ta
lált a haladó testedzés, sport, játék is. Így
indulhatott el Gyomán az 19Io-es évek
legelején a Kner SC, mely aztán a GySC
név alatt sok sikeres csata dicső együttesévé
kovácsolódott a megyei élvonalban.

Ha ilyen nevekkel találkoznak: Eke - Fe
kete, Lach - Kóródi, Papp, Kiss, Jenei,
Bogorin, Gaál, Szőke, Barna; a legidősebb

sportkedvelők messzire h\.Ulyorognak visz
sza.

Majd - remélem - sokaknak jelent érde-

kes néznivalót az a kép is, melynek hátul
jára Vaszkó Lajos gyógyszerész gyöngybe
tükkel a következő értékes feljegyzést ve
tette:
"Endrődelső futball csapata. 1920-192I.

Endrődi Testedzők Köre.
Kurilla Bálint elnök, cipészsegéd, Dresz
mann Dezső int. tag. lakatos segéd, Dinya
Illés kapus, lakatos s., Alt László b. fede
zet, borbély s. Ősapay László drogér gyak.
jobbszélső, Szebeny Imre tanító, b. szélső,

Deák L. borbély s. b. hátvéd, Ugrin Nán
dor orvos hallg. j. összekötő, Török Nán
dor lakatos s. j. hátvéd, Homok Elek közs.
írnok, j. fedezet, Vaszkó Lajos gyógysz. gy.
középfedezet, Timár Jóska papnövendék,
b. összekötő, Kovács Jóska diák, center.
Timár József cipész s. intéző. Kiszely
Bandi cipész s. int. tag." (Már mind elmen
tek egy messze túrára. Köszönjük játéku
kat.)
(Folywtás a 8. oldalon)

7



1921-ben Gyomán már a második egye
sület is létrejött: a GYMTE.

Ismerősekezek a nevek? Pfeiffer - Rozs
nyai, Kruchi6 - Papp, Tandi, T6th - Hein
farth, Kovács, Szilágyi, Majer, Gecsei.

S ettó1 az időtől Gyomán legizgalmasab
bak a helyi derbik voltak.

1926. okt. 10.: GYMTE-GYSC 4:2
Nézzünk egyet a két szomszéd"ár első

ütközetei közül:
1931. szept. 26. GySC-ETK 1:1.
Szép játék után igazságos eredmény szü

letett.
1933. VIII. 5. GySC-Mezőtúri MÁV

3:1 (I :1).
Gyomán ritkán látott szép mérkőzés

volt. Láttunk szép tervszerű támadásokat,
amilyet a múltban nemigen vezetett a csa
társor. Van tengelye a csapatnak, aki irá
nyitott, küzdött, mindenütt ott volt, segí
tett a védelemnek, a halfsomak, mely sok
szor segítségre szorult. A halfsor volt a leg
gyengébb. J6 centerhalf csak magas, erős,

gyors játékos lehet. Ezt nem találtuk meg.
Megtanultu1<::, mit is kell az edzésen csi
nálni, nem vakulásig a labdát rúgni, hanem
gyorsaságot, kitartást, a hajlékonyságot, a
rugalmasságot, a gyors határo=itudást
gyakorolni.

1934· VI. 10. ETK-GySC 3:2 (3 :0).
ETK: Büngösdi - Hunya I, Hunya II

Szujó, Farkasinszki, Matuska - Kurilla I,
Kovács, T6th, Farkas, Kurilla II.

GySC: Jak6 - Fekete, Barta K. - Oláh,
Matlak, Zöld - Barta J., Jenei, Kiss, Pul-
ugor, Nagy B. o

Az Endrődrőlkeltett rossz hírek igazta- .
lanok voltak. Merő ráfogás volna ugyan
azt mondani, hogy az ETK-ban csupa an
gyali ártatlanságok játszanak, de tény az,
hogy különösebb incidens a meccs folya
mán n= történt.

1935-től alakul ki Endrőd első nagy
csapata. Ebben sorsdöntő jelentőségű Si
mon Pista játékintelligenciája.

Legjobb felállásuk: Büngösdi - Hunya
A., Kertes II. - Matuska, Simon, Tóth 
Lacsny, Pelyva M., Kovács Imre, Ku
rilla II., Kertes L

Sok szinvonalas, izgalmas, szép mérkő

zés szemtanúi lehettünk ez időtől. Az ETK
mindig az élvonalban volt, kacérkodott az
első osztállyaI.

Mindkét községben slágermérkőzés a
Nagyváradi Atlétikai Club második csa
pata, melyben helyet kapott a válogatott
középhátvéd: Juhász, a jobb szélen Haláti,
meg még néhány NB I-es játékos. Soha
nem feledem: a NAC pálya avat6ján elő-

Gyomaendrődi Hiradó
Kiadja: a városi ;ogú Nagyközsegi Tanics

Gyomaendrőd

A k.iadas"rt felelős: Jenei Bilint
a városi jogú Nag:yközsegi T3n:ks einök(:

Szerkeszti a szerkesztőbizottsi~

Főszerkesztő: Jinovszky György
Törde!őszerkesztő:Beinschróth .'ároly

86.394 'k Kner Nyomda

meccset játszottunk (akkor már LE
VENTE néven) s Pluhár István bemondta
a rádióba: "Előmérkőzésen a NAC II
15 :o-ra verte Endrődöt. A tavaszi vissza
vág6n már csak 2 :o-ra vesztettünk kemény,
izgalmas összecsapáson.

A GyTK 1940-ben az I. o.-ban játszik.
Ilyen csapattal: Kertész - Nádudvari, Va
tai - Rozmann, Csalah. Frid - Csáki,
Czifrák, Ceglédi, Győri, Bartha. Kívülük
még Kiss, Nagy, Kárpáti, Lugosi, Őri,

Bartik is rendelkezésre áll.

Egy-két eredmény:
Bcsabai Törekvés-GyTK 3:2
GyTK-Turul 3:0
Rokka-GyTK 3:1
GyTE-GyTK 2:0

OMTK-GyTK 4:2
Cass-GyTK 3:3
GyTK-Hunyadi 5:4
KOTE-GyTK 2:2
GyTK-ROKKA 2:1

Nem esett ki a GyTK az első osztályb6l
s az oda felkerülőNAC II-vel remek csatá
kat vivott.

Aztán jött a felszabadulás utáni időszak.

Gyoma a Sárréti Csoport bajnoka, az End
rődi Barátság a Mezőtúri Csoport győztese
lett. Osztályozó mérkőzéseket vívtak az
első osztályba való bekerülés előtt. Ennek
eredménye:

l. Endrődi Barátság 14 pont (31 :8)
2. Magyarbánhegyes
3. SUK MADISZ
4. Gyoma 8 pont (18:r8)
5. Orosházi Barátság
1947. VI. 8. Endrődi Barátság-Gyoma:

2:r (I :r).

Első perctől az utols6ig izgalmas küzdel
met vívott a két örök rivális csapat. Endrőd
megérdemelten nyert. A nagyobb arányú
győzelmet csak a balszerencse és Jak6 ki
tűnő védése akadályozta meg.

G61: Alt és Szabó, illetve Győri.

Jó: Csákány, Timár Sada, Timár Vince,
Szabó Ernő; Lapusnyik, Alt, illetve Jakó
a mezőny legjobbja, Csala, Dob6, Győri.

VII. 13. Gyoma-E. Barátság: 2:6.
A nagy napot kifogó Endrődi Barátság

megérdemelten győzte le nagy vetélytársát.
Gól: Kiszely 3, Alt, Dudás, Lapusnyik,
illetve: Csala, Bartyik.

Aztán jött az I. osztály, melyben ezek a
csapatok szerepeltek: Mezőtúri MÁV,
Sarkad, Szarvas, Tótkomlós, Mezőkovács
háza, Bcsabai MAV, Endrőd, GyAC, Suk
Madisz, MAFC, CsAK, Békés, OH. Ba
rátság, Gyoma, Kondoros, Magyarbánhe
gyes.

Az első osztályú bajnokság végén:
Endrődi Bar. 30 r6 r 13 74:63 33
Gyomai TK 30 10 2 18 68 :99 22
Azt"án következett Endrőd egyetlen

NB III-as bajnoki szezonja, me1y után
Gyomával cserélt helyet. A GyTK éveken
át sikeresen szerepelt az NB. III-ban.

Ormándi Vendelék remek együttest
szedtek össze, melyben Nagy Károly, Ba
rabás, Pumoki Elemér, Talán Mátyás,
Szab6 Gábor, Szab6 Ferenc, Kiszely
Géza, Puskás Károly, Timár Gyurka, An
tal Laci és még sok kiváló játékos szerzett
sok boldog percet a hűséges szurkol6knak.

Aztán amire sokan emlékezünk:

1976. VIII. 15. Endrőd-Gyoma 2:2 (2:r)
1977. VI. 5. Gyoma-Endrőd 0:2 (0:1)
1975. VIII. 24· Endrőd-Gyoma 3:1 (o :0)
1976. VI. 13. Gyoma-Endrőd 0:3

Csapatok: Hajdu - Sági, Gunda, Bartha,
Sánta, Szelei, Nagy L., Bótos, Fauerver
ker II. Fauerverker I. Ivanovics, Ágos
ton - Pumoki, Szilágyi, Homok, Csigér,
Iglódi, Kiss, Bélteki, Varju, Ágoston, Ko
kavecz.

Nem lennék igazságos, ha 1970-et ki
hagynám a felvillantások közül. Endrőd a
megye I. o.-ban szerepelt sikeresen. (Nagy,
Pálvölgyi, Ujvári, Barta, Erdei, Keller,
Gunda, Nagy Laci, Bacsa, Lovász, Majo
ros.

Ugyanakkor Gyoma az NB. III-ban sze
repelt sikerrel. (Hunya - Vatai, Gonda,
Rácz, Farkasinszki, Zöld, Bácsi, Nyilas,
Kiss, Domokos, Farkas.)

Folytathamám tovább az érdekesnél ér
dekesebb emlékekkel. Majd a könyvben
rrlindenre választ kap a kedves 0lvas6.

A szezonról szezonra végigvezetendő

bajnoki, érem-, kupa- és barátságos mér
kőzések leírása során találkozhat legendás
kedvenceivel: Szilágyi, Büngösdiek, Bar
ták, Kruchiók, Kertesek, Simon, Szentesi,
Rozmann, Magyar, Győri, Erdei Feri, Uj
vári, Szab6 Ernő, Alt Laci, Timár Sada
meg Vince, Pumoki Elemér, sőt a többszö
rös válogatott Béres Bandi, Paróczai, Né
meth Lajos, Lapusnyik, Lovász... nevé
vel.

A mérkőzésekről a korabeli tudósítások
kerülnek a gyűjteménybe, melyeket a Gyo
mai Újság, a Gyoma-Endrőd-Kondoros,

Gyoma, Endrőd Vidéke, a Hármas-Körös,
az A SPOrt, a Nemzeti Sport, a Népsport,
a Viharsarok, Viharsarok Népe, a Békés
Megyei Népújság, az Orosházi Hírek, a
Békés Népe és még jó néhány sajt6termék
számaiból val6k. Magam csupán, ahol ki
vánatos volt, rövidítettem, tömöritettem a
terjedelmes tud6sítást.

Megkeresek régi neves labdarúgókat, ve
zetőket, kik elmondják, mit jelentett szá
mukra itt focizni.

Táblázatok, tabellák teszik áttekinthe
tőbbé a szezonok egy részét, hogy ezzel is
betekintést nyerjünk annak az időszaknak a
labdarúgásából.

Hiszem, hogy a képmellékletek nézege
tése sok volt sportoló és szurkoló lelkében
ébreszt boldog érzéseket.

Köszönjük a korabeli krónikásoknak a
feljegyzéseket, melyeket csak össze kell
gyűjteni és csokorba kötve ámyújthatok a
ma sportkedvelőinek.

Köszönetet mondok azoknak az üze
meknek, melyek anyagi segítséget adtak a
sok költséggel járó kutatás megvalósulásá
hoz.

Mivel a feldolgozáshoz csak tavasz felé
kezdek, kérem, hogy aki bármi anyagot tud
adni, juttassa el hozzám (Alkotmány u.
7. sz.).

Hiszem, hogy kellemes időtöltés lesz és
jó szórakozást jelent majd a labdarúgás
kedvelőinek, a szülőföld szerelmeseinek a
községek sporttörténetének lapozgatása.

Márton Gábcn·
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1945. április 4. - Felszabadulás
A dátum és e fogalom számunkra örökre

összefonódott, eggyé vált. De mást gondol
róla az idősebb és a fiatalabb nemzedék.
Én ennek hallatán mindenekelőttarra gon
dolok, hogy gyűlölöm a háborut, pedig
azon a tavaszon születtem, amikor hazánk
ban véget ért a 2. világháború. Nem hal
lottam a puskák, ágyúk, szirénák hangját,
nem láttam a halottakat, az árvák könnyét,
a tombolást - mégis gyűlölöm a háborút.
Szüleimtől tanultam - szinte együtt a szó
val, a gondolkodással.

Meg kell-e egyáltalán tanítanunk a gye
rekeket a háború gyűlöletére? Jelent-e, je
lenthet-e valamit a gyerekek, a fiatalok szá
mára, hogy 41 évvel ezelőtt iszonyú áldo
zatokat követelve vége szakadt a nagy vi
lágégésnek? Hordoz-e számukra üzenetet
az a több mint 50 millió áldozat, akik döntő

többségének még az sem adatott meg, hogy

harcolva "állva, emberi méltósággal" hal
jon meg? Hiábavaló volt-e a többség áldo
zata, emberségében meggyalázott, szinte
megváltásként várt értelmetlen pusztulás?
Tudják-e gyermekeink és tudjuk-e mi ma
gunk, hogy a "pokol mélyéről indultunk
el 1945. tavaszán a fény, a szabadság
felé" ?

Eleget gondolunk-e arra, hogy bizalom
mal, reménységgel, erőfeszítésekkelés ön
feláldozó munkával, hibával és tévedések
kel, de korszakos eredményekkel is ottho
nunkká tettük ezt a kis országot? Olyanná,
amelyben ha nem is gond nélküli, de em
beri az élet. Emberi, mert biztonságban,
nyugalomban, tisztességes körülmények
között élünk és dolgozunk.

FelépítettUnk egy új országot a szó igaz
értelmében, melyben több generáció nem
tudja már, hogy milyen volt az a régi. Nem

tudja már mi az, hogy éhezni, fázni, félni
és gyermeket félteni, elnyomottnak, meg
alázottnak lenni.

És felépítettünk egy új világot is, mely
nek ez a miénk, ez a kicsi is része. És része
vagyunk mi is egyéni sikereinkkel és ku
darcainkkal, vágyainkkal és reményeink
kel, ezek közül is a legszebbel - gyerme
keinkével.

De a palackba zárt szellem, a háború
szelleme nem pusztult ki a világból. Van
nak, akik újra elszabadításán fáradoznak.

A Föld, a Világegyetem e csodálatos
morzsája, ahol a gondolkodó ember, a homo
sapiens az "úr" pusztító teremtvényeivel
többszörösen elpusztíthatja önmagát.

Emberek! Meg kell-e tanítanunk gyer
mekeinket a háboru gyűlöletére!?

Dankó Mihály
politikai munkatárs

Gyomaendrőd VII ötéves településfejlesztési terve
Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség

Tanácsa 1985. augusztuS 22-i ülésén meg
tárgyalta és elfogadta a település VII. Öt
éves tervkoncepcióját.

A tervkoncepció stratégiai jelleggel meg
határozta a tanácsi gazdaság működési,

fenntartási és fejlesztési célkitűzéseit, lehe
tőségeit.

A tervezés nem zárult le a koncepció el
fogadásával.

A népgazdasági, megyei és helyi érdekek
egyeztetésével a koncepcióban megfogal
mazottak mellett sikerült úgy a működési,

fenntartási, mint a fejlesztési feladatok bő

vitésében eredményt elérni, míg egyes
problémák, feszültségek feloldására helyi
leg kellett keresni a megoldást.

Az 1986. március 6-i tanácsülés a to
vábbfejlesztett tervet végül egyhangúan el
fogadta.

A terv első része áttekinti a demográfia
alakulását, a foglalkoztatás helyzetét és a
termelő infrastruktúra fejlettségét, majd a
második részben megjelöli a konkrét fel
adatokat.

Településünk lakónépessége a VII. öt
éves tervidőszak alatt az előző évekhez ha

n továbbra is csökken.
___sökkenő tendencia azonban lassul.

A munkahely, lakás- és életkörülmé
nyek javításával el lehet érni a vándorlási
különbözet csökkentését.

(A településről elköltözők és ideköltözők

arányának változását.)
A természetes folyamat nem állítja meg

a csökkenő tendenciát, mivel népességünk
korösszetétele alapján a halálozási arány
nem csökken, ugyanakkor a születések szá
mának növelésére hozott központi intézke
dések a lakosság számának növekedését
azért nem érinti jelentősen, mert a többi
korcsoporthoz viszonyítva a legalacso
nyabb a szülőképes nők száma ezen idő

szakban.
A tervidőszak végére nagyközségünk ál

landó népessége várhatóan 16 500 fő

lesz.
A település munkaerő-szükséglete a

tervidőszak elején 8100 fő, míg a munka
erőforrás a nyugdíjkorhatáron felüli aktív
keresőkkel együtt 9500 fő.

A rendelkezésre álló munkaerőforrás

ból a háztartásbeliek és a tartósan máshol
dolgozók csökkentik a munkaerő-kínálatot,

ennek következtében a munkaerőigény és
-kínálat egyensúlyi helyzetben van.

A munkaerő-felhasználás alakulása a
tervidőszak elején:

Foglalkozta- Foglalkozta-
tottak száma tottak száma
fő az összfog-

lalkoztatot-
tak "/o-ában

Ipar 3045 37,6
Mező-

gazdaság 2812 34,7
Szállítás,

hírközlés 283 3,5
Kereskedelem 583 7,2
Víz-

gazdálkodás 194 2,4
Egyéb 1183 14,6

Összesen: 8100 100

A munkaerő-felhasználás a tervidőszak

végére számottevően nem változik, míg a
munkaerőforrás növekszik.

A növekedést befolyásoló tényezők:

A vándorlási különbözet csökkenése, va
lamint a mai 14 évesek (250 fő) 1990-ben
munkaképes korúakká válása.

A munkaerőigény stagnálása a munka
erőforrás növekedése miatt az ellentmon
dás feloldása érdekében a tervidőszak vé
gére olyan munkahely létrehozása válik



- szabályozott források
- állami támogatás
- egyéb bevétel
- céltámogatás

Fejlesztések

A fejlesztési kiadások nagyságrendjét a
normatív fejlesztési lehetőség, az érdekelt
ségi bevételek fejlesztési lehetőséget bő

vítő része, valamint acéltámogatások ösz
szege határozza meg. A fejlesztési kiadások
összege 238 millió forint.

A fejlesztésre fordítható összeg több
mint háromszorosa a VII. ötéves, igen si
keres tervnek, ami jól tükrözi településünk
javuló perspektíváját, biztató jövőjét.

Sajnos, ez a jelentős fejlesztési lehetőség

sem elegendő a felhalmozódott lemaradá
sok behozatalára.

A beruházási célú kiadások összege az
összes fejlesztési kiadások 73,2%-át teszi ki.

A település fejlődésének várható alaku
lása a VII. ötéves tervben:

A település alapellátását jelentősen ja
vítja az 1986. közepére elkészülő gázveze
ték, amely településünket bekapcsolja az
országos rendszerbe, valamint tartalmazza
a belső gerincvezetéket.

Az első ütemű beruházás befejezésére
18 millió forint beruházás célú átadás lett
előirányozva.A további vezetékekre, az in
tézmények bekötésére 6 millió forintot ter
vezünk.

A gerincvezetékhez csatlakozó ágvezeté
kek kivitelezését utcatársulások szervezé
sével kívánjuk megoldani.

Az úthálózat fejlesztésére a tervjavaslat
8,2 millió forintot tartalmaz, amelyekhez
kapcsolódhat a lakossági hozzájárulás, a
megyei pályázati lehetőség pénzügyi for
rása és részben a működési kiadásokban
szereplő útkorszerűsítésipénzeszköz átcso
portosítása.

Ezek együttes igénybevétele mellett bur
kolt úthálózatunkat 7-8 km-rel növelhet
jük a VII. ötéves tervben.

A "Kunság" Vegyiáru és Élelmiszer Ke
reskedelmi Vállalat az ellátatlan területek
ellátásának javítása érdekében az Október
6. lakótelepen abc-kisáruház megépítését
irányozta elő. A megvalósításra I millió Ft
beruházás célú alapátadást tervezünk.

A húsellátás javítására négy termelőszö

vetkezet közreműködésével húsüzletet lé
tesítünk a Lenin úti lakótömb földszintjén.
A beruházást az OTP Békés megyei Igaz
gatósága bonyolítja le. A beruházás célú át
adás összege 1,7 millió forint, melynek
pénzügyi forrása az érintett mezőgazdasági
üzemek átadott pénzösszege.

A vizgazdálkodási ágazat területén 15,7
millió forint beruházást és 10,3 millió fo
rint beruházási célú átadást tartalmaz a
VII. ötéves terv.

A VI. ötéves tervidőszakról áthúzódó
kötelezettségünk a fenti összegből 12 mil
lió forint.
Áthúzódó kötelezettség:

- Tompa úti szennyvízcsatorna építése
6,8 millió forint értékben. Ezzel
0,9 km-re nő majd a szennyvízhálóza
tunk.

(folytatás az I. oldalról)
szükségessé, amely a kvalifikált szakmun
kások munkalehetőségeit biztosítja.

A termelőerők fejlettsége, a természeti
adottságok, termékszerkezet változásai és
a termelő infrastruktúra hatékonyabbá té
tele biztosítéka a termelés folyamatos nö
vekedésének.

A belépő földgázhasznosítás jelentős elő

relépést fog eredményezni, de továbbra is
meghatározó lesz a mezőgazdasági terme
lés, a kialakult szövetkezeti ipar és állami
ipar termelése.

Az ipar ágazati szerkezetét a hagyomá
nyokon alapuló iparágak mellett a szövet
kezeti ipar erősödése jellemzi.

Nehéziparon belül fejleszteni kell az
energiatakarékos kazángyártást. Nyomda
iparban termelést növelő beruházás bizto
sítja a fejlődést. Az ipar feladata az export
növelő termelés és a hazai választékbővítés.

Az élelmiszeripar továbbra is meghatá
rozó lesz az alapellátásban, de édesipari
termékei országosan is jelentősek.

Az építőiparban a szakember-ellátottsá
gunk kedvező, de a decentralizáltság a ha
tékonyság növekedésének gátja. A jelent
kező beruházási, felújítási, szolgáltatási
igény szervezettebb, a kereslet-kínálat
egyensúlyához igazodó ágazati szerkezet
kialakítása teszi szükségessé.

A termelő infrastruktúra fejlesztésére
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az információ gyors áramoltatásának
legfontosabb eszköze a korszeru hírközlés.

Automata telefonközpontunk biztosíték
az országos hálózat által nyújtott lehetősé~
gek kihasználására és a helyi közületi és la
kásállomások számának növelésére.

Településünk közlekedési feltételei csak
részben biztosítottak. Fejlesztése az úthá
lózat korszerűsítésében, a szilárd burko
latú utak arányának növelésében és a helyi
autóbuszközlekedés javításában indokolt.

A vasúthálózat korszerűsítésénél érin
tettek vagyunk Szajol-Lökösháza vasútvo
nal településünkön áthúzódó szakaszának
átépítésében.

Vízkészletünk növelése 1986-ban a tár
sulati beruházás keretében fejeződik be.
Az ivóvizbővítő beruházás befejezésével
8-10 évig biztosított a település megfelelő

minőségű és mennyiségű ivóvíz-ellátása.

A tanácsi gazdaság működésének, fenntar
tásának és fejlesztésének általános céljai,
feladatai és prioritásai.

Célok, feladatok

A VII. ötéves tervidőszakban a működ

tetés, a fenntartás és fejlesztés egységét kell
biztosítani.

Az egységes pénzalapon belül kiemelten
kell kezelni a meglévő intézmények mű

ködtetését és fenntartását.
Emellett a VII. ötéves tervidőszakban

kiemelten kell kezelni:
- az időskorúakról való gondoskodást,
- az általános iskolai oktatást,
- a középfokú oktatást,
- a kommunális ellátás feltételeinek javí-

tását.
A VII. ötéves fejlesztési terv általános

céljai:
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- az áthúzódó beruházások és kötelezett
ségvállalások teljesítése.

- városiasodási folyamat továbbfejlesz
tése,

- alapfokú ellátás továbbfejlesztése.
Az általános célok megvalósítása érdeké

ben kiemelten kezelendő feladatok:
- gázprogram folyamatos megvalósítása
- településfejlesztési hozzájárulássalkap-

csolatos célok teljesítése
Ezek: hetes öregek napközi otthoná

nak létesítése
tornaterem építése
8 tantermes általános iskola épí
tése

- művelődési ház rekonstrukciójának
1986. évi befejezése

- kommunális fejlesztések megvalósí
tása:
régi szeméttelep megszüntetése, új lé
tesítése

- szennyvízhálózatkiépítésénekbővítése,

- útépítés,
- csapadékviz elvezetése
- lakásproblémák megoldása, ezen belül

a fiatal házasok, két- és több gyermekes
családok lakáshoz juttatásánaksegítése,

- parképítés
- temető fejlesztése

Rendelkezésre álló pénzforrások

Az új szabályozási rendszer alapján Gyo
maendrőd egységes pénzalapja a VII. öt
éves tervidőszakban 813 millió Ft bevétel
lel számolhat.

Ebből:

486 millió Ft
157 millió Ft
123 millió Ft
47 millió Ft

813 millió Ft

A 47 millió forintos céltámogatás tük
rözi, hogy sikerült több fontos feladathoz
megyei támogatást kapni.

Összességében a 8 I 3millió forintos bevé
teli terv teljesíthető, de komoly szervező

munkát, lakossági összefogást és az üzemek
koordinációjának fejlesztését igényli.

A kiadások szerkezete és tartalma

A terv a következő arányokat tartalmazza:
- költségvetési szervek
működtetési, fenntartási
kiadására 70,8%

- fejlesztési kiadásokra 28,6%
- fejlesztési tartalékra 0,6%

Összesen: 100%

I. Működés, fenntartás
A működési, fenntartási kiadások ösz

szege 573 644 ezer forint, mely tartal
mazza:

- A már meglévő inté=ényhálózat mű
ködtetésének, fenntartásának kiadá
sait

- A két középfokú oktatási intézmény
- Gimnázium és Cipőipari Szakközép-
iskola és Mezőgazdasági Szakmunkás
képző Intézet - előirányzatát (5 évre
Il5 millió Ft.)

- Az állóeszköz felújításának lehetősé

geit, amely éves viszonylatban három
szorosa a VI. ötéves terv utolsó évében
rendelkezésre álló előirányzatnak.

Beruházásra előirányzott

összeg:
Beruházási célra átadott

összeg:
Összesen:

127689 eFt

46358 eFt

174047 eFt



A Körösi Állami Gazdaság

eredményes éve
A Körösi Állami Gazdaság 7500 ha

összterületen a Körösök völgyében, három
község - Gyomaendrőd, Dévaványa és
Körösladány - határában átlagosan 18,6
Ak/ha földön gazdálkodik.

Termőhelyi adottságai kedvezőtlenek,

mert a szántó területe 21,3 Ak/ha átlag
értéke mellett igen heterogén, a talajok egy
része erősen kötött, gyakoriak a szikfoltok
is. A Hármas-Körös közelsége folytán is
métlődő a belvizveszély, de a körzet ismert
az aszályos száraz évjáratokról is. Mind
ezek nehezítik és költségekben jelentősen

befolyásolják a növénytermesztési ágazat
munkáit, ágazati valamint vállalati jövedel
mezőségét.

A földterület megosztása közigazgatá
silag:

és átalakítása 2 millió Ft
- 8 tantermes iskola építése 41 millió Ft
- művelődési ház

rekonstrukciója 3 millió Ft
összeggel szerepel a tervben.

Közösségi, közigazgatási és egyéb szol
gáltatás területén - mint áthúzódó beruhá
zás - a tanácsháza központifűtés-rendszere

2 millió Ft beruházási előirányzattalszere
pel a tervben.

Egyéb fejlesztési kiadások

Az egyéb fejlesztési kiadások összege 51
millió forint. Az összes fejlesztési kiadások
21,7%-a.

Magába foglalja:
- az államilag irányított la-

káscserék támogatását 5 millió Ft
- célhitelek visszafizetését és

kamatát 24,8 millió Ft
- zártkertek kezelői jogának

átvétele miatt mg. üzemek
részére fizetett térítési dí-
jat 0,5 millió Ft

- gázkötvény visszafizetését
és kamatát 7,2 millió Ft

- közkifolyó vízdíj és "Gyo-
maendrődiHíradó" meg-
jelenési kiadását 3,1 millió Ft

- a több mint 500 fő tanácsi
és intézményei dolgozói
lakásépítési támogatását 1,3 millió Ft

- fiatal házasok, két-és
több gyermekes családok
lakáshoz jutásának támo-
gatását 8 millió Ft

- termálkút rekonstrukciós
munkájánakköltségét ösz-
szegben. 1,8 millió Ft
A fejlesztési gazdálkodási tartalék a fej-

lesztési kiadások 2,2%-ban, 5,2 millió fo
rint összeggel került megrervezésre.

A lakosság erőforrásainak bevonása,
társadalmi munkája,

a tanács koordinációs tevékenysége
A városiasodási folyamat felgyorsítását,

az infrastruktúra fejlődését, a VII. ötéves

Lehetővé válik 45 OTP-társasház, 67
családi ház és 3 közület bekötése.

- Társulati formában 1986. III. negyed
évi átadási határidővel bekapcsolásra
kerül a 2/D telep, a település vízrend
szerébe. A telep bekapcsolásával a napi
vízhozam 2000 m '-rel nő, és a teljes
vízhozam várhatóan 4500 köbméter/
nap lesz.

Ez a vízmennyiség kb 8-10 évig kielé
gíti a település vízszükségletét.

A tanácsi támogatás összege: 3,5 millió
forint.

Új beruházásként szerepel a tervben:
- A fürdő vízforgató berendezése 2 mil

lió Ft költséggel. Ezzel a berendezés
sel jelentős vizet és költséget takarí
tunkmeg.

- A szippantásos szennyvíz elhelyezésére
fogadóhely l<ialakítása 2 millió forint
előirányzattal.

- További szennyvízcsatorna építésére
közel 7 millió forint előirányzattal.

- Csapadékviz csatorna építése 4 millió
forint összeggel.

A személyi és gazdasági szolgáltatás fej
lesztésére 41,6 millió forint, ezen belül
15,4 millió forint beruházás célú átadás áll
rendelkezésre.

Az előirányzatból áthúzódó kötelezett
ség:

- korszerű, csoportos lakásépítésre alkal
mas telek kíalakításáért az OTP felé
elkötelezettség 14 millió forint

- szolgáltató hálózat fejlesztése 1,4 mil
lió forint.

Az ágazat kiemeit beruházása a 30 db
tanácsi bérlakás megépítése a tervidőszak

végére 20 millió forint költséggel.
Köztisztaság fejlesztésére, ezen belül a

szeméttelep áthelyezésére 4,5 millió forint,
a temetők fejlesztésére l millió forint, park
építésre 0,7 millió forintot fordítunk.

A VII. ötéves tervben elkezdjük a fűz

fászugi új szabadidőközpontkiépítését.
Az egészségügyi és szociális ágazat be

ruházási összege 4 millió forint. Az elő

irányzat az időskorúak szociális gondosko
dásának fejlesztését segíti elő a hetes öre
gek napközi otthonának létrehozásával.
A megvalósítás két lépcsőben történik.

- A tervidőszak elején az endrődi részen
megvásárlásra kerülő épület átmeneti
megoldásként 30 férőhelyes hetes öre
gek napközi otthoni ellátását szolgálja.

- A VII. ötéves terv végén - a rendelke
zésre álló terület biztosításával, a ren
dezési terv szerinti új városközpont
ban - elkezdődik a hasonló célt szolgáló
új épület beruházási munkája.

Kulturális szolgáltatás, oktatás, sport te
rületén jelentős fejlesztések megvalósítá
sára kerül sor.

Az ágazat beruházási előirányzata 65
millió forint.

A tervben áthúzódó beruházásként sze
repel az MHSZ bázis építés 1,5 millió fo
rint előirányzattal.

A tornaterem építésére, mivel az 1985.
évre tervezett kivitelezési munkák áthú
zódtak a tervidőszakra, terveztünk 17 mil
lióforintot.

Ezeken kívül:
- a kisegítő iskola vásárlása

Dévaványa
Gyomaendrőd

Körösladány

3501 ha
3228 ha
750 ha

terv célkitűzéseinekmegvalósítását csak a
lakosság és a gazdálkodó szervek erőforrá

sainak bevonásával, társadalmi munka
szervezésével és annak teljesítésével tudjuk
biztosítani.

A VII. ötéves terv előkészítése és meg
alapozása során a településfejlesztési hoz
zájárulás bevezetésével a lakosság erőfor

rásainak egy részét bevontuk.
Ebből 600 Ft/fő/év figyelembevételével

évi 2 millió forint befizetéssel számolunk,
így a VII. ötéves tervidőszakban várhatóan
10 millió Ft lakossági befizetés történik,
amelyet tornaterem, hetes öregek napközi
otthona és 8 tantermes általános iskola épí
téséhez használunk fel.

A lakosság anyagi közreműködésével je
lentős közműfejlesztések megvalósítására
kerül sor a tervidőszakban : szennyvízveze
ték, ivóvízvezeték, útépítés, gázvezeték
építés megvalósításában, mintegy 8,5 mil
lió forint lakossági forrásra számítunk.

A vállalatokkal és a szövetkezetekkel fo
lyamatban lévő és az új VII. ötéves tervi
együttműködésikeretmegállapodás alapján
a gazdálkodó szervek a településfejlesztést,
a sport, a közművelődés fenntartását, az
oktatási intézmények fejlesztését, valamint
a gyermekintézmények fenntartását összes
ségében több mint 20 millió forinttal támo
gatjuk.

Az anyagi hozzájárulás mellett kitűzött

céljaink megvalósításában nélkülözhetetlen
tényező lesz a lakosság és az üzemek által
végzett társadalmi munka, melyre az eddigi
tapasztalatok alapján bizton számíthatunk.

Összefoglalva GyomaendrődVII. ötéves
terve történelmünk legkiemelkedőbbfejlő

dését biztosító feladatait tartalmazza. Vég
rehajtásával lakosságunk életviszonyaiban
komoly fejlődést érünk el, ezért mindany
nyiunk érdeke, hogy egységes akarattal és
cselekvéssel dolgozzunk eredményes végre
hajtásáért.

Jenei Bálint
tanácselnó'k

A gazdaság dolgozói is hasonlóan három
község területéből tevődnek össze:

Gyomaendrőd 213 fő

Dévaványa 141 fő

Körösladány 104 fő

Szervezeti felépítése kombinált. A terü
leti elv a két termelő kerület alapján, míg
az ágazati elv a kerületeken belül, továbbá
az ipari, az építőipari, szállítás, a központi
ágazat Útján biztosított. 458 fő a jelenlegi
átlagos állományi létszám, amely 12 önel
számoló és önálló érdekeltségű egységben
dolgozik.

Adottságai, tevékenységi köre, szerve
zeti felépítése, valamint egyéb szubjektív
tényezők alapján gazdálkodási eredményei
is igen változóak voltak. Az 197o-es évek
elején szép eredmények majd az évtized
végére jelentős gondok és veszteségek mu
tatkoztak a gazdaságban, ezért 198o-ban
átmenetileg egyéb okok miatt bekerült a
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1981 1982 1983 1984 <985
Átlagos állományi létszám (fő) 534 527 522 485 458
Állóeszköz nettó értéke 215 231 218 822 181 868 181 Il7 178 588
Összes készletérték 117705 121 428 Il5 132 116277 Il3277
Amortizáció 17 421 17 662 18 371 20697 19459
Fel nem osztOtt költség 23 859 321 32 36 957 3°723 26153
Összes üzemi termelési érték 185 854 188 500 189 147 21 4377 223 031
Vállalati eredmény 5 863 995 1097 6102 13946

1981 1982 1983 1984 1985
Öszi kalászos ha 1702 1289 2174 2183 2252
Rizs ha 892 920 948 1042 581
Napraforgó ha 1423 938 488 225 381
Lucerna ha 340 475 439 543 456
Kukorica ha 24 96 206 268
Szarvasmarha db I 586 I 665 I 698 1607 1625
Baromfi értékesítés db 324 54787 Il6 123* 58 435
Juh átlag db II 868 I 1422 4964 4459 4 088
Ipari tevékenység

árbevétele mFt 5495 6891 10491 12 789 18896

* Ebből csirke: 60285 db

II. Átlagos és fajlagos mutatók

Termelésszerkezetí változások (1981-85)

(folytatás a 3. oldalról)
támogatott gazdaságok körébe 1983. de
cembeqI-ig.

Ezen időszak alatt rendezésre kerültek a
termelés feltételeit biztosító objektív ténye
zők, de vele párhuzamosan a vezetés is.

I.

Ezen alapvető szervezeti ágazati tevé
kenységi átrendezés folyamatában 1984
ben egy szerény 6102 mFt mérleg szerinti
eredményt ért el a gazdaság. Ez alapot je
lentett egy átlagos gazdasági évesetén az
előrelépéshez, a stabilizálódáshoz. A rizs
terület csökkentése, az elhúzódó juhászati
per befejezése, az önelszámoló egységek
mechanizmusának beindulása az önálló
érdekeltségek erősödése, a csökkenő lét
szám mellett az élőmunka hatékonyságának
növelése, a gazdasági általános költségek
csökkenése, mind biztató előjelek voltak
1985-re, de gondok is mutatkoztak. Ilyen
volt az 1985. január-február havi rendkí
vüli hosszan elhúzódó hideg tél, amely
többietköltséget, hozamkiesést és munka
elmaradást eredményezett. Ilyen volt az új
vállalatirányítási rendszerre való áttérés is,
amely nagyobb önállóságot biztosított, de
a lehetőségekkel még előre nem ismert mó
don kellett élni és tevékenykedni.

Ezen tényezők jelenlétével indította el
gazdaságunk az 1985. évet. A vállalat a
6,5 millió Ft eredménytervét 13946

Az ágazati rendszer felszámolásra került,
emelkedett a gabona vetésterülete, csök
kent a juhászat, a napraforgó aránya. Bő

vült az ipari termelés és új ágazat honoso
dott meg, a baromfi.

mFT-ra teljesítette, amely összegszerűsé

gében rekordot jelent a vállalat életében.
Nem voltak 1985-ben magas eredményt
hozó ágazatok, de jelentősége főleg annak
volt nagyobb, hogy nem volt komolyabb
veszteséget hozó ágazat sem. Növényter
mesztés vonatkozásában ki kell emelni a
napraforgó ágazatot, amely 381 ha terüle
ten 1,9 t/ha átlagrermés mellett 2535 mFt
fedezeti összeget biztosított, továbbá a
rizst, amely 581 ha területen 3 tonna átlag
termés mellett ha-onként 15 803 Ft, ösz
szesen 9182 mFt fedezeti összeget hozott.
A növénytermesztés a tervét megközelí
tette, 150 ezer Ft-tal maradt alatta a ter
vezett 19 131 mFt fedezeti összegnek.

Állattenyésztésünk meghozta az elmúlt
években rekonstrukciós felújításra fordí
tott összeget. A szarvasmarha 18,5 millió
Ft-os beruházás megrérülése kedvezőbben

alakult mint ahogy reméltül<, így 46,2 mil
lió Ft árbevételt ért el az ágazat, fedezeti
összege 2094 mFt, ehhez jön 8953 mFt
állami dotáció, ezzel a gazdaság legjövedel
mezőbb ágazata lett. I liter tej önköltsége

6,59 Ft, míg értékesítési átlagára 9,45 Ft.
I liter tej előállításához 0,32 kg abrakot
használrunk fel, az egy tehénre eső tejter
melés 5645 liter.

A liba ágazat mintegy 70 ezer db-os
nagyság, 5475 mFt fedezeti összeget biz
tosított.

A juhászati ágazat 1340 mFt fedezeti
összegével együtt az állattenyésztés a ter
vezett 5996 mFt-tal szemben 8910 mFt
fedezeti összeget ért el, és az állami támo
gatás összege 8953 mFt volt.

Melléktevékenység területén meg kell
említeni a mintegy 10 ezer tonna nagyságú
gabonatároló jobb kihasználtságát és 7500 t
tápgyártást, amely tevékenységgel a köl
csönös érdekek szem előtt tartásával fej
lesztettük tevékenységünket.

Ipari tevékenységünk 18486 mFt árbe
vételt ért el, fedezeti összege 5300 mFt.
Év közben probléma volt a munkaellátott
sággal, időnként a szervezettséggel, illetve
ebből adódóan az élőmunka hatékonyságá
val. Feladat az ágazat bővítése, illetve a
gazdaság több lábon állásának a biztosítása.

Az elmúlt tervciklus folyamán is a fő

cél a stabilizálás, az élőmunka hatékony
ság, az ágazati arányok és a több lábon ál
lás mellett a jövedelmezőség volt, mint
ahogy az alábbi általános adatok is mutat
ják: (lásd a II. táblázat)

Az állományi létszám csökkenésével ará
nyosan emelkedett 348 mFt/fő termelési
értékről 487 mFt/fő termelési értékre,
míg a személyes jövedelem 50 705 Ft/főről

70 460 Ft-főre.

Gazdaságunk vezetése úgy értékeli, hogy
a feladathoz megválasztva a megfelelő sze
mélyt, még kedvezőtlen közgazdasági sza
bályzók és időjárási viszonyok mellett is
lehet egy szerényebb eredményt elérni.
Ez a célkitűzésünk az 1986. évre és a VII.
ötéves terv időszakárais. Évi átlagos 12mil
lió Ft eredményt terveztünk, bizonyos lét
számnövekedéssel. A tervciklus végére
I főre eső jövedelemszínvonal emelkedését
átlagosan évenként 5%-ra tervezzük. De
ezen célkitűzések eléréséhez minden körül
mények között szükséges a kialakult érde
keltségi rendszer továbbfejlesztése, a gaz
dálkodási tevékenységünk stabilizálása, a
műszaki színvonal szintentartása, illetve
emelkedése, emellett tevékenységi körünk
bővülése is, melyhez viszont elengedhetet
lenül szükséges a gazdasági élet fellendü
lése. Dr. Dávid Imre

igazgató

Bemutatjuk városkörnyéki településeinket II. Ecsegfalva
Az Árpádok idejében (az 1300-as) évek

ben virágzó falvak alakultak ki a Nagykun
ság és a Sárrét találkozásánál. Különösen
jelentős lehetett a Berettyó bal partján
épült Ecseg. Kiemeli jelentőségét az is,
hogy temploma is volt. Ismeretes mindenki
előtt, hogy az Árpád-házi királyok rendel
kezései szerint nyolc-tíz falu közül csak
egy épített templomot. Az első írásos em
lék 1219-ből maradt fenn. Ekkor Heves
vármegyéhez tartozott. 1225-ben az ecsegi
határ egy részét a budai pálos rendi szerze
tesek kapták.
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Ebben az időben hatalmas nádas és mo
csárvilág volt ez a táj. Végeláthatatlan ná
das, nehezen járható mocsár, hatalmas fü
ves puszta váltogatta egymást. E tájon
gyakran találkozott áradások alkalmával a
Tisza, a Berettyó és a Körös vize. A falu
lakói állattenyésztéssel, halászattal és páká
szással foglalkoztak. Apákászok csónak
jaikkal bejárták Karcag, Ványa, Gyoma,
Szeghalom, Mezőtúr, Túrkeve helységeket
is. A községhatárokat nem nagyon tartották
tiszteletben, emiatt sokszor alakult ki ha
tárvita.

1470-es években nyitottak földutat Dé
vaványáról Ecsegen keresztül Szolnok felé.

A békés hajdant a török-tatár dúlás bon
totta meg. Egy kóborló tatár és török horda
felégette Ecseget. A falu elpusztult, temp
loma rombadőlt.Lakóinak nagy része a ná
dasokba menekült. A Szolnoki Levéltár
adatai szerint a török felégetése után lakat
lan pusztává változott a környék. Csaknem
300 éven keresztül mint Ecsegi puszta ha
tárnév maradt fenn.

188o-as években megépült a Kisújszál
lás-Dévaványa közötti vasút.



1985. december 3-án indult be a buda
pesti FÉKON kihelyezett üzeme a ter
melőszövetkezetben,ahol 40 fő nő dolgozó
részére egész évben folyamatos munka biz
tosítva van. Ez jelentős lépés azért is, mert
ezeknek az édesanyáknak több idejük ma
rad a családra, a gyermeknevelésre és pihe
nésre, mert nem kell utazással, várakozással
tölteni idejüket.

Továbbra is feladatunk, hogy minél ki
sebb legyen a vidékre járó dolgozók száma,
ennek érdekében keressük a lehetőséget a
szövetkezeten belül a melléküzemági tevé
kenység bővítésére.

Községünk mezőgazdasági jellegű. Je
lentős létszámot foglalkoztat a Nagykun
sági Állami Gazdaság és az Egyetértés

1906 körül kövesutat készítettek a vasút
mentén Dévaványáról Kisújszállásra.

1922-ben 100 telket Osztottak ki a déva
ványai emberek között. Ez a telekkijelölés
a vasút - Berettyó híd szögletében történt.
Ez a dévaványai kiáramlás hozta létre a
mai falut.

Az első utca a "Bérlősor" a mai Kossuth
utca volt.

1944. október 6-án szabadult fel a tele
pülés. 1945. óta önálló község. Puszta
ecseg, majd későbbEcsegfalva lett a község
neve. 1949-ben történt a villamosítás.
1960-ban 2223 lakost tartottak nyilván,
ezek negyedrésze ekkor még tanyán lakott.

Ez a létszám 1760 főre alakult, - azt meg
kell jegyezni, volt ennél kevesebb: 1400 fő

is - reméljük és bízunk abban, hogya lét
számcsökkenés nem lesz nagymértékű.

A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején
sokan elköltöztek községünkből, de ez a
kedvezőtlen folyamat megállt.

Ennek okát ma már keresni nem érde
mes, több olyan tényező is befolyásolta
mint pl. a vasút felszámolása, mely Déva
ványa és Kisújszállás között bonyolította le
a személy- illetve áruforgalmat. Ezzel még
ma is sokan foglalkoznak az itt élő emberek
közül, és keserű szájízzel beszélnek ennek
megtörténtéről.

Községünk életében, hasonlóan a többi
kis községekhez, a lakosság foglalkoztatott
ságának igen nagy a társadalompolitikai
jelentősége. Az életkörülmények alakulá
sának, az intézményhálózat és a kommu
nális fejlesztés mellett alapvető szerepe a
munkaképes koru lakosság foglalkoztatási
helyzete. A falu és a város közötti társa
dalmi különbség, a településhálózatban
mutatkozó aránytalanságok alapvetően a
foglalkoztatottság helyzetére is visszavezet
hetők.

Nyilván a 70-es években ezt nem kísér
tük kellő figyelemmel, akkor történt intéz
kedés, amikor jelentősenlecsökkent a lakos
ság száma.

Ekkor megindult egy folyamat, mely a
munkaképes korú lakosság helybeli foglal
koztatására irányult.

Jelentősebbmunkaerőt foglalkoztató he
lyi üzemek a következők:

Nagykunsági Á. G.
Egyetértés Mgtsz
Gyomai Kötőipari Szövetkezet
Tanácsi Intézmények
AFbSZ

390 fő

223 fő

50 fő

59 fő

33 fő

Termelőszövetkezet. Kiemelkedő szerepet
a termelőszövetkezet tölt be, mely fokozot
tan és sokoldalúan bekapcsolódik települé
sünk rendezésébe, együttműködikminden
alkalommal amikor olyan kezdeményezés
történik, mely az itt élő emberek közérze
tét, életmódját, életvitelét pozitívan befo
lyásolja. bvek óta eredményesen gazdálko
dik, annak ellenére, hogy elég nehéz körül
mények között végzi munkáját.

1985. évben 8367 mFt nyereséggel zárta
az évet. Nagyon sok intézkedés történt a
dolgozók élet- és munkakörülményeinek
javítása érdekében, de még mindig van bő

ven feladat, melyet meg kell oldani.
Továbbra is feladatának tekinti a szövet

kezet eredményes gazdálkodását, ezen túl
a községfejlesztési lehetőségek maximális
támogatását.

A község alapáruellátásáról a Dévaványa
és Vidéke AFÉSZ gondoskodik. Jelentős

és nem könnyű feladatot lát el, mivel egyre
jobban megnőnekaz igények, a követelmé
nyek az itt dolgozók munkája iránt. Jelen
tősen befolyásolja a lakosság hangulatát,
hogy milyen a kereskedelmi ellátás, annak
kulroráltsága, színvonala. Összességében
az alapáruellátás megoldott. 1981-ben egy
új élelmiszerbolt került átadásra, mely a
dolgozók és lakosság elégedettségére tör
tént. Az volna kívánatos, ha ez a folyamat
nem állna meg és Ecsegfalván a jövőben ne
csak felújításokra kerüljön sor, hanem egy
egy új létesítmény átadására is. Nem szak
üzletre gondolunk, ez irreális dolog lenne,
de azt elképzelnénk, hogy egy mainál a kor
nak jobban megfelelő, jól felszerelt ven
déglő álljon a lakosság részére.

Ecsegfalva jelenleg is a gazdaságilag el
maradt térségekhez van sorolva, annak el
lenére, hogy az elmúlt öt-hat évben jelentő

set lépett a fejlődés útján. A település arcu
lata rendezettebbé vált, s a benne élő em
berek közérzete, életmódja is ehhez igazo
dott.

Az elmúlt években voltak olyan intézke
dések, melyek a lakosság megtartását nega
tív irányba terelték.

Ilyen volt: Dévaványa-Ecsegfalva társ
község létrehozása érdekében tett lépések.

Eddig nem tapasztalt aktivitással tilta
koztak ez ellen.

Utána következett az új körzetközpont
hoz való csatlakozás, melytől mindenki
idegenkedett.

Úgy érezzük, az akkor felmerült gondok
folyamatosan megszűnnek.

Gondként jelentkezik ma is a település
elhelyezkedéséből ·adódóan, - Békés me
gye-Szolnok megye -, hogy nem egyér
telmű még ma sem hovatartozásunk pl.
az egészségügy területén. Hosszú évek ta
pasztalata: az itt élő emberek a közeli vá
rosban Kisújszálláson vállalnak zömével
munkát, ide járnak a gyerekek szakmunkás
képzőbe, középiskolába. Nincsenek szak
üzleteink, a különböző vásárlási igényeiket
is itt bonyolítják le. Éppen emiatt alakult ki
nagy vita amikor a társközség létrehozása
felmerült.

Ma többen másként gondolkoznak.
Az elmúlt öt évben érezte a lakosság, hogy
Békés megyéhez tartozik.

Az elmúlt évben a községben ötvennyolc

millió Ft az az összeg melyet fejlesztésre,
felújításra, alapellátás bővítésre felhasznál
tunk, ebből a társadalmi munka értéke
meghaladta a 20 millió Ft-ot. Ma már senki
sem foglalkozik azzal, hogy mennyi fizikai,
szellemi, szervező munka áll a 20 millió Ft
mögött. Egy a lényeg:

Felépült egy négytantermes iskola, ahol
az itt élő iskolás korú gyerekek kulturált
körülmények között folytathatják tanul
mányaikat. Hosszú távon megoldottuk e
területen levő gondjaink egy részét.

Jogos igényként merült fel minden kor
osztály részéről egy művelődési ház fel
építése. Központi segítséggel, nagyfokú tár
sadalmi munka szervezéssel a ·mi lehetősé

günket figyelembe véve, ezt is megvalósí
tottuk. Éreztük, ha meg akarjuk nyerni az
embereket a művelődés céljainak, az ott
honihoz hasonló kényelmet biztosítani kell.

Lassan sikerül tartalmi munkával fel
tölteni, és egyre többen tekintik a szabad
idő fő területének a művelődési házat.

Jelentős segítséget nyújt e területen még
a községi könyvtár, mely modern, kényel
mes. Indokolt lenne a könyvállományát
gyorsabb ütemben felújítani.

Igen eredményesen működik az Egyet
értés Mgtsz Nyugdíjas Klubja mely az
időskoruakat fogja össze, jelenleg 120 fő

aki itt találja meg szórakozását. Szerény
keretek között működnek, összetartanak és
szervezetten vesznek részt a község ren
dezvényein.

Ezeket az eredményeket, melyet az
utóbbi években elért a község, az egész la
kosság nagyra értékeli, és egy pillanatra
sem feledkezik meg arról a segítségről sem
melyet kaptunk. Saját erőből avezetékes
ivóvízellátást sem tudtuk volna megoldani
többek között, mely 22 millió Ft-ba került.

Az élet nem áll meg, ami azt is jelenti,
hogy továbbra is lenni kell értelmes célki
tűzéseknek, ha azt akarjuk, hogy az utóbbi
eredményeink fokozódjanak.

Ilyenek:

- Bekapcsolni a gázprogramba gazdálkodó
szerveket és lakosságot egyaránt. .

- Öregek napközi otthonának beindítása,
melyet indokol, hogy közel 400 f6 aki
nyugdíjas korú, vagy egyéb ok miatt
nyugdíjas

- Egészségház építése
- Intézmények felszereltségének pótlása,

korszer.űsítése, hogy csak a jelentősebbe

ket emeljük ki.

Reménykedik a lakosság, hogy felettes
szervektől megfelelő támogatást kapunk,
és további segítséget céljaink megvalósítá
sához. Az Ecsegfalván élő emberek bebizo
nyították, hogy mire képesek, melyet szá
mokkal is alátámasztunk. Az V. ötéves terv
időszaka alatt az egy lakosra jutÓ társa
dalmi munka értéke 221,- Ft, ez a VI. öt
éves terv időszaka alatt 2257,- Ft-ra ala
kult.

Ez azt is jelentette, hogy a központi se
gítséget nemcsak vártuk, hanem saját erő

vel is jelentősen hozzájárultunk ahhoz,
hogy településünkön legalább a jogos igé
nyek egy rész(' megvalósuljon.

Papp Józsefné
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ALMA MATEREINK II.
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet

Idestova két évtizede képez szakmunká
sokat az intézmény Békés és Csongrád
megye számára. Ez idő alatt 1466 fiatal
kapta meg itt szakmunkás-bizonyítványát.

A végzett tanulók nagy része saját szak
májában helyezkedik el. Ez elsősorbanan
nak köszönhető, hogy a tanulóknak a kü
lönböző mezőgazdasági és élelmiszeripari
vállalatok 3 évre társadalmi ösztöndíjat
biztosítottak.

Az intézet oktató-nevelőmunkája lépést
tart és követi a fejlődésben a mezőgazdaság

és élelmiszeripar állandó fejlődését.

Az újonnan megjelent állami tantervek is
ehhez igazodnak. 15 esztendővel ezelőtt

idekapcsolták az eleki mezőgazdasági szak
iskolát is, amely azóta kihelyezett tagozat
ként miíködik.

1971-től baromfihús-feldolgozó szak
munkásokat is képez az iskola. E mellett
még az alábbi szakképzés folyik: baromfi
tenyésztő, sertéstenyésztő, juhtenyésztő,

szarvasmarha-tenyésztő.

Az itt tanuló diákok valamennyien vidé
kiek, mindnyájan kollégiumi elhelyezésben
részesülnek.

A kollégium összkomfortos, minden
igényt kielégít, felszereltsége ideális, a szó
szoros értelmében a fiatalok második ott
hona. A megyei versenyeken háromszor
arany oklevelet és két ízben ezüstöt nyert el
a kollégium.

Az idei tanévben a "Kiváló Kollégium"
cím elnyerése a cél. A kollégium tartalmas
nevelőmunkája eredményesen elősegitette

Az alábbiak közzétételét azért tartom
szükségesnek, mert a könyvtár két olyan
munkaterületéről van szó, amelyet a
könyvtárosok a település lakóinak közre
működése nélkül nem tudnak elvégezni.
Kérem, hogy akinek módjában áll, segítse
munkánkat.

A helytörténetröl
A könyvtárak feladatai közé tartozik az

is, hogy összegyűjtse, megőrizze, feltárja
és rendelkezésre bocsássa a településükkel
kapcsolatos dokumentum-anyagot. Gyo
maendrődön mindkét könyvtár régóta
végzi már ezt a gyűjtőmunkát. A gyűjtés

kiterjed Endrőd, Gyoma és Hunya telepü
lésekre. Kronológiai határ nincs: a legré
gebbi kortól máig minden történeti jellegű

dokumentumot gyűjtünk. Tematikai határ
sincs: az a lényeg, hogy az anyag a felso
rolt községek valamelyikéről szóljon. Azo
kat a kiadványokat is meg kell őriznünk,

amelyeket ezekben a községekben nyomtak
- tehát az összes Kner-könyvet pl. A kö
vetkező dokumentumféleségeket kell gyűj
tenünk: könyv, folyóirat, üzemi lap, pros
pektus, gyártmánykatalógus, röplap, pla
kát, meghívó, kiállítási katalógus, térkép,
kép, képes levelezőlap, fénykép, szakdol
gozat, mikrofilm, kazetta, hanglemez. stb.
Nem gyűjtjük pl. az üzemek év végi beszá-
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a tanulók helytállását a különböző tanul
mányi versenyeken. A tantestület kiváló
munkáját fémjelzi az 1984-ben elnyert
Czabán Samu-díj. Az oktató-, nevelő kö
zösség 25 tagú. Tízen rendelkeznek közép
iskolai tanári diplomával, ugyanennyien
általános iskolaival, és 5 fő szakoktatói ké
pesítést szerzett.

Az elmúlt esztendőkkitüntetettjei :
Szűcs János, Szujó Lajos, Varga Józsefné

"KiválóMunkáért" címet kapott 1984-ben.
Lichtenstein Katalin tanárnő "Kiváló

KISZ-munkáért" érdemérmet nyert 1985
ben.

A hagyományos Erkel Diákünnepsége
ken néptánc csoportjuk II. helyen végzett,
irodalmi színpadjuk pedig helytállt a minő
sítő versenyeken. Ezeknél is büszkébbek
a "Szakma Kiváló Tanulója" versenyeken
elért eredményeikre, mert I I tanuló már
itt megszerezte a szakmunkás-oklevelét.
Ezek közül is kiemelkedett Ádám Ildikó,
Szetlik Erzsébet és Bartos Kornél. Ebben
a tanévben negyedszerre lesznek házigaz
dák a versenyek megrendezésében.

A megyei fizikai versenyen Kocsis János
a II. helyet szerezte meg. Immár 1980-tól
kétévenként megrendezik a Mezőgazdasági

Tanulók Nemzetközi Spomalálkozóját.
Az ország hasonló profilú iskoláin kívül
szlovák, NDK-fiatalok is indulnak ezen a
versenysorozaton. Ezt a kiemelkedő SpOrt
eseményt a Mezőgazdasági és ~lelmiszer

ipari Mínisztérium, a KISZ KB és a
MEDOSZ Országos Központja finanszí-

Kutassunk együtt!
molóit, de ha egy üzemről történeti jellegű
munka készül (több évről szól, a lényeges
dolgokat summázza), ez már helytörténeti
dokumentum.

Az összegyűlt anyagról a helytörténeti
katalógus (különböző szempontok sze
rinti nyilvántartás) számára cédulákat ké
szítünk és a szükséges munkálatokat elvé
gezzük. Így tudjuk tájékoztatni olvasóin
kat a település múltjáról, vagy a közülünk
származó híressé vált emberekről, vagy pl.
az ENCI történetéről. A helytörténeti
anyagról Tóthné Guth Mária könyvtáros
ad tájékoztatást. Sajnos a legtöbb doku
mentum többnyire egy példányban van
meg könyvtárunknak, így azok csak hely
ben olvashatóak. Azokat, amelyekből több
példánnyal rendelkezünk, természetesen
kölcsönözzük (pl. Gyomai tanulmányok).

A fentiekből talán már kis is derült, mi
ben kérünk segítséget:
- Köszönettel vesszük, ha a könyvtárnak

ajándékoznak helytörténeti anyagot.
- Köszönettel vesszük azt is, ha közli va

laki, milyen - helytörténeti szempontból
értékes - dokumentummal rendelkezik,
nem ajándékozza a könyvtárnak, de meg
engedi, hogy lemásolhassuk, vagy a szük
séges adatokat feljegyezhessük.

- Örülnénk, ha dokumentumlelőhelyhez

segítenének bennünket.

rozza. KISZ-szervezetük három ízben
nyerte el a "Kiváló KISZ-alapszervezet"
címet.

Az iskola valamennyi tanulója tagja a
MEDOSZ-nak. 65 taggal MHSZ klub
működik, a vöröskeresztes fiatalok verse
nyében a közelmúltban II. és III. helyen
végeztek.

A tanulók életét segíti és megkönnyíti az
iskolai ÁFÉSZ, alapvető taneszközöket és
élelmiszereket árusítanak.
Fő szakmájuk megszerzése mellett be

tanított munkásként elsajátíthatják a nap
pali tagozatosok a gépi fejő, a keltetőgép

kezelő és a juhinszeminátor szakmák főbb

vonásait.
Szakközépiskolai képzés folyik a felnőt

tek részére, növény és állattenyésztő sza
kon. Ez az idén 30 fővel indult be.

Egy éve a lótenyésztő szakmunkásképzés
is beindult a Mezőhegyesi Mezőgazdasági

Kombináttal közösen. Terveik között sze
repel 1987. őszétől szakközépiskolai fokon,
nappali tagozaton a kisállattenyésztő szak
képzés beindítása.

Élelmiszeriparunk és mezőgazdaságunk

a nemzetközi piacon igen nagy elismerést
vívott ki az elmúlt esztendőkben.A fejlett
tőkés országok és a szocialista országok is
igen sok, "magyar módszer"-t vettek át
ezen a területen. Ehhez hozzájárult a
Gyomaendrődi Mezőgazdasági és Élelmi
szeripari Szakmunkásképző Intézet két
évtizedes elismert, kiemelkedőmunkája is.

Hajdú László

Az irodalmi lexihonról
A jelenleg használatban lévő irodalmi

lexikon kiadási éve: 1965, tehát a benne
lévő adatok elavultak. Annak érdekében,
hogy új, aktuális adatokat tartalmazó lexi
kon jelenjen meg, a Petőfi Irodalmi Mú
zeum elindított egy országos akciÓt, s a
teendőket körzetekre lebontva adta ki.
Eszerint: könyvtárunknak mindenkit fel
kell jegyezni, akinek valamilyen fajta szel
lemi terméke megjelent és az illető író dé
vaványai, ecsegfalvi, endrődi, gyomai vagy
hunyai születésű, vagy a felsorolt községek
valamelyikében hosszabb ideig tartózko
dott. Az összegyűjtés szempontjából lé
nyegtelen, hogy mi a megjelent írás tar
talma: mindenkit fel kell jegyeznünk.
A megjelent munka bármilyen nyelvű le
het. Időhatár sincs, mindenkit fel kell
venni: a nem élő és az élő írókat is. A gyűj

tőmunkát 1990-ben zárjuk le.
Az a kérésem, hogy akinek bármilyen

írásos munkája megjelent, vagy tud olyan 
a körzetben élt vagy élő- szép-, vagy szak
íróról, látogasson el a könyvtárba, és kö
zölje az általa ismert adatokat.

Míndkét témával ·kapcsolatban előre is
köszönjük a segitséget.

Homoh LajoSllé
hönyvtál'vezetö



A Gyoma I<'ötöipari Szövetkezet a tervek tükrében
A szövetkezet a VI. ötéves tervben 36%

kal több terméket állított elő, mint a ko
rábbi időszakban.

Szocialista exportja 28%-kal növekedett,
azonban a tőkés export nem érte el a ko
rábbi szintet.

Gazdálkodási eredményük javult a=ak
ellenére, hogy az 5 év alatt a szabályozók
nagymértékű eredményeivonással jártak.

Bérszínvonaluk - bár még most is ala
csony - a tervidőszak végére 49%-kal nö
vekedett.

Évenként mintegy 8,3%-OS ütemmel,
ami kb. az ínfiációs szinttel megegyezik.

Igen pozitív, hogy a 36%-os termelés
növekedést közel 20%-kal alacsonyabb lét
számmal érte el, így az egy főre eső terme
lés több mint 60%-kal növekedett.

A tervidőszak végére régi adósságaikat
kifizették, ma a szövetkezet tiszta vagyona
meghaladja a 72-73 millió Ft-ot.

Beruháztak a tervidőszakban zokni- és
körgépek vásárlására, valamint kisebb esz
közök pótlására több mint 20 millió Ft-ot.

Lecserélték a szövödei 50-60 éves gépe
ket, mellyel jelentősen meg fogják növelni
a népművészeti termékek gyártását.

Jelentős összegekkel támogatták a taná
csok különböző kö=űfejlesztéseit, gyer
mekintézmények, sport, stb. A jóléti és
kulturális alapra több mint 4,5 millió Ft-ot
fordítottak.

Ú gy értékelhető a szövetkezet eddigi
munkája, amelyre jóllehet alapozni a kö
vetkező ötéves terv magasabb szintű köve
telményeit.

A VII. ötéves tervről:

Termelési értéküket - figyelembe véve
a nehéz piaci helyzetet - valamivel kisebb

mértékben növelik, mint a VI. ötéves terv
ben.

A szocialista exportot háromszorosára, a
tőkés exportot két és félszeresére emelik.

Nyereségtömegüket a tervidőszak végére
30%-kal, a kereseteket 32%-kal tervezik
növelni úgy, hogy a foglalkoztatott létszám
mintegy 10%-kal tovább csökken.
Tervük:
- Tovább korszerusíteni termékeinket, fo

lyamatosan keresni az új piacot és érté
kesítési módszereket.

- Szükség szerínt növelni belföldön a köz
vetlen értékesítést kiskereskedelem ré
szére, a terméknövekedéstől lényegesen
nagyobb ütemben kell a szovjet piacra
szállítani, de ugyanúgy a tőkés relá
cióba is.

- Növelni az importpótlót, fejleszteni a
minőséget legalább a 85%-os arányra.
Szövödében a me=yiség mellett növeini
a NIT által zsűrizett termékek arányát.
Ki kell fejleszteni a szövött termékek
konfekcionálását részben saját alapanya
gunkra, részben a bérmunka formájában.
Fejleszteni a szabadidő-ruha gyártását,
zokninál áttérni a korszeru alapanyagra,
törekedni a távol-keleti bérmunka fej
lesztésére.

- Törekedni az anyag- és a termelésben
lévő termékek szigorúbb elszámolására,
elszámoltatására.

- Csak hibátlan technológiai, műszaki le
írással és mintával indítani a termelést
minden üzemrészben.

- Költségnormákat kell megállapítani a
szövetkezetre és üzemi szintre egyaránt,
s a vezetőknek az érdekeltséget ezek be
tartására, ill. nyereségre építeni.
(Törekedni kell az önelszámolás felé.)

- Az üzemekre, művezetőkre,üzem- és te
lepvezetőkretovább decentralizálni a fel
adatokat, hatáskört és felelősséget.

- A készlet- és pénzügyi helyzetet, szerző

déses fegyelmet tovább szilárditani.
- Fokozni az ellenőrzést, beszámoitatást, a

jövedelmek alakulásában a jobb és ke
vésbé jó munka az eddiginél jelentősebb
tényezőként szerepeljen.

- A gazdálkodási eredmények függvényé
ben folytatni a varró- és kötőgépek kor
szerűsítését lizíng formában.

- Létszámgazdálkodásban törekedni a ma
gasabb szakmai összetételű arány kiala
kítására.

- Növelni az ipari tanu1ók számát, segíteni
a felnőtt szakmunkásképzést.

- Ahol mód van rá, fejleszteni a megválto
zott munkaképességűekfoglalkoztatását.

- Tovább fejleszteni a szocialista munka
versenyt, a brigádmozgalrnat, mely válla
lások elsősorban a gazdasági feladatokhoz
igazodjanak.

- Törekedni kell a szövetkezeti tagság és a
szövetkezet szorosabb anyagi kapcsola
tára. (A részjegyértékek karbantartá
sára, azok kiegészítésére.)
Ezen fő feladatok megvalósítását az üze

mekre lebontott intézkedési terveken ke
resztül kívánjuk elérni.

Bízunk abban, hogy a piaci körülmények
kedvezőbbé válnak, de elsősorban abban
bízunk, hogy a pontosabb, fegyelmezettebb
összehangoltabb munka biztosíték lesz a
VII. ötéves terv feladatainak megvalósítá
sában.

Kiszely Lajos
elnök

Bemutatjuk a Fogyasztók Nagyközségi Tanácsát
A Hazafias Népfront Elnöksége 1985.

márc. 19-én tartott ülésén választotta meg
a Fogyasztók Nagyközségi Tanácsát. Éves
munkájukat a közelmúltban értékelte az
elnökség.

Engedje meg a kedves olvasó, hogy az
elnökségi ülésen elhangzott beszámoló
tükrében tájékoztatást adjak a testület éves
tevékenységéről.

A Fogyasztók Tanácsa II fős létszámból
tevődik össze.
Titkára:

Kulcsár Mihályné Gyomaendrőd

Elnöke:
Jakus Imre Gyomaendrőd

Tagjai:
Horváth Mihály Gyomaendrőd

Fülöp Istvá=é Gyomaendrőd

H. Kovács Alajosné Gyomaendrőd

Kertes József Gyomaendrőd

Hegedüs Edéné Hunya
Bogya Elek Ecsegfalva
Kéki Lajosné Dévaványa
Szilágyi Sándor Dévaványa
Tevékenységüket településünkön és a

körzet többi községében végzik.
A Fogyasztók Tanácsának feladata, hogy

segítően lépjen fel a fogyasztói érdekvéde
lemben, véleményezzen s a felmerült prob
lémák rendezése érdekében eljárást kezde
ményezzen.

Tevékenysége nem szűkül be az áruellá
tásra, a kereskedelmi tevékenységre. Haté
konyan foglalkoznak a helyi szolgáltatások
helyzetével, a lakosságot érintő ügyintézé
sek rendjével, s az egyéb olyan kérdések
kel, amelyek a fogyasztókat közvetlenül
érintik.

Az elmúlt évben az alábbi témákat tár
gyalták, illetve dolgozták fel.

- Elemezték, értékelték Gyomaendrőd

kereskedelmi hálózatát.
- Feldolgozták, értékelték településünk

idegenforgalmi helyzetét.
- Kihelyezett ülésen Dévaványa keres

kedelmi tevékenységével ismerkedtek.
- A munkaidőalap védelme érdekében

felmérést végeztek a lakossági ügyin
tézés helyi megvalósulásáról.

Településünkön meghírdették a "Fo
gyasztók Kiváló Boltja" versenymozgal
mat, melyre az ÁFÉSZ öt egysége nevezett
be. A megyei jellegű versenyben a helyi
Fogyasztók Tanácsa részfeladatokat lát el.

A Népfront elnökségi ülése munkájukat
folyamatosnak és széles körunek értékelte.

1986-ban munkatervük szerint az alábbi
témákat dolgozzák fel:

- Zártkertek szerepe az árutermelésben,
a kisárutermelést segítő, ösztönző fel
tételek településünkön.

- Magánkereskedelem jelentősége a la
kossági áruellátásban.

- Energiafelhasználás alakulása telepü
lésünkön, kieme1ten a gázprogram.

A Fogyasztók Megyei Tanácsának mun
katervéhez három témában csatlakoznak,
feldolgozzák, elemzik a helyi körülménye
ket:

- Békés megye idegenforgalma
- Békés megye úthálózata
- Takarmány- és tápellátás.
Kérjük a lakosságot, hogy segítse a Fo

gyasztók Tanácsát észrevételeivel, javasla
taival.

Településünkön minél színvonalasabb,
zökkenőmentesebb legyen a lakosság áru
ellátása, ügyintézése, szabad idejének hasz
nos eltöltése.

Szab61ncéné
HNF-titkár
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Két keréken Békésben (II. rész)

Az előző számunkban elkezdett túra
leírás második része a 6. nap eseményeinek,
lámivalóinak közlésével folytatódik. Az el
múlt napok időjárásáranem lehetett pana
szunk, kerékpározásra és napfürdőzésre

kiválóan alkalmas volt.

6. nap
Ismét egy kis túra szerepelt tervünkben.

Gerla-Békés-Tarhos-Doboz útvonalon ke
rekeztünk.

A pósteleki erdőn keresztül kerékpároz
tunk, s a földúton közelítettük meg Gerlát.
A közigazgatásilag Békéscsabához csatolt
település nevezetessége az Ybl Miklós által
tervezett barokk stílusú kastély. Gerláról
Békés felé vettük utunkat. A dán-foki
kempingben elfogyasztott üdítő után,
frissen bicikliztünk a Kettős-Körös gátján
a híd felé. A gátról gyönyörű látvány volt
a folyó kanyargó sávja. Megkapó a monu
mentális duzzasztó, amely 6,7 millió m'
vizet képes tárolni. A hídhoz érve érdekes
esemény tanúi lehettünk: az új híd terhe
lési próbáját végezték. Tarhosra fákkal
övezett kanyargós út vezet, Tarhoson az
elhagyott Wenckheim kastélyban 1946-ban
alapították az első állami ének- és zeneis
kolát.

A Zenepavilonban nyaranta a Békéstar
hosi Zenei Hetek rendezvényeit bonyolít
ják le.

Dobozra érkezve nem is gondoltuk
mennyi élmény vár ránk.

A község megyénk egyik legrégibb tele
pülése. 1075-ben már említést tesznek
róla. Több nevezetes épület hívja fel ma
gára az idelátogatók figyelmét. A vésztői út
jobboldalán a háromszintes magtár látható,
amelyet Ybl Miklós tervezett 1863-ban.

A reformárus templomot a lelkész mu
tatta meg nekünk. Elmondta, hogya temp
lom 1787-ben barokk stílusban épült.

A reformárus templomtól nem messze,
a tanácsháza falán emléktábla jelzi, hogy
Bartók Béla népdalokat gyűjtött a faluban.

A vésztői út mellett a magtárral szemben
található a megye egyik nagyon szép mű

emléke az elhagyott egykori kastélypark
ban.

A neoromán stílusban épült kápolna
és kripta sok érdekességet, látványosságot
nyújt a látogatók számára. "Idegenveze
tőnk" a 91 éves Steib Mária nagy lelkese
déssel mesélt a kápolnáról és a régi időkről.

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja a városi jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a városi jogú Nagyközségi T.nács elnöke

Szerkeszti. szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Jánovszky Györg)'
Tördelőszerkesztö:Beinschróth Károly

86. tOt ~ Kner Nyomda

Néhány érdekesség: a kápolnát és kriptát
Wenckheim Dénes építette, és 1899-ben
készült el. Hatféle márványt használtak az
építkezés során, az oltár feszülete carrarai
márvány, a keresztelőkút és -medence
salzburgi márvány.

A kápolna mennyezete az első vasbeton
készítmény Magyarországon.

Az egyházi ruhák csodálatos kézimun
kák arany, ezüst, szines brokát stb....

Néhány sorban leírni lehetetlen minden
látnivalót, érdemes megnézni, megcsodálni
hazánk egyik mellőzött, de gyönyörű mű

emlékét.
Ismét Póstelek felé kerekeztünk, s be

szédtémánk természetesen a dobozi élmé
nyek voltak.

7. nap
Borongós reggelre ébredtünk, reggeli és

sátorbontás után teljes"terheléssel" indul
tunk túránk legkeletibb pontja felé,
Gesztre. Lógó lábú esőfelhők előtt és mö
gött, hol száraz, hol vizes úton fogyasztot
tuk a kilométereket, szerencsénkre az égi
áldás elkerült bennünket.

Sarkadon rövid pihenőt tartottunk, bevá
sároltunk. A község a XIII. századtól is
mert település. A legdélibb hajdútelepülés
volt, amely hajdúvárosi kiváltságot élve
zett.

Híres cukorgyára 191 I-ben épült.
Sarkadot elhagyva, Sarkadkeresztúron

áthaladva érkeztünk Mezőgyánba. A tele
pülést már a XIII. században is lakták ki
rályi várszolgák. Barokk stílusú református
templomát 1794-ben építették.

Ebédidőre megérkeztünk Gesztre.
A község kastélyáról híres, melyet a Tisza
család 177z-ben építtetett. Itt született
Tisza Kálmán a dualizmus korának ismert
miniszterelnöke és Tisza Domokos, akinek
Arany János 1851 januárjától októberig
volt tanítója.

A kastély mellett áll az a kis nyári lak,
aholArany szívesen tartózkodott annak ide
jén, ma Arany János-emlékmúzeum.

A kastélytól nem messze áll a barokk
stílusú reformárus templom.

8. nap
Úticélunk Füzesgyarmat, tehát több

mint 50 km várt ránk túránk utolsó előtti

napján. Első említésre méltó esemény,
hogy az útviszonyok nem a legideálisabbak.
Okányban csak egy-egy fagyi kedvéért áll
tunk meg. Vésztő határában bekövetkezett
az első, s mint később kiderült, utolsó mű

szaki probléma. Az egyik pedálom nem
bírta a terhelést, szerencsére rövid idő

alatt sikerült megjavítani. Vésztőtől kb.
5,5 km-re látható a 70-es években feltárt
Csolt-monostor. A templom a XI-XII.
században épült. Átvészelte a török időket

is, tornya 1786-ban dőlt le.
Ismét visszatérve az aszfaltra Szeghalom

felé folytattuk utunkat. Szeghalom neve
már Anonymus írásaiban is szerepel. Több
értékes műemlék épülete van, a Kossuth
téren látható az 1780-ban, egy középkori
templom alapjaira épült barokk stílusú re
formátus templom. A Hunyadi utcában

több műemléki ház látható. A Helytörté
neti gyűjtemény a 4. sz. házban található,
e ház falán állitottak emléket az utolsó sár
réti boszorkányégetésnek, mely 1718-ban
volt. Késő délután Füzesgyarmaton a
strand zöld gyepén vertük fel sátrainkat.

A község református templomát Fischer
Ágoston kecskeméti mester építette copf
stílusban.

9. nap
A kör lassan bezárul, elindultunk túránk

UTolsó napjára. Nem a műemlék épületek,
múzeumok, inkább a természet szépsége
volt az ami örömet, élményt nyújtott szá
munkra. A Bucsa és Ecsegfalva közötti
útszakaszra a madarak szegődtek útitár
sainkká, igaz tisztes távolságot tartva.
Ecsegfalváról Dévaványára vitt utunk. El
haladtunk a Túzokrezervátum mellett,
ahol a magyarországi túzokállomány 70%-a
él. Dévaványát érintve Gyomaendrőd felé
vettük az útirányt. A kerékpárok is mintha
könnyebben gurultak volna, talán érezték
az otthon közeledtét.

450 km-t kerékpározrunk végig kilenc
nap alatt, közben sok nagyszerű élményben
volt részünk. Jobban megismertük me
gyénket, bár útközben jöttünk rá, hogy
úgysem lehet mindent megnézni.

A kétkedőket is sikerült meggyőzniarról,
hogy nem fárasztó hosszabb távon sem a
kerékpározás, sőt... de aki nem hiszi, pró
bálkozzon. Természetesen szükséges némi
felkészülés is, edzések, néhány eszköz be
szerzése is, és akarat!

Molnár Albert

MÚLTUNKRÓLÉNEKELNEK

Sétáltál velem szemben
szépítőképzeletben,
gyógyító vágy-varázsban,
álmodó némaságban.

Nem rezzent fű, levél sem.
Mély-kék palást az égen.
Fehér szirom hullt lassan
a szédítő magasban.

Mikor vállamhoz értél
irigykedett a vén szél.
Villám csapott a földre
s szívünket összetörte.

l\1ár nem sétálsz velem szemben
szépítő képzeletben;
de villámtépett szerelmek
múltunkról énekelnek.

Múltunkról énekelnek
villámtépett szerelmek;
s fehér szirom-esőben

mi állunk összetörten.

Beinschróth Kár
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Gyomaendrődhosszú távú fejlesztési programja
(I986-tól2ooo-íg)

Gyomaendrőd Tanácsa 1986. május
29-én hosszú előkészítő munka és társa
dalmi viták után elfogadta a hosszú távú
fejlesztési programot.

A 2000-ig szóló fejlesztési koncepci6 ki
dolgozásához figyelembe vettük az 1970-től

napjainkig eIén fejlődést és annak hatását.
Az indulást erősen befolyásolta az 1966.

évi közigazgatási átszervezés, mely meg
szüntette a gyomai járást.

A későbbiekben két kedvező közigaz
gatási változás tönént:

- 1982-ben Gyoma és Endrőd egyesült.
- 1984. jauár I -től Gyomaendrőd Városi

Jogú nagyközség lett - körzetközponti
szerepkörrel.

A közigazgatási változásokat a két tele
pülés szoros együttműködése eléízte meg:

- ÁFÉSZ egyesülése 1975-ben.
- Költségvetési üzemek egyesülése

1978-ban.
- Sponkör egyesülése 1981-ben.
Közös fejlesztések tönéntek az eszközök

hatékonyabb kihasználása érdekében.
- Vízműtársulat létrehozása, a vízellát6

rendszer kiépítése és bővítése.

- Szennyvíztisztít6 és gerincvezeték
megépítése.

- Ifjúsági Tábor építése.
- Lak6telep építése.
Tudatos városépítési törekvéseinket tük

rözi az egységes Általános Rendezési Terv
együttes tanácsülésen val6 elfogadása.
Min~ezek hatására felgyorsult a fejlő

dés, javult a gazdasági és a lakossági infra
strukturális ellátás.

A demográfia összességében azonban
kedvezőtlenülalakult. Ezen belül az egye
sülésig Gyoma növekvő, Endrőd csökkenő

lakosságú volt.
Az egyesülés egyenlege negatív, és az

utóbbi 3 évben sajnos erőteljesebbé vált a
népesség csökkenése (évi 1,3 %).

E folyamat megyei jelenség is, mégis el
gondolkodtat6, SŐt aggaszt6.

Az okok közül három tényező a legmeg
határozóbb.

- A születések számának csökkenése.
- Az elöregedés miatti növekvő elhalá-

lozási arány.
- Az alacsony jövedelmek miatti elván

dorlás.

Mindezt nem tudta ellensúlyozni az
infrastrukturális és kommunális színvonal
emelkedése, a kedvező lakáshoz jutási és
építési feltételek, a j6nak énékelhető gyer
mekintézményi, egészségügyi és kereske
delmi ellátottság és a kedvező földrajzi
adottság sem.

A fejlesztés fő irányai
A jövő fejlődésének fő irányait az elmúlt

évtizedek tapasztalatai figyelembevételével
elsődlegesen a település népességmegtan6
képességének növelésére val6 törekvés kell
hogy meghatározza.

Ugyanakkor Gyomaendrődöt körzet
központi szerepköre arra kötelezi, hogy a
városi szintet közelítő alapellátás mellett
a középfokú ellátásban egyre teljesebben
kielégítse a vonzáskörzet településein élő

lakosság igényeit is.
A termelés területén arra kell törekedni,

hogy növekedjen a magasabb felkészültsé
get igénylő és magasabb jövedeh-net biz
tosító munkahelyek száma.

A kó"zlekedésben tovább kell fejleszteni a
helyi aut6buszjáratot, és a körzet telepü
lésein a helyközi közlekedés feltételeit.

A kereskedelemben az alapellátás mellett
fokozottan kell törekedni az iparcikkellátás
javítására és egy korszerű piaci bevásárló
hely kialakítására.

A vendéglátásban jelentős színvonal
emelés szükséges a helyi és idegenforgalmi
igények kulturált kielégítéséhez.

A szolgáltatásban biztosítani kell a hiány
szakmák megszlintetését, a háztartási mun
kát könnyitő szolgáltatások bővitését.

A településfejlesztésben elsődlegesen a la
kásépítés és lakáshoz jutás feltételeit kell
biztosítani :

- Választékos telekellátással.
- OTP-s lakások folyamatos építésével.
- Állami lakásépítéssel.
- Anyagi támogatással.

A zökkenőmentes, j6 minőségű vizellátást
a VII. ötéves terv elejétől biztosítani kell.

El kell érni, hogy zooo-ig a megyei regio
nális vizrendszerhez csatlakozzunk.

Az I. sz. vízműtelepen víztisztít6t, a für
dőben vízforgatót kell beépíteni a jobb
minőségű vízellátás és takarékosság érde
kében. A szennyvizcsatorna-hál6zat fej-

lesztése a VIII. és IX. ötéves tervben ki
emelten fontos feladat kell legyen.

Az automata telefonközpontot a VIII.
ötéves terv elején 2000 állomásosra kell
bővíteni.

A burkolt útfelületek arányát 60%-ra
kell emelni. Szorgalmazni kell egy új köz
úti híd építését a Hármas-Körösön.

Az utcai földgázvezeték teljes kiépítését
2ooo-ig be kell fejezni.

Acsapadékvíz csatornahá16zat korsze
rűsítését fel kell gyorsítani. A VIII. ötéves
terv végére biztosítani kell a belvízelve
zetés lehetőségét minden területről.

A közterületi parkok színvonalát és terü
letét növelni kell. A VII. ötéves terv végéig
el kell végezni aligetek rehabilitáci6ját és
el kell kezdeni a fűzfászugi szabadidőköz

POnt fásítását.
Az egészségügyi alapellátásban a tárgyi és

technikai feltételeket folyamatosan kell
javítani. A VII. ötéves terv fontos feladata
a gyermekorvosi rende!ők korszerűsítése.

A VIII. ötéves terv elején létre kell hozni
a körzeti feladatot is ellát6 szakorvosi ren
delőt.

A szakorvosi ellátás fejlesztése érdeké
ben törekedni kell a szakellátás fejleszté
sére. Ezen belül elsődlegesen a szemészeti
szakrendelést és a termálvízre alapozott
reumatol6giai kezelést kell megval6sítani.

Mielőbb megoldand6 feladat az egész
ségügyi há16zat egységes gazdasági irá
nyitása, gyomaendrődi székhellyel, önáll6
gondnoksággal.

Bölcsődei igényesetén a fejlesztést az
Okt6ber 6.-lak6telepen kell megoldani.

Az időskorúakrólval6 gondoskodás érde
kében folyamatosan tovább kell szélesíteni
az ÖNO hálózatot és a hozzá tanoz6 házi
szociális gondozást.

Ezen belül az Okt6ber 6.-lak6telepen
kell véglegesen kialakítani a Hetes Öregek
Napközi Otthonát, mely esetleg szociális
ottho=á bővülhet. Átmenetileg az end
rődi részen kerül elhelyezésre.

Az oktatás területén az 6vodai férőhe

lyek bővítése nem indokolt.
A jelenlegi elhelyezkedés felülvizsgálata

és a létesítmények korszerűsítéseszükséges.
Az iskolai fejlesztés kiemeIt programja

(Folytatás a 2. oldalon)



az Október 6.-lakótelepen induló integrált
intézmény felépítése, melyből a VII. öt
éves tervben egy 8 tantermes iskolaegység
készül el. A régi iskolákat folyamatosan
korszerusíteni kell.

A napközis konyha kapacitását fejlesz
teni, az étkezési feltételeket javítani kell.

Létre kell hozni - megfelelő körülmé
nyekkel - az önálló zeneiskolát.

A kisegitő iskolát a VII. ötéves tervben
korszerűsítenikell. Középiskolai területen
biztosítani kell a követelményeknek meg
felelő színvonal fe=tartását.

A Mezőgazdasági Szakmunkásképzőt

szakközépiskolává, a 6II-es tagozatot ön
álló ipari iskolává kell fejleszteni.

A középiskolák közül jelentősebb épület
bővítést az önállóvá vált ipari szakmunkás
képző iskolánál kell végrehajtani a VIII.
ötéves terv elején.

A fejlesztéssel el kell érni, hogy az ipari
szakmunkásképzésben is biztosítani tudjuk
a körzet üzemi szakmunkás-ellátása döntő

részét.
A testnevelési és sportolási feltételeket

az új tornaterem építésével és a sportléte
sítmények korszerusítésével folyamatosan
javítani kell.

A helyi és a körzet településein élő la
kosság színvonalasabb kulturális ellátása
érdekében a VII. ötéves terv elején be kell
fejezni a körzeti feladatot is ellátó Katona
József Művelődési Központ rekonstruk
cióját. Ezzel lehetővé válik a színvonala
sabb színházi előadások és egyéb kulturális
események rendezése.

A "Gyomaendrődi Nyár" kulturális
programjának fejlesztésével törekedni kell
az idegenforgalom kielégítésére is.

A település kedvező adottságait jobban
kell hasznosítani az idegenforgalom növe
lése érdekében.

A településfejlesztésben a hosszú távú
ciklus kiemelt területét képezze a város
központ szakszerű és ésszerű fejlesztése.

A településen - különösen a település
központokban tartósan meg kell őrizni az
építészeti hagyományokat, a harmonikus
városképet.

Tartósan fennmaradó lakott külterüle-

teken folyamatosan fejleszteni kell az alap
ellátást.

A közigazgatás területén arra kell töre
kedni, hogy Gyomaendrődminél szélesebb
területen megfeleljen a középfokú, körzet
központi feladatnak. Néhány területen
várhatóan hosszabb távon Szarvas város
sal munkamegosztásban oldhatók meg a
feladatok. (Ügyészség, bíróság, rendőr

ség).
Összességében a hosszú távú tervünk

megvalósítása biztosíthatja településünk
további dinarn.ik-us fejlődését.

Fontos feladat lesz, hogya végrehajtás
folyamatában kellő rugalmassággal minél
több kedvező lehetőséget ragadjunk meg.
Jelentős tényező lesz és meghatározó a fej
lődésben a lakosság, a gazdálkodó szervek
egyetértő, áldozatkész együttműködése.

Körzeti szinten a települések koordinál
tabb fejlesztési munkájával érhető el egy
hatékonyabb, jobb ellátást biztosító fej
lesztés.

Jenei Bálint
r:anácselnök

Munkaversenyek és mozgalmak községi tapasztalatairól
Szép hagyomány, hogy a párt kongresz

szusait és hazánk felszabadulásának jubi
leumi évfordulóit a dolgozók, a szocialista
brigádok, az üzemi és szövetkezeti kollek
tívák munkaverse=ye1 köszöntik.

A XIII. pártkongresszus és hazánk fel
szabadulásának 40. évfordulója tisztele
tére újabb munkaverseny-felajánlások szü
lettek. Községünkben tömegesen csatla
koztak a meghirdetett versenyhez. A szo
cialista brigádok kezdeményezéseinek több
sége gazdaságpolitikai céljaink elérését,
a tervfeladatok végrehajtását segítette.
A felajánlások középpontjában a gazdasá
gos termelés és értékesítés, a jövedelmező

ség javítása, általában a munka minőségi

követelményeinek teljesítése állt. A kitű

zött célok megvalósítása eredményes volt.
A társadalmi munkák és kommunista

műszakok eredményes teljesítése kifejezte,
hogy a mozgalom közösségformáló ereje
töretlen. Képes mozgósítani a célok meg
valósítása érdekében.

Községünkben az üzemi versenybizott
ságok értékelték a munkafelaján1ások telje
sítését és e=ek eredményeként rangsorol
ták a tevékenységeket.

Községünkben a munkaversenyben 190
szocialista brigád 2387 fővel dolgozott ki
tűzött céljaik megvalósításán. A társadalmi
órák száma meghaladta a 45 ooo órát. Az
értékelések során több brigád igen szép
eredményt ért el.

üzemeink a kitüntetésekre és jutalma
zásokra jelentős pénzeszközt fordítottak.

A brigádok közül kiemelésre méltó ered
ményt ért el a Béke Termelőszövetkezet

"Petőfi Sándor" komplex brigádja, mely
elnyerte a Minisztertanács által adomá
nyozott: "Magyar Népköztársaság Ki
váló Brigádja" kitüntetést.

Hasonlóan kiemelésre méltó eredményt
ért el az Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet "Tyereskova" brigádja, mely az
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I985-ös év teljesítménye alapján a munka
versenyben elért eredményekért a pénz
ügyminiszter, a SZÖVOSZ és KPVDSZ
elnöksége a "Szakma (Ágazat) Kiváló
Brigádja" kitüntető címet adományozta.
A Városi Jogú Nagyközségi Pártbizottság
ezúton köszönetét és elismerését fejezi ki
a kitüntetett brigádoknak és további sike
reket kiván tevékenységükhöz.

Bemutatjuk kitüntetett brigádjaink élet
útját:

A Petőfi Sándor brigád 1974. ápr. 4-én
alakult.

Létszáma: 19 fő.

Munkahelye: Béke Mgtsz II. számú
kerülete, Nagylapos.

Alapvető tevékenysége: növénytermelés,
szállítás.

Legmagasabb kitüntetése: a Párt KB
tól kapott "Kongresszusi oklevél" és a
jelenlegi kitüntetése.

A brigád vezetője: Timár Sándor trak
toros.

A brigád alapító tagjai, húzó emberei:
Pelyva Benedek, Gyuricza László, Hor
nok Imre, Varga László, Biró Zsigmond,
Novák Sándor, Katona József.
Legfőbb érdemük: nemcsak termelői

közösséget, hanem emberi, politikai kö
zösséget is alkotnak. Gyomaendrőd jele
néért és jövőjéért felelősséget vállalnak, ál
doznak rá. Munkahelyük Nagylapos fej
lesztéséért, népesség- és munkaerő-meg

tartÓ beruházások kezdeményezésében és
megvalósításában aktivan közreműködnek.

A pártszervezet egyik utánpótlást bizto
sító bázisa. Megújulásra képes, önkontrol
lal és önkormányzattal bíró brigád.

A brigád most kapott magas elismerését,
termelőszövetkezetük38 éves kitartó mun
kájának, szocialista brigádmozgalmuk két
évtizedes eredményeínek, ragságuk áldo
zatos szorgalmának, egész termeléSszövet
kezetük megbecsülését jelenti.

A Tyereskova Szocialista Brigádnak mint
már annyiszor, a szorgalmas munka, a tu
datos cselekvés ismét elismerést hozott.

A szocialista brigád cím első elnyerésé
nek éve 1965 volt. A brigád létszáma 24fő.

A megalakulás óta 20 alkalommal nyerte
el a szocialista brigád címet.

Ezen belül 1975. év Óta folyamatosan a
"Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja" és
I98I-ben a "Szakma (Ágazat) Kiváló Bri
gádja" kitüntetés elismerésben részesült.

A brigád tagjai aktívan részt vesznek
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközség
politikai és társadalmi életében. A brigád
tagok között népi ellenőr, tanácstag, nép
front aktíva egyaránt található. A bri
gád 10 év óta patronálja a 3. sz. Általános
Iskola tanyai kollégiumát. Rendszeresen
látogatják az Öregek Napközi Otthonát
(karácsonykor, anyák napján ajándékot
vísznek). Megalakulásuk óta részesei a ta
karékszövetkezet eredményeínek, felada
tainak megoldásában. Soha nem várják a
hívást, a kérést, szinte maguk kutatják fel
a tennivalókat, hol, kinek, mikor kell segí
teni, a munkahelyen, a patronánsok köré
ben, vagy bármely egységben.

A brigád tagjai most már az új tenniva
lókra összpontosítják a figyelmüket.

A kongresszusi és felszabadulási munka
verseny tapasztalatai azt mutatják, hogy a
brigádok készek a megújulásra, a mozga
lom továbbfejlesztésére. A szocialista
munkaverseny irányítására, annak anyagi
és erkölcsi elismerésére hozott új MT
SZOT-KISZ KB (1054/1983. XII. 20.)
számú közös határozat lehetővé teszi
a munkaverseny-mozgalom rugalmasabb
szervezését, irányítását, és az eddigieknél
jóval több lehetőségetad a munkahelyí ve
zetőknek, kollektíváknak a kiemelkedő tel
jesítmények értékelésére, elismerésére.

Mészáros Lajos
GPO-munkatárs



TUDNIVALÓK ADÓRÓL, TANÁCSRENDELETEKRŐL

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa 1985. évi 23. sz. törvényerejü rende
letével (továbbiakban: tvr.) megállapította
a nem lakás céljára szolgál6 építmények
ad6ztatásának új szabályait.

Ezen ingatlanok után eddig is állt fenn
ad6fizetési kötelezettség, mégpedig a ház
ad6r61 szolgál6 jogszabályok alapján.

A házad6 eddigi rendszerében a lakás,
az üdülő és egyéb célra szolgál6 helyiségek
ad6tételei nem tértek el egymást61, nem
fejezték ki ezeknek a társadalmí megítélés
ben is tükröződő különbözőségét. Az új
ad6nem e célt szolgálja.

Mely építmények után kell fizetni az
építményad6t?

Ezen adó alá esik a magánszemélyek tu
lajdonában áll6 üdülők és más nem lakás
céljára szolgál6 épületek (épúletrészek).
Az üdülő nem szorul magyarázatra, de
mik tartoznak a nem lakás céljára szolgál6
helyiségek körébe? Ide tartoznak az ipari
szolgáltat6, kereskedelmí rendeltetésű, a
gy6gyászat, a vízijármű-tárolás, műterem

stb. célra szolgál6 helyiségek, tehát az üz

letek, műhelyek, rendelők. A gépjármű""'

tárol6k (garázsok) csak akkor tartoznak
ide, ha az üdülővel egybe épült, vagy az
üdülő telkén létesítették. A többi garázs
után (lakásnál, vagy más helyen lévőknél)

továbbra is házad6t kell fizetni.
Fontos tudni azt is, hogy a mezőgazda

sági tevékenység céljára szolgáló, rendel
tetésszerűenhasznált, vagy éppen haszná
laton kívüli gazdasági épület (épületrész)
nem esik ezen ad6 alá. Az ut6bbi években,
különösen a zártkertekben épültek olyan
épületek, amelyek eredeti rendeltetése
(építési engedély szerint) mezőgazdasági

tevékenységhez kapcsol6dik (gyümölcstá
roló, szerszámos stb.). Ezek csak akkor
ad6kötelesek, ha nem erre a célra, hanem
üdülésre, pihenésre használják, akár ideig
lenesen is.

Az ad6kötelezettség az adott év első

napján fenná1l6 állapot szerint alakul. Te
hát aki az év első napján rendelkezik üdü
lővel, annak az egész évre szól6 ad6t meg
kell fizetni, függetlenül attól, hogy évköz
ben esetleg eladta az üdülőjét, vagy éppen
lebontotta. Ez alól csak annyi kivétel van,
hogy az engedély nélkül használatba vett
építmény esetén az ad6kötelezettséget a
tényleges használatba vétel időpontja alap
ján kell megállapítani.

Településünk lakosaib61 keveseket érint
az a szabály, hogy ad6kötelezettség áll
fenn akkor is, ha üdülőszövetkezeti tulaj
donban lévő üdülőre a tagot az álland6
használat joga megilleti.

Az ad6 alapja az ad6köteles építmény
alapterülete. Az alapad6 mértéke a követ
kező településünkön :

- ha az építmény alapterülete nem na
gyobb 40 m'-nél 20,- Ft/m'

- ha alapterülete 40 m'-nél nagyobb, de
a 80 m'-t nem haladja meg, 800,- Ft
+ a 40 m' feletti rész után 40,- Ft/m'

- ha alapterülete 80 m'-nél nagyobb,
2400,- Ft + a 80 m' feletti rész után
100,- Ft/m'.

A tvr. lehetőséget adott arra, hogy a he
lyi tanács az alapad6t az építmény telepü
lésen belüli kedvező, vagy kedvezőtlen fek
vése miatt növelje, vagy csökkentse.

A Városi Jogú Nagyközségi Tanács
1986. évi 4. sz. tanácsrendeletével

- az alapadót 20%-kal növelte a Falu
aljai holtág - Dévaványai út - 1097
hrsz. út- Vidovszky urca- Se=eiweis
utca és az II73/18. hrsz. úttal határolt
területen, tehát a Fürdő környékén lévő

Kiss Lajos üdülőtelepen, beleértVe a
volt iskolai gyakorl6kert területén ki
alakított üdülőtelkeket is

- a belterület többi részén az alapad6
érvényes

- az endrődi üdülőterületen (Templom
zugi holtág Keleti ága - Hármas-Kö
rös jobbparti védtöltése - B6nomzugi
holtág nyugati ága - a 46. sz. főköz

lekedési út a Templomzugról a 02835
hrsz. közútig - és a 02781, 02832
és 02835 hrsz. közút által határolt te
rületeken az alapadót 20%-kal csök
kentette, míg

- a többi területeken és zártkertekben
50%-kal csökkentette.

Ugyancsak élt a Tanács azzal, hogy az
alapad6t az építmény értéke miatt is lehe
tett növelni, illetve csökkenteni. A tanács
rendelet szerint az alapadó összegét, ha az
adóköteles építmény hasznos alapterületé
hez viszonyított négyzetméterenkénti ér
téke - 1985. évi árszinten számolva - a ki
vitelezés módja, anyaga, vagy egyéb oknál
fogva övezeti hovátartozástól függetlenül

- 10 ooo Ft-t meghaladja 20%-kal fel
emelten

- 5-8000 Ft között 20%-kal csökkentet
ten

- 5000 Ft alatt 40%-kal csökkentetten
kell megállapítani.

Egy-egy konkrét épület vonatkozásában
az adó kiszámitásának menetét a következő

példákon mutatjuk be:
A tulaj donosnak a Bónomzugban van egy

60 m' területű üdülője, melynek négyzet
méterenkénti értéke 6500 Ft.

Az épület alapad6jának összege, mivel az
40 m'-nél nagyobb, de 80 m2-nél kisebb
1600,-Ft.

(800,- Ft+a 40 m 2 feletti rész után
40,- Ft/m'.)

Az épület fekvése miatt az alapad6t
20%-kal csökkenteni kell -320,- Ft.

Az épület négyzetméterenkénti értéke
5-8000 Ft között van, ezért, további 20%
kal kell csökkenteni -320,- Ft

Fizetendő adó 960,- Ft

Egy másik épület a Kiss Lajos üdülőte

lepen van, 40 m 2 alapterületű és négyzet
méterenkénti értéke 4000 Ft.

Az alapadó mértéke négyzetméterenként
20,- Ft, az 40 mZ-nél 800,- Ft.

A fekvése miatt az alapad6t 20%-kal nö
velni kell, + 160,- Ft

Az épület négyzetméterenkénti értéke
miatt az alapad6t 40%-kal csökkenteni
kell, -320,- Ft

Fizetendő adó 640,- Ft.

Az alapadót növelő, s csökkentő ténye
zők, mint a példa mutatja, egymás mellett
szerepelhetnek. Így egy kedvezőtlen he
lyen fekvő és kis értékü ingatlan alapadója
akár 90%-kal is csökkenhet. A csökkentés
nek egy jogszabályi korlátja van, mégpedig
az, hogy az évi adó 500,- Ft-nál kevesebb
nem lehet.

Az adót az építmény tulajdonosa, illetve
haszonélvezet esetén a haszonélvező ter
hére kell megállapítani.

A kivetett ad6 csak kivételesen enged
hető el, illetve mérsékelhető, a szociális
körülményekre tekintettel.

A tanácsrendelet szerint a megállapított
ad6 200 Ft feletti összegének fizetését ak
kor lehet mellőzni, ha

a) a tulajdonos üdülőjét bérbeadás, vagy
más formában nem hasznosítja

b) az üdülő négyzetméterenkénti értéke
a 8000 Ft-ot nem haladja meg

c) az üdülő alapterülete a 40 m'-t nem
haladja meg

d) a tulajdonos
- három,- vagy több kiskorú gyermeket

tart el és a család egy főre eső jöve
delme a 2000 Ft-ot nem haladja meg,
vagy

- két- vagy több gyermekét egyedül
tartja el és a család egy főre eső jöve
delme a 2500 Ft-ot nem haladja meg,

- családjában értelmi fogyatékos, vagy
mozgáskorIátozott személyt maga tart
el,

- a tulajdonos egyedül áll6 nyugdijas,
s havi jövedelme a 3500 Ft-ot nem
haladja meg,

- mun..1caképesség csökkenése az 50%-ot
meghaladja, s a család egy főre eső

jövedelme a 2500 Ft-ot nem haladja
meg.

A fentieken kívül az ad6hatóság az adó
összegét méltányosság címen 50%-os mér
tékig csökkent.l1eti ha

- az üdülő alapterülete a 40 m'-t nem
haladja meg,

- az üdülő négyzetméterenkénti értéke
az 5000 Ft-ot nem haladja meg,

- a tulajdonos üdülőjét bérbeadás, vagy
más formában nem hasznosítja,

- a kérelmező családjának az egy főre

eső jövedelme a 3000 Ft-ot nem ha
ladja meg, és szociális, anyagi helyzete
indokolja azt.

Az ad6 méltányosság címen val6 mér
séklését kérelmezni kell, s a feltételeit iga
zolni.

A nem lakás céljára szolgál6 építmények
ad6jának megállapításához a tulajdonos
nak (haszonélvezőnek)1986. július hó 15.
napjáig kell ad6bevallást adni az építmény
fekvése szerint ill. ad6hatósághoz.

Az adóhat6ság a bevalláshoz szükséges
nyomtatványokat kiküldi, s szívesen nyújt
részletes tájékoztatást a nem lakás céljára
szolgál6 építmények ad6ztatásával kap
csolatban.

Hunya Miklós
vb-titkár
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Oj tanácsrendelet a lakásügyekről

Napjaink magyar társadalmának egyik
még mindig központi kérdése az állampol
gárok lakásgondjainak megoldása, a társa
dalom lakásszükséglete teljes kielégítésé
nek igénye. Az ismen gazdaságí okok
miatt szükséges3é vált a lakásellátás, lakás
hoz juttatás - társadalmi igazságosságot
tükröző - feltételrendszerének újraszabá
lyozása.

A központi állami szervek alakásgondok
enyhitése érdekében az elmúlt év decem
berében több fontos jogszabályt módosí
tottak. Így többek között a lakások elosz
tásáról és a lakásbérlettől, a lakásépítési
hozzájárulásról és a has=álatbavételi dij
ról, a lakásépítés (-vásárlás) pénzügyi fel
tételeiről és a szociálpolitikai kedvezmé
nyekről stb.

A jogszabálymódosítások indoka, hogy
a lakáskérdés. megoldási módja az állami
(tanácsi) lakásépítési fo=áról a magánerős

lakásépítés felé tolódott el. A magas lakás
árak miatt az elkövetkezendő időszakban

a tanácsok csak kis ménékben építenek új
lakásokat (pl. Gyomaendrődön a VII. Öt
éves terv során 30 tanácsi bérlakás épül).
így elsősorbana meglévő lakásállománnyal
kell ésszerűen gazdálkodniuk, illetve az
erőforrásokat a saját lakáshoz jutás támo
gatására forditaniuk.

A tanácsok a településük lakossága lakás
hoz juttatásának helyi szabályait a központi
jogszabályok alapján tanácsrendeletben
szabályozzák.
Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközség

Tanácsa a fent idézett új és módosított
jogszabályokra, valamint a VII. ötéves
tervben megfogalrnazottez irányú feladatok
végrehajtása és a hozzá kapcsolódó szabá
lyozás szükségességére figyelemmel felül
vizsgálta a lakásügyekről szóló 1985. évi
1. sz. rendelettel módosított 1982. évi 1. sz.
rendeletét, melyet követően e kérdéskör
ben új tanácsrendeletet alkotott. A Tanács
az új rendeletalkotás során átvette mind
azokat a szabályokat, amelyek a gyakorlat
ban jól beváltak, e=ek megfelelően célju
kat továbbra is betöltik. A fentiekre figye
le=el az 1986. évi 5. sz.lakásügyi tanács
rendelet bemutatásánál részletesebben csak
az új rendelkezéseket kívánom ismenetni.

A tanácsrendelet általános rendelkezései
a rendeletalkotás célját határozzák meg.
A tanács e rendeletét a tanácsi bérlakások
elosztására, a szervezett magánlakásépítés
keretében épülő lakások (OTP-beruházás
ban épülő, valamint lakásépítő szövetke
zeti lakások) elosztásának, a helyi tanácsi
támogatás igénybevételének, a lakáshasz
nálatbavételi díj megfizetésének, a tanácsi
bérlakások lakbérének, az állami tulajdon
ban álló házingatlanok elidegenítésének,
valamint lakásigénylők részére állami tu

lajdonban lévő telek tanós használatba
adásának szabályozása céljából alkotta.

A lakáselosztási tervről szóló fejezet ren
delkezik a lakáselosztási terv készítésének
időpontjáról, a terv készítőjéről, valamint
arról, hogy mely társadalmi szervezetek
véleményét kell kikérni a terv készítése
során.
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Részletesen meghatározza a tervben fel
tüntetendő területeket is. Így pl.

- A tanácsi beruházás keretében épülő

bérlakások számát.
- Az OTP-beruházásban épülő tanácsi

vevőkijelölésű lakások számát.
- A közérdekű lakásigények kielégítésére

fe=tanott lakások számát stb.
A lakáselosztási tervben kell meghatá

rozni a lakásproblémák megoldására for
dítható támogatás összegét is.

A bérlő, illetve vevőkiválasztási jogról
szóló rendelkezések leszögezik, hogy a kö
zületi szerv bérlő, illetve vevőkiválasztási

jogot csak a Végrehajtó Bizottsággal kö
tött megállapodás alapján szerezhet.
A megállapodás tanalmi kellékeire is ki
térnek a rendelkezések, így pl. a bekerülési
költség hány %-áért hányszor szerezhet
a közületi szerv bérlő, illetve vevó'kiválasz
tási jogot.

A rendelet igényjogosultságról szóló fe
jezetének rendelkezései az új tanácsren
deletben jelentősen módosításra kerültek,
illetve újakkal egészültek ki.

A tanácsrendelet ebben a fejezetben a
tanácsi bérlakásokra és az OTP értékesí
tésű tanácsi vevőkijelölésü lakásokra az
igényjogosultság személyi és vagyoni felté
teleit határozza meg. Tanácsi bérlakásra
igényjogosult, aki 80 ooo Ft-ot meghaladó
vagyontárggyal nem rendelkezik és az
egy főre jutó jövedelem a 2500 Ft-ot nem
haladja meg. Speciális szabályként fogal
mazza meg a tanácsrende1et, hogy egyedül
állók és nyugdíjasok egyszobás tanácsi bér
lakás bérlőjéül akkor is kijelölhetők, ha az
egy főre jutó jövedelem a 3500 Ft-ot nem
haladja meg. Kivételes esetben tanácsi
bérlakásra jogosulmak ismerhető el az,
akinek a jövedelme az előbbi jövedelem
határokat 20%-kal nem nagyobb ménék
ben haladja meg. A gye=eküket egyedül
nevelőknél és nyugdíjasoknál az eltérés
30 %-os lehet.

Fiatal házasok a szociális lakásigénylé
sek kielégítése után - a jövedelmi és va
gyoni, valamint szociális helyzettől függet
lenül határozott időre, vagy valamilyen
feltétel bekövetkeztéig bérlakást kaphat
nak, ha legalább 1000 Ft előtakaIékosságot
vállalnak és 5 éven belül vagy hamarabb
kiköltö=ek végleges lakásukba.

OTP-értékesítésű tanácsi vevőkijelölésű

lakás vevőjéül lényegében bárki jelölhető,

ame=yiben a jogos lakásigények kielégí
tésre kerültek. Egyébként az OTP-énéke
sítésű lakás vevőjéül az az igénylő jelölhető

ki, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai
miatt tanácsi bérlakásra nem jogosult, fel
téve, hogy az egy főre eső átlagjövedelem
a havi 4000 Ft-ot nem haladja meg. A feje
zetben új szabályként szerepel a tanácsi
támogatási formák feltételrendszere. A ta
nács a 61(1985. (XII. 27.) MT. sz. rende
letben kaPOtt felhatalmazással élve a lakás
hoz jutás elősegítése érdekében a lakás
igénylőknek 150 ezer forintig terjedő tá
mogatás biztosítására ad lehetőséget. E tá
mogatást a VégrehajtÓ Bizottság a Lakás
ügyi Társadalmi Bizottság javaslata alapján

kedvezményes támogatás fo=ájában lakó
ház (lakás) vásárlásához vagy építéséhez
nyújthatja a=ak, aki

- az előző év december 31. napján érvé
nyes lalcásigényléssel rendelkezik,

- lakással, üdülővel nem rendelkezik,
- családjának egy főre eső jövedelme a

3000 Ft-ot nem haladja meg,
- a család IOO ezer forintot meghaladó

vagyontárggyal nem rendelkezik,
- kettő- vagy több kiskorú gyermekét

saját háztanásában maga tanja el,
vagy fiatal házasok esetén vállalják két
gyermek megszületését,

- a .megszere=i kívánt lakás nem ha
ladja meg a család lakásigényének
felső mértékét (a mérték meghatározá
sánál a születendő gyermeket is figye
lembe kell venni),

- a lakás megszerzéséhez IO%-OS saját
erővel rendelkezik,

- kedve=ényes kamatozású hosszú le
járatú állami kölcsön lehetőségét

igénybe veszi,
- munkáltatói támogatás lehetőségét

igénybe vette,
- a családfő legalább I éves folyamatos

munkaviszo=yal rendelkezik,
- lakásépítés esetén vállalja a=ak 3

éven belül tönénő felépítését.
A pályakezdő és gyermekkel még nem

rendelkező fiatal házasok lakáshoz jutásá
nak elősegítése érdekében a rendelet lehe
tőséget ad a jövedelemhatár számitásánál
a vállalt gyermekek számának figyelembe
vételére. Szintén külön kedve=ényt ad
azzal, hogy kivételesen indokolt esetben a
jövedelemhatárt legfeljebb 20%-kal meg
haladó család is támogatásban részesülhet.

A támogatási formáknál a rendelet figye
lembe veszi a gyermeket egyedül nevelők

és nyugdíjasok lakáshoz juttatását is. En
nek megfelelően, ha a megszerezni kívánt
lakás nem haladja meg a kérelmező lakás
igényének alsó határát, akkor a Végre
hajtÓ Bizottság a fenti feltételek fe=állása
esetén - kivéve a gyermek vállalásának fel
tételét - IOO ezer forintig terjedő kedvez
ményes kamatozású hitelt vagy vissza nem
térítendő támogatást nyújthat.

További támogatási fo=a a telepszerű,
korszerű lakásépítéshez kapcsolódik. En
nél a formánál 50%-oS telekár-támo
gatás nyújtható a=ak az építeni szán
dékozónak, aki lakását a tanács által kiala
kított korszerű, csoportos lakótelkeken kí
vánja felépíteni és a támogatási feltételek
nek megfelel, továbbá a lakás felépítését a
telek megszerzésétől számított 3 éven be
lül vállalja.

A támogatás nyújtásának - rendelteté
sére és összegére is figyele=el- több ga
ranciális szabályai is va=ak.

E=ek megfelelőenazon túl, hogy a tár
sadalmi bizottság javaslata alapján taná
csi testület dönt, a támogatás odaitélése
előtt a kérelmező munkahelyének és ta
nácstagjának a véleményét is ki kell kérni.

További megszorító rendelkezés, hogy
a feltételek fe=állása esetén sem kaphat
támogatást az, aki 1984. január I-után la-



kásproblémája megoldásához már vissza
nem térítendő tanácsi támogatást vagy
hitelt vett igénybe.

A támogatási formák rendeltetésszeru
funkcionálásának biztosítékaként mondja
ki a rendelet, hogy ha a támogatásban része
sülő nem tesz eleget a vállalt kötelezettsé
gének, a vissza nem térítendő támogatás s
a kölcsön a kötelezettség nem teljesítésé
től három hónapon belül köteles vissza
fizemi a meghiúsulás időpontjától számí
tott 8%-os kamattal együtt.

Ez alól a V. B. kedvezőbb feltételeket ha
tározhat meg - egyéni kérelem alapján,
- ha a kérelmező önhibáján kívül nem tu
dott eleget tenni vállalt kötelezettségeinek.

A lakáshoz juttatás további kedve=é
nyes formája még a meghatározott helyen
(pl. Október 6.-lak6telepen) fekvő telep
szerű többszintes lakások vevőinek támo
gatásban való részesítése, még az esetben
is, ha a vevő a feltételeknek teljes egészé
ben nem felel meg. Az e célra fordítható
pénzösszeg mértékéről, a lakások meghatá
rozásáról azonban a tanácstestület dönt.

A további fejezetek lényegében - kisebb
szövegezés korszerűsítési és tartalmi m6
dosításokkal - a korábbi rendelet szabá
lyait tartalmazzák.

Így a lakásigénylés és azok nyilvántartá
sár61 szól6 fejezetek az igénylés benyújtá
sának tartalmi és formai, valamint azok
nyilvánta.-rtásának eljárási szabályait rögzíti.

A lakásigénylés kielégítése című fejezet
a lakásügyi hatóság számára állapít meg el
járási szabályokat az igénylések kielégítése
sorrendjével kapcsolatba."1.

Azoknak biztosít előnyöketa tanácsi bér
lakás kiutalása során, akik valamilyen ok
nál fogva sürgős beavatkozást igénylő la
káskörülmények között laknak. Pl. akinek
a lakásában tart6s beteg van, de eU:ülöni
tési lehetőség nincs; sokgyermekes csalá-

dok számára, akik zsúfolt lakáskörülmé
nyek között laknak; életveszélyes a jelen
legi lakásuk, kivéve azonban, ha önhibá
jukból kerültek ilyen körülmények közé:
fizikai vagy közvetien termelést irá!lyító
dolgozóknak stb.

Az OTP-értékesítésű lakások vevőkije

15lésénél további kiegészítéseket tesz a ta
nácsrendelet. Ennek megfelelőenel~őséget

élveznek a tanácsi bérlakást leadók, akik
ingatlanukat kisajátítás, vagy szanálás
miatt vesztették el, gyermekét egyedül ne
velő családfenntartók stb.

Az igénylés körülményeiben bekövet
kezett változások bejelentéséről rendel
kező fejezet a lakásigénylők számára álla
pít meg kötelezettséget. Ennek indoka,
hogy a lakásügyi hatóság naprakészen is
merje az igénylők körülményeit.

A tanácsrendelet a továbbiakban ren
delkezik még alakásigények elbírálásáról,
lakásépítési hozzájárulásról, a lakáshaszná
latbavételi díj ról s a kedvezményekről, va
lamint az állami tulajdonú házingat1anok
elidegenítésének szabályairól.

A rendelet kötelezővé teszi a Végrehajtó
Bizottságnak, hogy a lakásigények elbírá
lásának társadalmi megalapozottsága érde
kében hét tagú lakásügyi társadalmi bizott
ságot hozzon létre. E bizottság a lakásügyi
hatóság, valamint a testület javaslattevő és
véleményező szerve lakáselosztási kérdé
sekben.

A lakásépítési hozzájárulásról és a lakás
használatbavételi díjakról szóló fejezet első

részének rendelkezései tartalmazzák azo
kat a körülményeket, melyek miatt a lakás
igénylő háromszoros lakáshasználatbavé
teli díjat köteles fizetni, mert nem szociális
jelleggel kapta a tanácsi bérlakást. A feje
zet második részében a lakáshasználatba
vételi díj fizetésével kapcsolatos kedvez
mények találhatók. Így pl. mely esetekben

adhatÓ a lakáshasználatbavételi díj fizetése
alól mentesség, 50%-oS kedvezmény vagy
részletfizetési lehetőség.

Ezek a rendelkezések biztosítják, hogy
a tanácsi bérlakás-igénylők a megfelelő

feltételek és a rászorultság alapján képesek
legyenek a lakáshasználatbavételi díjat
megfizetni.

A rendelet utolsó előtti fejezete azokat
a kizáró okokat rögzítí, amelyek fennállása
esetén állami tulajdonban áll6 házingatlan
a lakók 75%-ának ez irányú szándéka ese
tén sem lehet elidegeníteni.

Végül a tanácsrendelet rendelkezik a ha
tálybalépésről és a korábbi lakásügyi ren
delet hatályon kívül helyezéséről.

A zárórendelk~zés kimondja egyúttal,
hogy az új rendelkezéseket a hatályba lépés
kor még el nem bírált lakásigénylések vo
natkozásában is alkalmazni kell.

A taaácstestület a lakásügyi tanácsren
delet megalkotásával egyidejűleg elfogadta
annak mellékletét képező VII. ötéves tervi
időszakra szóló komplex lakásellátási ter
vet.

Külön határozatban intézkedett továbbá
az Október 6.-lakótelepen lévő 17 db há
romszobás és 9 db három +fél szobás
OTP-értékesítésü nagylakások támogatásra
kijelöléséről.

Ehhez I986-ban I 500 ooo Ft-ot, 1987.
évre I 100 ooo Ft pénzügyi fedezetet biz
tosított.

A fentíekhez kapcsolódva fontos tudni
való, hogy a támogatásra - a feltételek
fennállása esetén is - csak azok lesznek
jogosultak, akik 1986. július 15-ig meg
újítják lakásigényüket.

A tanácsrendeletet - kihirdetését köve
tően - a Könyvtárakban és a Tanácsházán
bárki megtekintheti, illetve a Igazgatási
Osztálynál készségesen adnak felvilágosí
tást. Megyeri László

Hármas ikrek Gyomaendrődön

Egy házaspár életében mindig nagy vá
rakozás előzi meg a gyermek érkezését, ak
kor meg különősen, ha egyszerre több új
szülöttet is várnak. A gyomaendrődi embe
rek először a rádi6ból értesüLl-J.ettek róla,
hogy Czeglédi Gyuláéknak február 25-én
Budapesten a MÁV-kórházban hármas ik
rei születtek. Azóta eltelt több mint három
hónap. Vajon hogyan élnek most Czeglé
diék?

A Gyomaendrőd Szabadság u. 3. sz.
alatti lakásuk régi vályogépület, melybe
némi felújítás után tudtak csak beköltözni.
A lakásban példás rend fogad. A három
kiságy közel egymáshoz, benne a ·három
egészséges csecsemő. Czeglédi Gyula az
Építőipari KSZ vasipari részlegében bri
gádvezető,felesége Irénke a Sütőipari Vál
lalat süteményüzemében betanított mun
kás. Igazi gyomaendrődi család: a férj
gyomai, a feleség endrődi. Beszélgetésünk
közben a gyerekek felébrednek. Szombat
lévén most teljes egészében a család látja el
őket. Tisztába tevés, etetés, sz6val Irénke
és Gyula mellett j61 jön még a sógornő

segítsége is. Irénkétől kérdem, hogyan

fogadták a hírt, hogy ikerterhesség áll
fenn?

Az anyuka szeméből öröm sugárzik.
- Mikor megrudtam, hogy hármas ik

reim szülemek, egy kicsit féltem. Féltem
a család fogadtatásától. Egyszeriben nem is
tudtam igazán felmérni az egészet. Most
már tudom, hogy nagyon sok gond, de még
több öröm. Születési súlyuk? Gyuszi 2000g,
Zsolti 2400 g, Szabina r800 g. Most viszont
Zsolti 5700 g, Gyuszi 4900 g, Szabina
4400 g, vagyis szépen fejlődnek. Szeren
csémre azt mondhatom, hogy jó gyerekek.

Milyen segítséget kaptak eddig?
- Szerencsére a férjem munkahelyétől

és az én munkahelyemtőlis hamar kaptunk
segítséget, sőt a Tanácstól is kaptunk
anyagi segítséget. Az is nagyon sokat jelent,
hogy egy szakképzett gondoz6nő hétköz
nap 8 órától délután 4 óráig állandóan se
gít és este egy nyugdíjas főnővér jár el be
segíteni a fürdetésnél. Az is sokat jelent,
hogy dr. Varga Géza gyermekszakorvos a
helyszínre jön a gye=ekeket ellenőrizni.

Sajnos a legnagyobb problémánk a lakás.
Ez egy régi vályogház. A felújítással sem

mdtuk elérni, hogy fürdőszobánk legyen,
pedig ez most nagyon fontos lenne. Remél
jük, hogy a Tanács és az OTP segítségével
a közeljövőben sikerül egy megfelelő lakás
hozjumunkl

Biztos vagyok benne, hogy Czeglédi
Gyu1áék gondjai hamarosan megoldódnak
és a három újszülött nyugodt körülmények
között fog felnőni.

Beinschr6th Károly

AUTÓSBOLT
Június 3-án Aut6sbolt nyílt Gyomaendrőd
Lenin u. 149. szám alatt. Az új o.zlethelyi
séget az ÁFÉsz alakította ki, az üzletet pe
dig az Aut6technika Vállalat üzemelteti.

Az új üzletben autóalkatrészeket árul
nak szovjet és NDK személykocsi márkák
hoz (Volga, Moszkvics, Lada, Niva, - Tra
bant, Wartburg).

Az Autótechnika Vállalamak az ország
ban ez a negyedik ilyen jellegű o.zlete.

Reméljük, hogy az új bolt minden autós
megelégedésére szolgál.
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Bemutatjuk városkörnyéki településeinket
III. Hunya

A körzetközpont délnyugati határán
fekvő Hunya, amelyet Gyomaendrőd,Ör
ménykút, Kondoros, Kamut, Mezőberény
határol, 1945 végéig Endrődhöz tanozott,
így korábbi története Endrőd történetének
a része. Aki bővebbenakar megismerkedni
községü.nk történetével, annak ajánlom
Szarvas város-járás szabad negyedszázada
1945-1970. c. kiadvány Hunyár61 sz6l6
fejezetét.

A felszabadulást 1945. okt6ber 6-án hoz
ták meg a szovjet csapatok. A község sZűle

tésnapja 1946. január 27-én volt, akkor
kapta meg önállóságát. A mai terület he
lyén azonban már jóval korábban is volt
település, melyet a régészeti ásatások befe
jezése után lehet csak pontosítani.

A községgé válásnak megvan a története,
amelynek minden fejezete izgalmas. Az
alapító Hunya József, igen értelmes, ha
ladó gondolkodású gazda volt, aki a múlt
század végén több telket és temetkező he
lyet (templom részére is adott telket), va
lamint kedvezményes áron telket juttatott
az odatelepülőknek.

Ezért a lakosság kérte, hogy a községet
Hunyának nevezzék el.

Községü.n..l,;: alapvetően mezőgazdasági

jellegű, a lakosság fő megélhetési formája a
növénytermesztés és az állattenyésztés.
A háztájiból jelentős árbevételt kapnak a
lakosok, a jövedelem azonban j6val szeré
nyebb, mint korábban. Mindezért cserébe
kell adni a szabadidőt, a rendszeres túl
munkát. A község napjainkig megőrizte

önáll6ságát, élvezi ennek előnyeit, és viseli,
vállalja a többletmunkával járó gondokat.
Az infrastruktúra hiányosságai, az út, a
nem megfelelőközlekedési és hírközlési le
hetőségek az 1960-as években jelentősen

csökkentették a lakosságot. Napjainkban
komoly erőfeszítések nyomán a csökkenés
megállt, és a község határozottan fiatalodik.
A lakosság jelenlegi létszáma 1089 fő.

Mindez újabb gondokat okoz, az ellátás
és a szórakozás terén nőnek az igények.

A faluban rendezettek az utcák, takaro
sak a házak és a jól gondozott közterülete
ken egész nyáron virágzik a rózsa, diszlik
a park. Hunyát még a megyehatáron belül
sem ismerik mindenütt, gyakran előfor

dul, hogy értetlenkedve néznek ránk köz
ségünk neve hallatára. Azt általában tud
ják, hogy a földek j6k és az emberek sem
élnek rosszul.

A lakosságra mindig lehetett számítani,
ha jó cél érdekében, társadalmi munkára
kérték fel, s ez most is így van.

Jó ivóvízzel rendelkeZÜnk, minden ut
cában járda van, a fürdőszoba általános.
Ez évben szeretnénk. befeje=i. a gázprog
ramot, ami azt jelentené, hogy év végéig
minden házban biztosított a gázbekötés le
hetősége.

A tervek között szerepel az intézmény
hálózat rekonstrukciója és az utcák köZűl

kettőben szilárd burkolat készítése a VII.
ötéves tervben, valamint a telefonhálózat
korszerűsítése.
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Egészségügy

Községü.nk lakosságának előrehaladott

életkora miatt, és a szabadban végzett nehéz
fizikai munkák következtében a gyógyítás
terén dolgozókra nagy feladat hárul, amely
munkát eredményesen és jól látják el.
Az elmúlt évben közös összefogással sike
rült végre megvalósítani a fogorvosi ren
delést. Nagyon régen kérte a lakosság, a
pénz is megvolt, csak nem rajtunk múló
adminisztratív szemlélet késleltette a meg
valósulást.

Végül is a körzetközpont vezetőinek jó
hozzáállása segített hozzá bennünket, hogy
jogos igénytink teljesülhetett. A körzeti
rendelés mellett mozgó szakorvosi szolgá
lat is van havonta, onkológiai szűrés is szo
kott lenni. Minden állás betöltött, a felsze
relés korszerű.

Iskola, 6voda

Jól felszerelt iskolában tanulnak a gye
rekek. Számos volt növendék végez közép
iskolát és folytatja tanuhnányait felsőokta

tási inté=ényekben. Különböző verse
nyeken és seregszemléken érnek el orszá
gosan is elismerésre méltó eredményeket.

Az iskola új épületében, valamint nap
közi otthonában bevezetésre került a gáz.

Négy tanterem világításának korszerűsí

tését tervezik, j6l felkésZűlt tantestület
végzi a gyermekek nevelését, oktatását.
A tanítási órákon túl szakkörökben és út
törőfog1alkozásokongyarapítják tudásukat
és edzik testüket.

Szívesen vállalnak társadalmi munkát is.
Tiszta, otthonos az óvoda környéke. Fel

szerelései javításához, kiegészítéséhez gyak
ran adnak segítséget a szülők és a patronáló
szocialista brigádok. Egy osztatlan csoport
tal működik, az udvara tágas, füvesített,
sok az árnyékot adó fa.

Kulturális élet, müvelődés, sport

Községünk.ben j61 felszerelt könyvtár
működik. A közművelődés a két nagyhata
lom: a rádió és a televízió által sugárzott
műsorok hatása alatt áll.

Kevesebb idő és energia jut erre a terü
letre a nagy munkatempó miatt. Főleg az
iskolások és a KISZ-korosztály érdeklődési

körét kellene bővíteni. A helyi művelő

dési lehetőségeket foko=i. kellene. A Mű

velődési Ház fenntanására és üzemelteté
sére szánt összeg kevés, saját forrásból
szinte nem is érhető el. Gondjaink, prob
lémáink azonosan hasonl6 nagyságúak a
kis településekével.

A községü.nkben működő társadalmi
szervezetek (Vöröskereszt, MHSZ, ön
kéntes rendőrök, önkéntes tűzolt6k)

eredményesen tevékenykednek. Az okta
tási és művelődési intézmények integrálá
sának eredményei biztatóak.

Az utóbbi időben a sport is eredménye
sen fejlődik.

AFÉSZ
Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ látja el

a kereskedelmi tevékenységet. A lakosság
igénye nem mindig találkozik a lehetősé

gekl,el. Az elmúlt évben átalakításra került
az élelmiszerbolt, amelynek nagyon örül
tünk, annak már kevésbé, hogy a bolt kész
lete viszont nem változott jelentősen.A la
kosság közétkeztetése sokat fejlődött. Ez
évben került sor a vendéglő korszerűsíté

sére, amely már régi gond volt. Ugyancsak
korszerűsítikaz Iparcikk boltot is.

Hunyán 5 kiskereskedelmi, 2 vendéglátó
ipari, 1 felvásárlási és 2 ipari egységet
üzemeltet az ÁFÉSZ. Az egységek tevé
kenységét 7 fős Intéző Bizottság irányítja
és 5 fős Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.

A táp- és takarrnányellátás j6, ez mond
ható el a baromfifelvásárlásról is. A zöld
ség- és gyümö1csfelvásárlás nem megol
dott.

Foglalkoztatási gondok megoldása hozta
létre a "Gyoma" Kötőipari Szövetkezet
hunyai részlegét. Az üzem 29 fővel mükö
dik jelenleg. Exportra készítenek terméke
ket.

A Hunyadi Mezőgazdasági
TennelőszO"vetkezet

Jelentős hatással volt a falu életére az
1949. augusztus 20-án megalakul6 Szabad
ság Termelőszövetkezet, majd több tsz
alakulása követte, ezek egyesüléséből ala
ku1t 1962-ben a Hunyadi Mgrsz. Jelenleg
509 fő tagja van és 2844 ha területen gazdál
kodik. Az elmúlt évben 154 milli6 terme
lési értéke és közel 14 millió Ft nyeresége
volt. Négyszeres kiváló és egy miniszteri
dicsérő oklevél tulajdonosai. Az adottsá
gokból következik, hogy az eredményes
ség szempontjából az alaptevékenység a
meghatározó, azon belül elsősorban a nö
vénytermesztésen múlik a jövedelmezőség.

Gabona és ipari növénytermesztés mel
lett az utóbbi időben a vetőmagrermesztés

jelentős fejlődése figyelhető meg.
Az elmúlt öt évben 70 millió Ft beruhá

zása történt meg. Jelentősebb beruházás
volt a gépesítésben az IGP program, az ön
tözés bevezetése. Különösen jelentős fej
lesztés volt a földgáztüzelésre történő át
állás, mely egyben lehetőségetadott a köz
ségbe történő bevezetésre is. A szorgalmá
ról ismert tagság és az egyre jobban össze
kovácsolódó vezetés elŐtt a VII. ötéves
tervben is jelentős feladatok állnak, ame
lyek megval6sítása reálisan várható.

Sok mindent lehetne még mondani köz
ségünkről, de inkább beszéljenek a tettek.
A hunyai emberek bíznak abban, hogy a
községnek nemcsak múltja és jelene, hanem
jövője is lesz.

Pártunk XIII. kongresszusán elhatáro
zott településfejlesztési politika reményt
nyújt arra, hogy több mindent fogunk
kapni, de azt is tudjuk, hogy nekünk is van
nak kötelességeink, amit teljesíteni kell.

Fekete Imre
Tsz párttitká,·



"Útba esik..." Kitüntetettjeink

Nem volt nehéz a fenti címet kitalálni,
mivel a takarékszövetkezetek már évek óta
hirdetik így magukat: "Útba esik jövet
menet, a takarékszövetkezet."

Nos, hogy útba essék - arról az Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet már több
mint húsz éve gondoskodik. Egyik oldalon
a kirendeltségek számának növekedésével,
másrészt a szolgáltatások újabb és újabb
formájának bevezetésével.

Eddig összesen tiz telephellyel rendel
keznek. Gyomaendrődön 2, Hunyán, Kö
röstarcsán, Mezőberényben, Csárdaszál
láson, Muronyban, Békésen, Bélmegyeren
és Tarhoson pedig I. A kilenc települé
sen valamivel több mint 60 ezer ember él.
E lélekszám jó része valamilyen kapcsolat
ban áll a takarékszövetkezettel.

A szövetkezet életét a töretlen fejlődés

jellemzi. Még mostanában is, a...nikor ál
landóan arról beszélünk, hogy nehezednek
az életkörülmények - vagy talán éppen
azért -, tudják emelni abetétállományt.
1985-ben példáu1 a tervezett 32 millió he
lyett 56 millióval.

Különösen erős a pénz befelé áramlása
október hónapban.

1985-ben is ők nyerték a takarékszövet
kezetek közötti megyei versenyt. Csak ok
tóber hónapban közel 1300 új betétet nyi
tottak. Igaz, ha számbavesszük azt is, hogy
az országban nagyságát tekintve a 4-5. a
sorban, akkor ez szinte természetes. Mint
ahogy természetesnek vesszük azt is, hogy
a dolgozó kollektíva gyorsan, rugalmasan,
szolgálatkészen intézi ügyeinket.

A szolgáltatások széles skáláját igyekez
nek még mindig bővíteni. 1985-re ez kü
lönösen érvényes. Az áramdijak beszedé
sének átvállalásával egy újabb réteg be
kapcsolódásának lehetőségét teremtették
meg. Nyilvánvaló, hogy aki most csak ilyen
szándékkal jön be, legközelebb ide hozza a
pénzét, vagy innen vesz kölcsön.

A tanács által kibocsátott gázkötvények
ből 5 millió forint értékűt két hónap alatt
adtak el. Ehhez kapcsolódik egyik legújabb
szolgáltatásuk is. A belső szerelési munká
latokhoz 3%-os kamatú kölcsönnel állnak
az igénylők rendelkezésére.

De talán mégis 1985 legjelentősebb

szolgáltatásának tartom alakásvásárlási
kölcsön bevezetését. Sokat könnyít a fiata
loknak önálló otthon megteremtésében
vagyminőségicserék lebonyolításában. Haa
vételár 25%-a már megvan, a többit a ta
karékszövetkezet 10 éves törlesztésre adja
kölcsönként. Ugyancsak rendelkezésre áll
nak építési kölcsönnel is.

Mégis mi volt az apropója e cikknek?
Az, hogy kezembe került a Békés Megyei
Szövetkezeti Élet májusi száma. Sok - köz
ségünk szövetkezeteivel kapcsolatos-cikket
találtam benne.

De ami a legmeglepőbb volt számomra,
hogy a kitüntetett szövetkezeti dolgozók
cím alatt az első név a Róza Vendelnéé.
Hazánk felszabadu1ásának 4!. évfordu1ója
alkalmából a Munka Érdemrend arany fo
kozatát kapta. Az első gondolatom az volt,
hogy ezt nyugdijba vonu1áskor szokták

adni - mint később megmdtam, nem erről

van szó. A másik dolog ami felötlött ben
nem, hogy ismerjfik-e mi igazán a környe
zetünket?

Az indított úrnak, hogy egy kicsit is
merkedjem magával a szövetkezettel is.
így tudtam meg a fentebb leírtakat, meg
azt is, hogy az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet az 1985-ös eredményei alap
ján 10. alkalommal kapta meg a Kiváló
Szövetkezet címet.

De amint Rózáné elmondta az ő kitün
tetésében is benne van az egész kollektíva
munkája. Hisz ilyen eredményeket csak
ilyen kitűnő, a feladatait jól értő munka
társakkallehet elérni.

Természetes, hogy a jövő is szóba került.
Sok érdekes elképzelés körvonalazódik
már és halad a megvalósulás felé. Ezekről

azonban a megvalósu1ás pillanatában szól
nék egy későbbi cikkben.

Ami már biztos, - igaz egyelőre csak
egy kisebb réteg igényét elégíti ki - a széf
rendszer létrehozása. Többen szerernék
értékeiket biztonságban tudni. Legyen az
ékszer, takarékkönyv, vagy valamilyen
fontosabb irat. Nos, erre rövidesen lehető

ség nyílik. Csekély bérleti díj ellenében le
het majd széfet bérelni.

A másik újdonság - megint csak azt hi
szem az országban egyedülálló jelenséggel
állunk szemben - a Vidovszky-emIékszoba
létesítése. Mint tudjuk, Vidovszky Béla 
Gyoma szülöttje - festőművész volt. Szü
letésének 100. évfordu1ójára utcát is ne
veztek el róla nagyközségünkben.

Az emIékszoba létesítését és az életmű

összegyűjté<ét Láng Miklós a Budapesti
Művészbarátokegyesülete Vidovszk-y Em
lékbizottságának elnöke, már régóta szor
galmazza. A feltételek hiányában ez mind
eddig nem haladt előre. Most az Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet - a szövet
kezeti mozgalomra oly jellemző; a közmű

velődést anyagilag és erkölcsileg ered
ménnye! támogató hagyományainak jegyé
ben - felajánlotta a Kossuth u. 30. szám
alatti kirendeltségén egyik irodáját Vi
dovszky-emIékszobának.

A megyei engedély is az illetékesek birto
kában van - így semmi akadálya, hogy az
idegenforgalom már az idén e1vihesse a
hírét ennek a szép kezdeményezésnek.

Ugyancsak szóba került a Corini-gyűj

temény is, ami jelenleg Orosházán van ki
állítva. Oda már Békésről került, ahová
1984. februárjától 1986. februárjáig köl
csön adtuk. Öszintén agg6dom a gyűjte

ményért.
Hozzuk haza az anyagot és míg jobb

helye nem lesz - a takarékszövetkezet tár
gyalójában vagy a tanácsi kirendeltség
nagytermében helyezzük azt el.

A Vidovszky-emIékszoba látogathatósá
gát, az értékes képanyag őrzését, a propa
ganda tevékenységet vállalja a takarékszö
vetkezet. Amikor megköszönjük ezt a pro
filjukba egyáltalán nem kötelező újabb
szolgáltatásukat, egyben gratu1álunk a sze
mélyes és kollektív kitüntetésekhez is.

K.K.

Az idén április 4-e és május I-e alkalmá
b6l ismét sor került a település társadalmi
munkában élenjáró dolgozóinak erkölcsi
elismerésére.

A Minisztertanács által alapított "Ki
váló Társadalmi Munkáért" kitüntetést
Solymosi János nyugdíjas középiskolai ta
nár a 24. sz. választókerület tanácstagja ve
hette át.

A magas erkölcsi elismerés méltóan fe
jezte ki Solymosi elvtársnak a tanácsok
megalaku1ása óta a tanácstestO.letben és
Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségében, a
közéletben, a közművelődésben és a vá
lasztókerületben huzamosabb ideje vég
zett áldozati:ész társadalmi tevékenységét.

A Békés megyei Tanács 1/1978. sz. ren
deletével alapított "Településfejlesztő

Társadalmi Munkáért - Békés megye" ki
tüntető plakettben településünk három
dolgozója részesült. A Békés megyei Ta
nács Végrehajtó Bizottsága a megyéből tíz
társadalmi munkást tüntetett ki, közöttük
Kereki Lászlónét, az Endrőd és vidéke
Takarékszövetkezet dolgozóját.
GyomaendrődVárosi J ogú Nagyközségi

Tanács VégrehajtÓ Bizottsága helyi e1is
merésül e kitüntetésben Pálinkás Jánost, a
Béke Tsz traktorosát és Gellai Miklóst a
Győzelem Tsz személyzeti vezetőjét ré
szesítette.

Kitüntetettjeink az elmúlt évek során te
vékenységükkel jelentősen hozzájáru1tak a
gázprogram megvalósításához, gyermek
intézményeink fenntartásához és karban
tartásához, az üzemeken belüli Felszaba
duIási és Kongresszusi Munkaverseny ke
retében a településfejlesztő társadalmi
munka kiszélesítéséhez, ezáltal is elősegítve

településünk további fejlődését.

A kitüntetésekhez ezúton is szívből gra
tu1álunk.

Megyeri László

Tűzoltóversenyekről

Május I7-én a gyomaendrődi Erzsébet
ligeti Sportpályán vállalati és önkéntes
tüzo1tókrészére I. fokozatú területi tüzoltó
versenyt rendezett Szarvas Város Tűzoltó

Parancsnoksága és a Gyomaendrőd Városi
Jogú Nagyközségi Tanács.

A versenyre 30 csapat nevezett be.
A szinvonalas verseny sok izgalmat és jó
eredményeket hozott. A tüzoltóverseny kö
zönségét a sZÜnetben divatbemutatóval,
beatkoncerttel és tüzoltó bemutatóval sz6
rakoztatták.

A II. fokozatú versenyre területO.nkről

6 csapat jutOtt be, ahol a gyomaendrődi

fiú csapat volt a legeredményesebb és jutott
tovább.

A III. fokozatú versenyt június IZ-I5-én
rendezték Szentesen, ahol már Csongrád,
Békés, Bács-Kiskun, Szolnok megyék és
Budapest csapatai mérték össze felkészült
ségüket.

Ezen a versenyen a gyomaendrődi fiúk az
előkelő II. helyezést érték el.

Beinschróth Károly
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Országos verseny Gyomaendrődön Üdülőhely Gyomaendrődön
1986. április 21-23. rangos esemény

színhelye volt a 20 éve működő gyoma
endrődi Mezőgazdaságiés Élelmiszeripari
SzakmunkásképzőIntézet.

Az Országos Szakma Kiváló Tanulója
Verseny baromfitenyésztő szakmában az
idei volt a negyedik, amit ez iskolában bo
nyolítottak le, s ez nagy megtiszteltetés az
iskola számára.

A versenyen 9 iskola 17 kiválóan felkészí
tett tanulója vett részt.

Az OSZKT verseny célja:
- a szakmunkásképzés hatékonyságának

vizsgálata,
- a tanulók gyakorlati készségének fel

mérése,
- az iskolai versenyek összegzése, csúcsa.
Az iskola a verseny lebonyolításához tá

mogatást kapott többek között a MÉM, a
MEDOSZ, a KISZ és a Békés megyei Ta
nács részéről.

Külön köszönetet érdemel a füzesgyar
mati Vörös Csillag Tsz, ahol a versenyek
gyakorlati részét bonyolították le ideális kö
rülmények között.

A nagy megméretés három részből állt:
írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból.

A szoros, végig nyílt vetélkedésben az
első helyet Lestyán Veronika a gyomaend
rődi Mg SzakmunkásképzőIntézet tanu
lója szerezte meg. A II. és III. helyen tatai
versenyzőkvégeztek. Az V. helyezett Papp
Anikó szintén a gyomaendrődi iskola ta
nulója volt.

A nemes vetélkedés I-től VI. helyezett
jei szakmunkás bizonyítványt kaptak.
Az első helyet eién versenyző 2 hetes
NDK-ba szóló jutalomüdülésben része
sült.

KIALLíTAs

1986. április 16-tól 27-ig a Mezőgazda

sági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző
Intézet folyosó galériáján Póka György és
Meskó Anna gyulai művész pedagógus há
zaspár kiállítása volt látható az OSZKT
verseny háttér rendezvényeként.

A kiállítást Urbán Vince, az iskola igaz
gatója nyitotta meg.

A kiállítás megtekintése után a szép szá
mú közönség kérdéseket tehetett fel a mű
vészházaspámak. így betekintést nyerhet
tek a műalkotások keletkezésének mühely
titkaiba.

GyomaendrődiHirad6
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a Városi Jogú Nagyközs~gi Tanács elnöke

Szerkeszti a szeri,esztőbizottság

Főszerkesztő: Jánovszky György
Tördelőszerkesztő: Beinschróth Károly

86.180 t Kner Nyomda

Településünk kedvező természeti adott
ságai folytán idegenforgalmunk az utóbbi
években jelentősen megnövekedett.

Ebben két tényező játszik jelentős sze
repet, mégpedig Liget-Fürdő, valamint a
holtágakkal szabdalt Hármas-Körös vidéke
adta kedvező lehetőség a pihenésre, a ki
kapcsolódásra, gyógyulásra. Adottságaink
nak megfelelőenkét üdülőhelyírész alakult
ki, mégpedig a Fürdő környékén, továbbá
a Templom-, Sócz6-, Bónom-zugként is
mert endrődi üdülőterület.

Kedvezőbb adottsága jelenleg a Fürdő

környékének van, hiszen itt a terület köz
művesítettsége, kereskedelmi és vendég
látóipari ellátottsága már biztosított. A Me
gyei Tanács a múlt évben felmérte a tele
pülések üdülőhelyi adottságát, s javasolta
tanácsunknak, hogy a Fürdő környékét
nyilvánítsuk üdülőhellyé.

GyomaendrődVárosi Jogú Nagyközség
Tanácsa 23/1986. (V. 29.) sz. határozatá
val a falualjai holtág - 4243 sz. közút (Dé
vaványai út) - 1097. hrsz. út (a spomelep
mögötti kiserdőnélhúzódó út) - Vidovszky
utca - Se=elweis utca - II73/I8. hrsz.
(volt iskolai gyakorlókertnél) utcák által
határolt területet üdülőhellyényílvánította.
Az üdülé5hely területébe, így az Erzsébet
liget, a sportpálya, az Ifjúsági Tábor, Li
get-Fürdő, a Kiss Lajos üdülőtelep (bele
értve a volt iskolai gyakorlókertet) tartozik.

Ezen terület üdülé5helyí jellege különö
sen nyári idé5szakban eddig is meg volt, a
tanácsi döntés ezt szentesítette.

E tényt adatokkal is alá lehet támasztani.
A Liget-Fürdé5t évente kb. 100 ooo fő lá
togatja. A Fürdő területén lévő sátorozó
hely, valamint a 80 fős Ifjúsági Tábor
nyári időszakban teljes kapacitással üze
mel, s így is csak a jelentkező igények egy
részét tudja kielégíteni. A személyi, vala
mint vállalati tulajdonú üdülőkkel együtt
az üdülőhely területén mintegy 700 fő ré
szére biztosít szálláslehetőséget.

Az üdülőhellyé nyilvánítással együtt ta
nácsunk 1986. évi 6. sz. rendeletével sza
bályozta az üdülőhely sajátos környezeti és
használati követelményeit, annak érdeké-

Nőklub alakult
Az elmúlt év végén alakult meg, a ME

DOSZ székházban működik.A megalaku
lás célja a szakszervezet nőtagjai és a kör
nyéken lakó nők számára kollektív elfog
laltság biztosítása. A tervek között szerepel
többek között ismeretterjesztő elé5adások
tartása, kirándulások szervezése, kézimun
kázás és kötetlen szórakozás is. A nőklub

első megmozdulása egy teadélután szerve
zése volt, mely egyben az anyagi bázis
megalapozását is jelentette a havi tagdij
befizetés mellett. Volt már batyusbál, nő
napi ünnepség, vacsora és két elé5adás is.

A klub működését 5 tagú vezetőség irá
nyítja. Összejövetelüket szerdai napokon
tartják a MEDOSZ helyi alapszervezeté
nek helyiségében, Lenin út 172. sz. alatt,
ahol minden érdeklé5dőt szívesen látnak.

Beinschróth Károly

ben, hogy a jelentkező igények mind ma
gasabb színvonalon kerüljenek kielégítésre.
így többek között az üdülőhelyi állattar
tásra, a járművek parkírozására, sátoro
zásra, a fokozott köztisztasági követelmé
nyekre állapított meg szabályokat.

Az üdülőhely fejlesztése, fenntartása
anyagi eszközöket kíván, s ennek egyik
fontos forrása az üdülőhelyi dij.

A gyógy- és üdülőhelyekről szóló
62/1984. (XII. 19.) MT. sz. rendelet sze
rint azok, akik az üdülőhelyennem állandó
lakosként tartózkodnak, üdülőhelyi dijat
kötelesek fizetni.

Az üdülőhelyi díj mértékét tanácsunk az
üdülőhely jellegének megfelelően két idő

szakra határozta meg a következő mérték
ben. Június I-től augusztus 3r-ig terjedő

időszakban:
- külföldi állampolgároknak személyen

ként és naponként 15,- Ft
- magyar állampolgároknak személyen

ként és naponként 5,- Ft
- szervezett üdülésben résztvevőknek

személyenként és naponként 2,- Ft.
Az év többi, tehát főszezononkívüli idő

szakában:
- külföldi állampolgároknak szemé

lyenként és naponként 5,- Ft
- magyar állampolgároknak szemé

lyenként és naponként 2,- Ft
- szervezett üdülésben résztvevé5k sze

mélyenként és naponként 1,- Ft.
.A"z üdülőhelyi díj helyett évi 300 Ft díj

átalányt köteles fizetni az a magánszemély,
akinek az üdülőhely területén üdülő van a
tulajdonában, illetve haszonélvezetében.

Az üdülőhelyi díj fizetése alól jogszabály
a következő személyeknek biztosít mentes
séget:

- a szálláshelyet nem igénylő kirándu
lóknak és látogatóknak,

- a 14 éven aluliaknak,
- oktatási intézmények nappali tagoza-

tos tanulóinak, hallgatóinak,
- nyugdíjasoknak,
- sorkatonai szolgálatot teljesítőknek,

- önálló keresettel, jövedele=el nem
rendelkezőszellemi, illetve testi fogya
tékosoknak,

- a három- és többgyermekes családok
tagjainak együttes ott-tartózkodásuk
esetén,

- az üdülőhely területén munkavégzés
sel összefüggő kötelezettség alapján
ott-tartózkodóknak,

- a település állandó lakosainak és a dij
átalány fizetésére kötelezettek közeli
hozzátartozóinak.

Az üdülőhelyi díjat a szállásadó köteles
beszedni és a tanács részére befizetni.
Az üdülőtulajdonosokat, illetve a szállás
helyeket üzemeltetőket a tanács szakigaz
gatási szerve részletesen tájékoztatni fogja
az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, kötele
zettségekről.A tanácsrendelet, 1986. július
1. napján lép hatályba, így az üdülőhelyi

díj fizetési kötelezettség is ezen időponttól

áll fenn.
Hunya Miklós

vb-titkár
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sünkre egyaránt jellemző a mezőgazdaság,

ipar (ezen belül is a cipőipar, textilipar,
a nagymúltú könyvnyomtatás, stb.), vagy
éppenséggel a halászat.

Látnunk kell viszont, hogy ezek közül
önmagában egyik sem fejezi ki a települé
sünket (s a gazdaság jelenlegi szerkezete
sem örök érvényű), viszont a címert sem
lehet telezsúfolni jelképekkel. Mindezeken
túlmenően a címertan is óva int a közhe
lyek alkalmazásától, mint pL a könyv, vagy
cipő, mert a településen ilyen ipar van.

Kézenfekvőnek látszott tehát, hogy a
történelmi múltban kell kutatnunk olyan
jelképek után, amelyek a címerpajzsunkra
emelhetők. A legtöbb fordul6ban megvi
tatott és módosított grafikák közül végül
így esett a választás Endrőd 1718-as és
Gyoma Mezőváros 1830-as címerei jelké
peínek a mai életünkre utaló és a koráb
biakban ismertetett követelmények érvé
nyesítésével elkészített címerrajz-tervére.
A felhasznált jelképek eredeti jelentéstar
talma ma már nem ismert. (Nemes feladata
lehetne viszont lelkes amatőr és hivatásos
helytörténeti kutatóinknak!)

Számunkra nagy jelentőséggel bír vi
szont a mai mondanivalója, - az együvé
tartozás, közös boldogulás és felemelke
dés -, melyet szépen szimbolizál a "gyo
mai" szárnyas állatfigura mancsaiban tar
tott "endrődi" liliom. A Hármas-Köröst
jelképezőhárom folyó találkozása egyaránt
utal a történelmi múltú és szép jövőve!

biztató élethelyünkre. A mázak (színek)
megválasztásánál elsősorban a címertani
szempontokat kellett figyelembe venni.
Az állatfigura és liliom arany, illetve a fo
lyó ezüst színe, valamint a fekete kontúrok
a címerek klasszikus és nemes mázai. A cí
mertest vörös mezője, amely szintén a cí
merek alapszíne, kifejezi egyúttal a jelen
tős munkásmozgalmi múltat és a szocia
lista jelent is.

A zászlóterv a címer felhasználásával
készült el. A téglalap alakú zászló alapszíne
kék, rojtja ezüst színű. Benne középen van
elhelyezve a települési címer, fölötte a
helynév.

Az idézett minisztertanácsi határozat
értelmében a Képző- és Iparművészeti

Lektorátus (melynek az esztétikai, címer
tani követelmények érvényesítése és a tör
ténelmi hitelesség igazolása a feladata)

folytatás a 2. oldalon

születek. A címerrajz-tervek elkészítésével
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus ki
jelölése alapján Szereday Ilona békés
csabai grafikusművésztbízta meg a Végre
hajtó Bizottság.

Atervezetek elkészítésénél a megrendelő

tanácsnak és a címertervet művészi for
mába öntő grafikusnak több szempontra
kellett figyelemmel lennie. Formai oldalról
a címerekkel szembeni követelmény, hogy
az egyszerű legyen, feleljen meg az eszté
tikai és címertani követelményeknek, s a
választott formák miniatűrben éppoly jól
mutassanak, mint nagy felületen. Tartalmi
szempontból, azaz a címer mondand6jának
meghatározásánál - amely a tanácstestület
önkormányzati joga -, legfontosabb, hogy
az jelképezze a települést, időtálló legyen,
s a lakosság is érezze azt magáénak.

Ez ut6bbi az előkészítő testületet ko
moly fejtörés elé állította. Ugyanis telepü
lésünknek elnevezésénél fogva nem lehet
olyan címertervet készíteni, amely a szem
lélőjét egyértelműena településünkre asz
szociálná. Ezek az úgynevezett beszélő,

vagy névcímerek, mint pl. Szarvas város
szökellő szarvasa, vagy Kecskemét ágas
kodó kecskéje.

Maradt tehát az, hogy jelképet mai éle
tünk jellegzetes sajátosságai közül válasz
tunk, vagy azt a történelmi múltba kere
sünk. Az előbbi esetben a variáci6k soka
ságát lehetne kialakítani, hisz települé-

Címer és zászlótervünk társgdalmi vitájához
GYOMAENDROD

A címerhasználat eredete a középkorra
vezethető vissza, amikor egyes személyek,
családok, míg a későbbi korokban a szabad
városok és községek is bizonyos szabályok
szerint megformált jelvényt alkottak ma
guknak.

Az idők folyamán a jelképek, címerek
szerepe és jelentősége átalakult, új rendel
tetést kapott.

Az urbanizáció rohamos fejlődésévelvá
rosaink egyre inkább uniformizálódtak.
E nemkívánatos hatás ellensúlyozására
sorra alakultak a városszépítŐ egyesületek,
felújítják és helyreállítják a történelmi vá
rosmagokat, s építészek keresik annak le
hetőségét,hogyan őrizhetőmeg a települé
sek jellegzetes arculata.

E folyamatba illik az az általános igény
is, hogy legyen a településeknek olyan jel
képe, amely erősíti az adott közösséghez,
a településhez tartozás érzését, az egészsé
ges lokálpatrioti=ust.

Ezt az igényt felismerve a Miniszter
tanács 1006/1974. (II. 22.) számú határo
zatával szabályozta a helyi címer és zászló
használatának rendjét. A határozat a helyi
címer alkotása kapcsán a tanácsoknak tág
lehetőséget biztosít. A határozat értelmé
ben: a helyi címer a település múltjára és
mai jellegzetességére utal6 jelkép. Hasz
nálatát tekintve csak egy megszigoritást
tesz: nem csökkentheti az állami címer
jelentőségét,azt nem helyettesítheti. A mi
nisztertanácsi határozat címer és zászló
alkotását nemcsak a városoknak, hanem
engedély alapján a jelentősebb nagyközsé
geknek is lehetővé teszi. A közigazgatásban
1984. január I-vel bekövetkezett átszerve
zést követően megyénk szinte valamennyi
városi jogú és megyei irányitású nagyköz
sége igényelte a saját címer és zászló alko
tásának lehetőségét. Ezen igényekkel Bé
kés megye Tanácsának Végrehajt6 Bizott
sága egyetértett, s kezdeményezte a Mi
nisztertanács Tanácsi Hivatalánál a szük
séges engedély megadását.
Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség

Tanácsa 1985. szeptemberi üIésén már az
MT. TH. engedélyének birtokában dönt
hetett arr61, hogy ez évben megalkotja a
település címeréről és zászlajár61 szól6
tanácsrendeletét.

A testületi döntést követően a Végre
. . . Bizottság irányításával az elmúlt év
vcg<::ll kezdődtek meg a szükséges előké-



Táncosaink küljöldön

hozzájárult a címer- és zászlóterv tanács
rendeletben történő megal}:otásához.

A tanácstestületnek a címerpajzsra emel
hető települési jelkép és zászló megal}:otá
sáróI a lakosság véleményének figyelembe
vételével kell tanácsrendeletben döntenie.
A tanácsrendeletnek a jelképek alkotása
mellett rendelkeznie kell azok felhasználá
sának szabályairól, valamint tartalmaznia
kell a tanácsrendeletek általános alaki kel
lékeit is. A tanácsrendelet-tervezet ennek
megfelelően három fejezetből épül fel.

Az első fejezet a címer, a második a
zászló használatát szabályozza, míg a har
madik fejezet a vegyes rendelkezéseket
foglalja össze.

Az 1. fejezet első szakasza a címer leírá
sát tartalmazza. Így pl. "A kerekitett ol
dalú háromszögű pajzs vörös mezőjében

a címertest első széle derekától a felső szé
léig ágaskodó aranyszínű szárnyasállat
figura mellső mancsaiban háromvirágú
aranyszínű liliomot tart. Alatta a címertest
hátsó széléből előtűnő három emst színű

folyó találkozá:;ában balra mutató nyíl
vessző.

A vörös mező a munkásmozgalmi múl
tat és a szocialista jelent, az ágaskodó szár
nyasállat mancsaiban tartott liliom a két
történelmi település egyesüléséből létre
jött városunk felemelkedését szímboli
zálja, míg a három folyó találkozása a Hár
mas-Köröst jelképezi." CA fent ismerte
tett leírás egy lehetséges változat.)

A következő szakaszok rendelkezései
előírják, hogy a címer csak díszítő és utaló
jelképkém használható fel. Ennek meg
felelően alJ;:almazható pl. a tanácsülés
meghívóin, a település történelmével, tör
ténetével, életével fog1al}:ozó kiadványo
kon, a tanács által alapított kitüntető és
emIékérmeken, ünnepségen és rendezvé
nyeken, nemzetközi kapcsolatokban. A ren
delet lehetővé teszi, hogy egyes esetekben
a tanácselnök hozzájárulásával nem tanácsi
szerv is felhasználhatja. A minisztertanácsi
határozat értelmében a rendelet kimondja,
hogy az államí és települési címer együttes
használata esetén az előbbi méretével, el
helyezésével elsőbbségetélvez, illetve, hogy
a települési címer a hatósági eljárás során
nem alJ;:almazható.

A címerrel fog1al}:ozó fejezet rendel
kezik a címer használatának módjáról.
Ezek között leszögezi, hogy a települési
címert csak hiteles alakban szabad ábrá
zolni. Lehetővé teszi viszont a hiteles áb
rázolás megsértésének elkerülésével tör
ténő kicsínyítését, illetve egyszínű felhasz
nálását, valamínt hogy megjelenésével ki
zárólag a tárgy anyagának színében jelent
kezzék. PI. bőrre, fémre történő kivitele
zését. A fejezet utolsó szakasza a címer
előállításának, használatának és forgalma
zásánal, engedélyezését szabályozza.

A második fejezet a zászlóval kapcsolatos
rendelkezéseket foglalja össze. A fejezet
kezdő szakasza a zászló leírását rögzíti.
Így pl. "A zászló alapszíne kék, a rojt színe
emst. A zászló középső részében van el
helyezve a település címere és fölötte - a
címer szélességének megfelelő térközben 
kell feltüntetni a helységnevet nagybetűk
kel fekete színben."
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A fejezet rendelkezik a zászló használa
tának köréről. Így pl. nemzeti ünnepek al
kalmával, a tanács ülése és más jelentősebb

helyi események al}:almával, a település bel
és külföldi kapcsolataiban, emlék és csere
zászlóként. A zászló használatának módjá
nál utal a címer előállítására, használatára,
forgalmazására vonatkozó rendelkezések
értelemszerű alkalmazására. Rendell,ezik
arról, hogy a zászlóból egyet, a tanács épü
letében kell elhelyezni. Előírja, hogy a te
lepülési zászló és a nemzeti, valamint a
vörös zászló együttes kitűzésénél az utób
biak jelentősége csökkentésének elkerülé
sével kell eljárni. A települési zászló mé
rete nem lehet nagyobb, mint a nemzeti
színű és a vörös zászló.

A harmadik fejezet a vegyes és szabály
sértési rendelkezéseket foglalja egybe.
A szabálysértési rendelkezések tételesen
felsorolják azokat a tényállásokat, amelyek
fennállása esetén az Igazgatási Osztály az
elkövetŐ! 1000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
súlythatja.

A rendelkezések kimondják, hogy a ta
nácselnök a címer és zászló használati en
gedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes
ezzel kapcsolatos szabálysértést követett el,
illetve arra egyéb ok miatt méltatlanná
vált.

A rendelet végül a hatályba léptető ren
delkezésekkel zárul.

A tanácstestület szeptember 2S-i ülésén
atervezeteket megvitatta, s azt alkalmas
nak találta a lakosság véleményének meg
ismertetésére.

Ezzel egyidejűleg intézkedett a címer és
zászlótervek, valamint a használatát sza
bályozó tanácsrendelet-tervezet lakossági
társadalmi vitára bocsátásáról.

A tervezetek vitájára október 27 és 28-án
este 18 órakor kerül sor a Tanácsházán és a
Kírendeltségen.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ész
revételeikkel, javaslataikkal segítsék elő a
tanácstestület rendeletalkotó munkáját.

Megyeri Lász16

A szövosz utaztatásában augusztus
IZ-21-ig a Körösmenti Szövetkezeti Nép
táncegyüttes Belgiumban vendégszerepelt.

Edegem kisváros lakói a hat ország
egyenként 40 fős csoportját meghitt csalá
dias hangulatban fogadták.

A táncosok szállásáról, étkezéséről egy
egy család gondoskodott, akik általában
két személyt láttak vendégü!.

Naponta átlagosan kétszer szerepelt a
csoport.

Délelőttönként a rendező városka egy
egy forgalmas terén vagy a szomszéd váro
sokban tartOtt menettáncca1 egybekötött
rögtönzött bemutatót a csoport. Ezek a be
mutatók egyben az esti szereplések hírve
rései voltak.

Ebéd után egy-egy hangulatos parkban
és más szabadtéri színpadon, este pedig az
Edegemben és a környező városokban fel
állított óriási sátrakban berendezett szín
padon mutatkoztak be.

A magyar esten főhelyre került nemzeti

Felszabadultunk
1944. október 6. neves dátum Gyoma

endrőd, Békés megy'e történelmében, a
megye, a község felszabadulásának évfor
dulója.

A sors véletlenje folytán ez a nap - októ
ber 6. - egybeesik a tizenhárom aradi vér
tanú mártírhalálának évfordulójával.
Az egyik megemlékezés országos, a másik
inkább helyi jelentőségű.

Helyi jelentőségű a 42 évvel ezelőtti,

egy új világ megteremtésének első lépcső

foka. S mi minden történt az elmúlt évti
zedek alatt !

Ha településünk arculatát megvizsgál
juk, a fejlődés óriási. Az erők összefogása
a két település egyesülése, a közigazgatás
korszerűsítése mind új és nagy feladatOk
elé állította az itt lakókat. Az eredmények
nem jöttek maguktól, hisz csak közös ösz
szefogással lehetett megvalósítani a víz és
szennyvízhálózat kialakitását, az épülő

gázgerincvezetéket, a lakótelepeket és so
rolhatnánk az eredményeket még tovább.
Az összefogás az erők koncentrálása min
dig nagy eredményekhez vezetett.

A nagyközség lakosságának politikai
érettségét bizonyítja, hogy a végbement
társadalmi és politikai változásoknak befo
gadói voltak, jól éltek az új választási tör
vény lehetőségeivel, megértették az értel
mes célok megvalósítására elfogadott
"TEFA" bevezetését, egyszóval éltek és
élnek a szabadság adta lehetőséggel.

Tudjuk, hogy az eltelt 42 év nemcsak si
kereket eredményezett, de a kudarcokon
összefogással, a hibák nyílt, őszinte feltá
rásával mindig túljutottunk.

Mi gyomaendrődiek az elmúlt évtize
dekben jól gazdálkodtunk a 42 éve kapott
szabadsággal. A község lakosságának élete
szebb és boldogabb lett. Az elért eredmé
nyeket jobb, eredményesebb munkával
kell megőriznünk, megszilárdítanunk és
továbbfejlesztenünk. B. L.

lobogónk, s a szokásos 20 perc helyett egy
órás műsort adtak a gyomaendrődi tánco
sok.

A forró hangulatú búcsúesten így fogal
mazott a fesztivál egyik rendezője: "a ma
gyar cSOport lopta be leginkább magát a
város lakóinak szívébe".

20-án reggel könnyezve búcsúztak egy
mástól a családok és "egyhetes családtag
jaik".

A turné ezzel nem ért véget. 21-én érke
zett Novy Jicinbe a cSOport, ahol újabb öt
napot töltöttek az ottani Javornik Tánc
együttes meghívására.

A tiz éve fennálló kapcsolat keretében
nagyon kellemes együttlétet éltek át.

Három fellépés, közös kirándulások,
sportversenyek, üzemlátogatások jellemez
ték a túrát.

A nyári turnézás kissé fárasztó, de feled
hetetlen élményeket nyújtó út volt minden
résztvevő számára.

Megyeriné Csapó Ild,-,w igazgató



ALMA MATEREINK III.
Százéves a szakmunkásképzés Gyomaendrődön

Elsárgult okirarok és régi bélyegzőle

nyomatok igazolják, hogy településünkön
a szakoktatás 100. évébe lépett. "Iparos
tanoncziskola Igazgat6sága Gyoma 1886"
0lvashat6 régi könyveken, iratokon.

A kezdeti időkről adataink szűkösek.

Az anyakönyvek csak 1924-től állnak az is
kola rendelkezésére. Így az első 40 év tör
ténete a múlt homályába vész, hasonl6an
a megye és az ország más szakképzési isko
lájához. Annyi azonban megállapíthat6,
hogy az új ipartörvény értelmében 1886
ban a községnek kellett gondoskodnia az
iparostanoncok oktatásár61 ha a tanoncok
száma eléri az ötvenet. Gyomán ez a lét
szám meg is volt, a miniszteri fe1lúvásnak
eleget tudtak tenni, mert 1886-ban jelen
tették, hogy; "az őszi szorgalmi idő beáll
tával egy - az iparostanoncok részére külön
tanfolyamot fognak az ismétlő iskola min
tájára berendezni". Így minden kétséget
kizár61ag I 886-ban jelölhetjük meg a szak
oktatás kezdetét. Termet a Református
Egyházt61 kértek két hétköznapi és vasár
napi elfoglaltságra.

Az első tanít6, akit már a község alkal
mazott Koncsek Gy. J6zsef volt, aki még
az ismétlő iskolát is vezette az iparosta
nonciskola mellett. A községi iskolaszék
mellett iparostanonciskolai bizottságot is
szerveztek 1887-ben, ebben a 10 iparos
mellett ügyvéd és jegyző is szerepelt.
1912-ben épínetik fel a mai J6kai utcában
a kéttantermes, szertárral, tanít6i szobával
és melléképületekkel is rendelkező öná1l6
iskola épülete.

1922-ben az iparoktatás átszervezésével
Kovács Gergely lett az iskola igazgat6ja,
aki beosztását - kisebb megszakításokkal 
1967-ig töltötte be. Az iskola annak kö
szönhette fennmaradását, hogy öná1l6 épü
lettel rendelkezett, volt kellő tanfelszere
lése, és főhivatású szakember vezene.

Az igazgat6 mellett - aki a szakrajzot ta
nította - a közismereti anyagot elemi isko
lai tanít6k oktanák, akik valamennyien el
végezték a szaktanfolyamot. A heti 9 6rai
oktatás 3 6ra szakrajzra, 5 6ra közisme
retre - ennek keretében ismerkedtek meg
az általános szakmai tudnival6kkal is - és
egy 6ra vallásra oszlott. A három osztályú
szakképzés megelőzte az előkészítő osz
tályt, ahova az elemi iskola 6. osztályát el
nem végzett leszerződött tanul6k jártak.
A szerződést az Ipartestületben kötönék,
és a szerződés bemutatásával iratkoztak be
az iskolába a tanoncok. A szakmai munkát
az Iparügyi Minisztérium Szakoktatási
Főosztálya irányította, a segédvizsgát az
igazgat6 elnökletével alkalomszerűenössze
állított Segédvizsgáztat6 Bizottság előtt

tették le a tanoncok.

Az iskola igen j6 kapcsolatot épített ki
az Ipartestülettel, a KNER Nyomdával,
melynek képezte a betűszedő, gépmester
és könyvkötő tanul6it is. A tanul6képzésre
sokat ad6 Kner Izidor is rendszeres könyv
adományokkal fejezte kí elismerését. Nagy

kár, hogy a háború utáni átszervezés kö
vetkeztében az iskola épületét elveszítette,
felszereltségét, bútorzatát széthordták, il
letve más iskolákba kerültek. Különösen
fájdalmas a kultúrtörténeti értékű szak
könyvtár "szétsz6r6dása", melynek csak
darabjai találhat6k az iskolánál.

A tanul6k létszám 1929-ben meghaladta
a 120 főt, és ez a felszabadulásig folyama
tosan emelkedett.

Az ipari szakoktatás a felszabadulás
után 1951-ig folyamatosan működött.

1948-ban a körzetesítést még sikerült elke
rülni az iskolának, mert a környező közsé
gekben 946 öná1l6 kisiparos 311 ipari tanu
16t tartott, s a körzeti iskolával szemben tá
masztott követelményeknek megfelelt. 1951
és 1954. között az oktatás szünetelt, a szak
felszerelés egy része Gyulára került, s az
iskola önáll6 épületét is elvesztene. A túl
zott centralizáci6 azonban már a következő

években éreztette hatását, ugyanis a gyomai
vonzáskörzetben kialakul6 szövetkezeti ipar
munkaerő-utánp6tlásanem volt biztosítva.
1955-ben indult meg újb61 szervezetten a
szakoktatás, de j6val mostohább körülmé
nyek között, délutáni tanítás formájában az
I. sz. Általános Iskola épületében, szinte
minden felszerelés híján.

1957-től mint a MÜM 617. sz. Ipari
Szakmunkásképző Iskolája működön

1973-ig, függőségi viszonyban a 61 I. sz.
Ipari Szakmunkásképző Intézettől. 1973
ban lett a 6II. sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet kihelyezett iskolája.

Jelentős változást és fejlődést jelentett az
iskola életében, hogy 1972-ben a helyi szer
vek és vállalatok segítő támogatásával és
központi pénzalappal öná1l6 épülethez ju
tott az iskola a Lenin u. 169. sz. alatt, ahol
4 tantermet, szertárakat, irodákat tudott
kíalakítani. A tanul6i létszám a 60-as évek
végén rohamosan nőtt, külön kiemelhető a
cipőipari tanul6k magas létszáma. 1955
ben a beírt tanul6k száma a 60-at sem érte
el, 1970-ben viszont megközelítette az
500-at.

Korszerű gyakorlati oktatás megterem
tése érdekében a helyi vállalatok igen so
kat tettek új tanműhelyek építésében, ill.
a meglevők bővítésében. Az elmúlt 10 év
alatt épült fel a Cipőipari Szövetkezet, a
Szab6ipari Szövetkezet, a Győzelem

Mgtsz., a Fa-és ÉpítőipariSzövetkezet, és a
Kötőipari Szövetkezet tanműhelye. p..:z. ok
tatott szakmák száma a szakcsoporti okta
tás kíalakításával 6-ra csökkent. Jelenleg
géplakatos, női ruhakészítő, cipőfelsőrész

készítő, kötő, bútorasztalos és kőműves

szakma képzése folyik, csoportos tanmű

hely rendszerben. Az iskola csak azokban
a szakmákban képez tanul6kat, ahol az el
méleti oktatás mellett a gyakorlati képzés
feltételei is biztosítottak.

Az ipari szakoktatásnak az öná1l6 neve
lőtestület kialakítása jelentette az egyik
legnagyobb gondot. Míg 1957-ben az
igazgat6 mellett csak vállalati, iskolai 6ra-

ad6k dolgoztak, akiknek nemegyszer gon
dot jelentett a munkahely és az intézmény
érdekeit összehangolni. Még 197o-ben is
csak 3 fős testületről beszélhettUnk. Fő

hivatású nevelők és szakoktatók felvételé
vel 1983-ra sikerült felszámolni az óraad6i
rendszert. Jelenleg az iskolának II függet
lenített nevelője és szakoktat6ja van.
A munkát 3 fő kisegítő személyzet és 12
függetlenített vállalati szakoktat6 segíti.

Az iskola jelenlegi létszáma az 1986/87-es
tanévben 231 tanul6. A legnépesebb szak
ma a női ruhakészítőké (74 fő,) ezt követik
a cipőfelsőrész-készítők (47), géplakatos
(43), bútorasztalos (26), kötő (24) és kő

műves (17) szakmák tanul6i.

Az intézmény fejlődésének döntő lökést
adott az 1969. évi VI. törvény, - mely a
szakmunkásképzést beillesztette a hazai
oktatási rendszerbe, - és az 1972-es okta
táspolitikai párthatározar. A Vincze és
Pusztai házak az iskolához kerültek, ezek
célszerű átalakítása után a tárgyi feltételek
is jelentősen javulni fognak. Az iskola
szemléltetőeszközökkel közepesen felsze
relt, 3 számít6géppel is rendelkezik, az idei
tanévben 177 ooo Ft-ot fordít szemléltető

eszközök beszerzésére.

A személyi és tárgyi feltételek kialakí
tása, valamint a területen levő erős szövet
kezeti ipar mUILkaerő-utánp6tlásánakbiz
tosítása felvetette az iskola önáll6ságának
kérdését. Az a véleményünk, hogy úgy sze
mélyi, mint tárgyi feltételek vonatkozásá
ban az elvárásoknak képesek vagyunk
megfelelni. Ezt bizonyítja az az eredmé
nyes oktató-nevelő munka, melya szaktár
gyi és szakmai versenyeken évek óta öreg
bíti az iskola hírnevét. Az elmúlt két tan
évben 3 kötő szakmájú tanul6 végzett or
szágos versenyen az első 6 helyezett kö
ZÖtt, így már márciusban szakmunkások
lehettek. A "Szép Magyar Beszéd" és az
"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati ver
senyein - Győrött és Sátoraljaújhelyen - 4
tanul6nk bejutott a döntőbe 1982 és 1986.
között a megyei verseny megnyerése után.
A pezsgő kulturális és sportélet biztosítja
a fiatalok szabad idejének hasznos eltölté
sét is.

Az iskola jelenleg a centenáriumi évfor
dul6ra készül. Mélt6 m6don ünnepséggel,
irodalmi vetélkedővel, pályaválasztási kí
állítással, sportversenyekkel készül a meg
emlékezésre. 1987. áprilisában pedig a
"Délterületi Spormapok" megrendezésével
- melyen Bács-Kiskun, Békés és Csong
rád megye szakmunkás fiataljai vesznek
részt - zárja a 100 éves évfordul6t.

Az iskola feladata a jövőben az lesz, hogy
rövidesen várossá vál6 településünk mun
kaerő-utánpótlásátmagasabb szinten biz
tosítsa, eleget téve a társadalom által tá
masztott követelményeknek.

Mészáros Gábor
tagozatvezető
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VIDOVSZKY GYOMAENDRŐD ÖN
Régi terv: legyen a gyomai születésű

Vidovszky Bélának emlékszobája szülőhe

lyén. Elvégre századunk jeles festőművé

széről van szó, aki nemcsak itt született
1883-ban, hanem itt járta ki az elemi isko
lát, majd ismételten hazalátogatott. Első

vásznán is gyomai tájat örökített meg
190s-ben, s ez a kép átvészelve több mint
nyolc évtizedet, Budapesten ma is megvan
magántulajdonban.

Vidovszky a gimnáziumba indulásakor
került Békéscsabára, ott érettségizett
190z-ben (Gyóni Gézával, akinek portré
ját még diákkorában megfestette; a kép a
Munkácsy Mihály Múzeum tulajdonában
van). A fővárosban rajztanári oklevelet
szerzett, majd Ferenczy Károly keze alatt
tanult tovább olyan sikerrel, hogy állami
ösztöndíjjal mehetett Münchenbe és Pá
rizsba. Közben már 1907-ben megjelent
egy alkotása országos jellegű, rangos kiál
lításon. 1912-ben a szolnoki művésztelep

alapító tagja lett, s a Tisza táján sZÜlettek
azok a csodálatos levegőjű alföldi képei,
amelyekén a közönség és a kritikusok egy
aránt lelkesedtek. Sokan úgy is könyvelték
el, mint az AlIöld festőjét. Ez azonban csak
részben igaz, men jóllehet évről évre le
járt Szolnokra festeni, de felkereste ő ha
zánk más tájait is, így Vas, Zala, Baranya,
Veszprétn megyét, de festett Egerben,
Sárospatakon is, járt a Felvidéken (talán
i=en származnak legszebb enteriőrjei),

Erdélyben, Burgenlandban (Fraknó vára),
tucamyiszor Itáliában, s többször Svájc
ban is.

Már 1914-ben rendkívüli megtisztelte
tés érte az ifjú művészt: a magyar király
részére vásárolták meg egy szobabelsőjét

(a képet a Magyar Nemzeti Galéria őrzi)!

Nevét fölkapta a hír, s e=ek köszönhette,
hogy az első világháború során "hadifestő"

kinevezést kapott, így alkotó munkával
tölthette el a nehéz éveket.

A háború után végezte el e képein az
utolsó simításokat, s csaknem valame=yit
a Hadtörténeti Múzeum vásárolta meg.
Ezek azután a második világháborúban
Inind elpusztultak. Egy doberdói csataképe
azonban véletlenül megmaradt. Ezt József
főherceg megrendelésére készítette, aki
azonban a háború szomorú befejeződése

után azt már nem vehette át, így megma
radt a művész tulajdonában, majd örököse
a gyomaendrődi állandó kiállításnak aján
dékozta. A monumentális alkotás tehát vé
gül is méltó helyre került, a szülőhely tisz
telettel fogja megőrizni.

Vidovszky népszerűsége kétségtelenül a
két világháború között érte el a csúcsát.
Képei Ininden jelentős,országos kiállításon
láthatók voltak, de elkerültek a magyar
művészetet külföldön bemutató tárlatokra
is, így Osló, Stockholm, Párizs, Brüsszel,
London, Velence (itt az olasz király volt a
vevője), Bécs, Belgrád, majd a II. világ
háború után Moszkva, Varsó, Bukarest
kiállítótermeit díszítették. Gyakran lehetett
látni alkotásainak reprodukcióit a külön
féle folyóiratokban. A Művészet című
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szaklap 193s-ben hosszú oldalakat szen
telt Vidovszkynak, és bemutatta egy sor
alkotását, s nemcsak tájképeit, hanem két
klasszikus szobabelsőjét is. Ugyanis Vi
dovszky ezen a téren is maradandót alko
tott. Egyes kritikusai a XVII-XVIII. szá
zad holland festőihez hasonlitják; Gere
vich Tibor művészettörténész professzor
szerint Vidovszky kora Európájának leg
kiválóbb enteriőristája. Hubay Jenő híres
hegedŰIDűvészünk felvidéki kastélyaiban
és a nyugat-magyarországi Esterházy pa
lotában festette legemlékezetesebb képeit.

19S4-ben - felkérésre -J megfestette a
szovjet hősök budapesti emlékművének

felavatási Ü=epségét. A képet a külügy
minisztérium vette meg, és az akkori szov
jet kövemek ajándékozta. Valószíníileg en
nek köszönhette egy későbbi moszkvai ki
állításra szóló meghívását, amelyen két
"hagyományos" fes=ényével kiemelkedő

sikert aratott. A. Tyihomirov, neves szov
jet művészettörténész ín róla nagyszerű

kritikát, kinek érdeklődése Vidovszky
iránt később sem szűnt meg; néhány év
múlva Budapesten járva kereste a mester
alkotásait, amelyekről elragadtatott soro
kat jegyzett be a kiállítás emlékkönyvébe.
("Vidovszky elvtársnak, a nagyszeríi táj
képfestőnekés realistának, aki =yira sze
reti hazája tájait, azzal a kívánsággal, hogy
a felszabadult magyar nép teljes egészében
elismerje és értékelje művészetét.") Igen,
TyihoInirov megérezte azt, hogy művé

szünk háttérbe szorul. Pedig még Inindig
alkotó ereje teljében volt! Ezt igazolandó,
1961-ben a budapesti Csók István Galériá
ban 63 alkotását mutatta be, amelyek zö
mét az utolsó néhány évben festette. Mű
vészi ereje a kritikusokat is meglepte, s
mintha valaIni megmozdult volna. 1966
ban megkapta a Munka Érdemrend arany
fokozatát. Még néhány éven át festett (sok
szép képe született nyaranta Visegrád kör
nyékén), de betegsége 197o-ben kivette a
kezéből az ecsetet, s 1973-ban Budapesten
bekövetkezett haláláig már nem is vehette
többé elő.

Halálát mély csend követte; a nekroló
gok méltatásait elnyelte valaIni értetlenség.
Azt tartják, hogy ha egy művésznek nincs
"menedzsere", akkor azt elfelejtik. Már
pedig Vidovszky egész életében rendkivül
szerényen élt, minden hírverés csak za
varta, legszívesebben elzárk6zott az újság
írók elől. Csak az alkotásnak élt - és csak
az alkotásaiból élt! Ezt is kevés művészről

mondhatjuk el.

A csöndet születésének centenáriuma
törte meg. Szinte minden újság és folyó
irat megemlékezett róla (külföldi cikkekről
is tudunk), kiadták kis monográfiáját, ut
cát neveztek el róla pl. Gyomán is, egykori
fővárosi laMházának falára emléktábla ke
rült, Szolnokon pedig, a művésztelep ár
nyas parkjában fölállították a mellszobrát,
amelyet még 1961-ben Pátzay Pál Kossuth
díjas szobrászművészünk alkotott. Baráti
körének áldozatkészségéből megkezdték
alkotásai reprodukcióinak kiadását.

Önarckép (a művész rajzfüzetéböl)

A baráti kör 1984-től a Budapesti Mű
vészetbarátok Egyesülete keretében, =ak
Vidovszky Béla Emlékbizottságaként tO
vább tevékenykedik; egyebek közt segi
tette tető alá hozni a gyomaendrődi állandó
kiállítást is.

Erre pedig igen nagy szükség volt, mert
Vidovszky - tudatos vagy véletlen - mel
lőzése a tetőfokára ért: képe nem került be
a Magyar Nemzeti Galéria XX. századi
festészetünket bemutató állandó kiállítási
anyagába! Ez kétségtelenül súlyos mulasz
tás, aIni korrekcióra szorul, s reméljük,
hogy a Galéria illetékeseiben lesz =yi
önkritika, hogy ezt a csorbát kiköszörüljék,
hiszen raktárukban kereken 20 Vidovszky
kép szu=yad!

Gyomaendrőd,ha szerényen is, de helyt
akar adni egy Vidovszky Béla művészetét

bemutató képanyagnak, amely részben
adományozott, részben kölcsön képekből

kerülne a nyilvánosság elé. Talán ilyen
módon is lehetősége nyílna a városiasodó
nagyközségnek kifejezni az ide látogató
vendégeknek, hogy megbecsülik, tisztelik a
hely szülött jét és nagyra értékelik alkotá
sait.

Reméljük, hogy a kiállítás az évek során
majd bővülhet is részben új képek adomá
nyozásával (ebben Vidovszky örököseinek,
híveinek megértő nagylelkiiségére is szá
mitunk,) részben a Munkácsy Mihály Mú
zeumtól és a Magyar Nemzeti Galériától
kölcsönként kapott művek kiegészítésével.

Bizonyára lesz majd Gyomaendrődnek

egyszer múzeuma is, ahol együtt lehet be
mutami Pásztor János alkotásainak fotó
ját, a népi ezermester Papp Zsigmond
munkáit és Vidovszky Béla vásznait.

Ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt a
kiállítást előkészítő tevékenységet, aInit
Honti Antal gyomaendrődi grafikusmü
vész hozzáértő munkával végez és ízléses
kivitelben várhatóan a közeljövőben meg
nyitható kiállítássá szervez.

Láng Miklós
a Vidovszky Béla emlékbizottság

vezet~je



I Gyomaendrőd egészségügyi helyzetéről

Köztudott, hogy nagyközségünk egész
ségügyi ellátás szempontjából igen jó hely
zetben van más hasonló nagyságú telepü
lésekhez viszonyítva. Különösen I986-ban
mondhatjuk ezt ki, mikor is minden orvosi
állás betöltött. Több év után ismét betöl
tÖtt a Tüdőgondozó vezető orvosi állása,
jelenleg már három gyermekkörzeti orvos
dolgozik. Elmondhatjuk, hogy a személyi
feltételek adottak: 7 felnőtt körzet, 3
gyermek körzet, 4 fogorvosi állás, belgyó
gyászat, szemészet, nőgyógyászat, szülé
szet, tüdőgyógyász, a közeljövőben remél
hetőleg a röntgen szakrendelés is az itt éUí
emberek rendelkezésére áll. Nem kis erő

feszítésbe került a személyi feltételek
megteremtése, (orvosi lakás építések, bel
gyógyászati szakrendelés korszerűsítése,

stb.) a tanács számára.
Az itt élő orvosaink nagy része hosszú

évek óta él és dolgozik Gyomaendrődön.

Köztudott, hogy új állások betöltése ki
sebb településeken országos gond. Lakás
helyzet, alacsony bérek nehezítik a hely
zetet.

Ig86 eleje óta dolgozik anagyközségben
dr. Varga Géza, aki Endrődön gyermekor
vos. Ez év szeptemberétől állt munkába
dr. Bánki Gyula tüdőgyógyász és röntgen
szakorvos és Dr. Csipkés Ilona gyermek
szakorvos, aki Gyoma területén végez majd
gyermekkörzeti munkát.

Új fogorvos a távozott dr. Szentesi Zsu
zsa helyett dr. Sebján László. Az ún. alap
ellátás tehát megoldott, központi ügyelet,
folyamatos orvosi rendelések - körzetben
reggel 8-tól este 5-ig mindig rendel valaki
(lépcsőzetes rendelési idők) így sürgős eset
ben a központi rendelőben orvos elérhető.

Feltétlen meg kell említeni a helyi mentő
állomást, mely rendkívüli segítség az itt la
kók számára is.

Az Egészségügyi Osztály és a tanács ve
zetése kidolgozott egy ésszerű koncepciót,
ami a jelenlegi nehéz anyagi helyzetben
járható utat biztosít a fokozatos, de jól ki
építhető egészségügy megteremtésére. El
sőrendű feladat az alapellátás zavartalan
biztosítása.

A második, de igen fontos lépés az itteni
szakrendelések számának erősítése. Elkép
zelésünk először is a személyi feltételek
biztosítása, így terveink között szerepel
sebész orvos letelepítése a községben.
A tüdőgondozóban napi 3 óra röntgen szak
rendelés beindítása, itt részben technikai
felszereltség javítása szükséges, de bizonyos
vizsgálatOk elvégzésére már jelenleg is van
mód.

Különösen sebészet, röntgen együttes
megteremtése lenne fontOs. Átmenetileg
részfoglalkozásként heti 2-3 alkalommal
szereménk sebészetet beindítani, itt termé
szetesen megfelelő helyiségek építése, mű
szerek beszerzése szükséges, mely nem ke
vés összegbe fog kerülni. Figyelembe kell
venni, hogy az itt dolgozó orvosok egy ré
sze a szakrendeléseken nemcsak gyoma
endrődíeket lát el. Köztudott, hogy sze
mészeten, belgyógyászaton, tüdőgondozó-

ban, nőgyógyászaton,valamint a szülőott

honban a dévaványai lakosokat is itt látják
el. Mint településközponmak is meg kell
felelni az elvárásoknak, elsősorban a la
kosság minél kevesebb utaztatása lehető

leg kisebb távolságra elvnek kell érvénye
sülnie.

Tudomásul kell vennünk, hogy bizonyos
hiányszakmák miatt a helybelieknek a jö
vőben is Békéscsabára, vagy Gyulára kell
utazniuk, gondolok itt rheumatológiára,
orthopédiára, urológiára, itt lényeges vál
tozás nem várható. Ha helyben lesz sebé
szet, az majd a röntgen segítségével - bi
zonyos baleseti esetek ellátását segíteni
fogja és nem kell emiatt Szarvasra utazni.

A Gyomaendrődön dolgozó szakorvosok
a szarvasi rendelőintézet dolgozói - így
egy furcsa helyzet alakult ki. Itt élnek és
dolgoznak, de a munkáltatójuk Szarvas.
Az elmúlt hetekben történtek lépések,
megállapodás született a megyei Egész
ségügyi Osztály hozzájárulásával és bár a
rendelőintézeti szakrendelések formailag
továbbra is a szarvasi rendelőintézethez

tartoznak, de önállóan, anyagilag függet
lenül, azaz Gyomaendrődhöz kapcsolód
nak.

Egészségügyi gondnokság felállítását
tervezzük, mely egy kézben tartaná, in
tézné az igen szerteágazó egészségügy
gazdasági vezetését.

Terveink között szerepel egy bentlaká
sos ÖNO építése, illetve egy ideiglenes
építése - átalakitással folyamatban. - Az
egészségügy fontos feladata az idős, beteg
emberek segítése, támogatása Békés me
gyében kiemelten jó helyen szerepel. Ebben
a fáradozásban lelkes, nagyszerű gárda irá
nyít és dolgozik az öregek napköziottho
nában.

Ifjúságunk egészséges fejlődését, zavar
talan orvosi ellátását feltétlenül segíteni
fogja az, hogy szakorvosi gárda látja el 14
éves korig gyermekeinket.

A központi ügyelet itt Gyomaendrődön
bevált és jónak mondható, ha megfelelő

tömegközlekedés volna, a központi ügyelet
helyisége elérhetőség szempontjából nem
okozna tulajdonképpen gondot. A telefon
hálózat lehetővé teszi a gyors elérhetőséget

- hétköznap innen látják el este 5 óra után
Dévaványa sürgős eseteit is.

Nem könnyű feladat a napi fárasztó
munka után tovább dolgozni, vagy hétvé
gén 48 órán keresztül talpon lenni és hét
főn reggel folytatni kinek-kinek a saját
körzetében a munkát.

Köszönet érte orvosainknak !

A Gyomaendrődön dolgozó orvosok
magas színvonalú, jó és lelkiismeretes
munkát végeznek, úgy gondolom a köszö
net mindenkit megillet akik a községünk
ben élő közel 20 ezer ember egészségéért
naponta fáradoznak, ~egítő, gyógyító szán
dékkal.

dr. Frankó Kál'oly
főorvos

HELYZETKÉP BETAKARíTÁSI

MUNKÁLATAINKR6L

A városi jogú Nagyközségi Pártbizott
ság működési területén gazdálkodó mező

gazdasági üzemeink a gazdasági feladataik
végrehajtásában törekedtek a meghatáro
zott gazdasági célkitűzéseiket végrehaj
tani, az elmúlt évek aszály okozta kiesése
ket csökkenteni. A mezőgazdaságban ki
emelt feladat volt a gabonaprogram foly
tatása. Területünkön kivánatos a gabona
termelés 3-4%-os növelése. A kukorica
vetésterület kismértékű növelése mellett
javítani kell a jövedelmezőségét. Az Ig86-os
évre meghatározott célkitűzések megvaló
sítását ismételten megzavarra az aszályos
időjárás. Az őszi búza vetésterületünk el
érte a 17 ooo ha-t, melyről elmondható,
hogy a téli fagykáron kivül jelentősen ká
rosította a csapadékhiány. A búzák tavaszi
minősítésekor is látszott, hogy gondok
lesznek ezzel a növényünkkel. A minősí

téskor 10 ooo ha közepes és gyenge minő

sítést kapott. A térségi tervezett 49,6 q/ha
raI szemben csak 40,2 q/ha termést taka
rítottak be üzemeink. A kiesés gazdaságon
ként változó, de mindenütt rendkívül
érezteti hatását.

A térségben búzából a kiesés megha
ladja az 55 millió forintot. Öszi árpából is
hasonlóan magas volt a kiesés. A tervezett
térségi átlag 4,5 t/ha, a ténylegesen elért
eredmény 3,77 t/ha.

A kukorica vetésterületünk megköze
líti a 7000 ha területet. Az elmúlt év azo
nos szintjén van. A tőállomány és a beál
lottság megfelelő. Az időjárás sajnos ismé
telten nem kedvezett a kukoricának. A ter
méskilátás üzemenként változó. Várhatóan
a legjobb kukoricatermést a hunyai Hu
nyadi Termelőszövetkezettakarítja be.

A vetőmagkukorica terület meghaladja a
600 ha területet. A terméskilátások bizta
tóak.

A napraforgó vetésterülete 5000 ha 
1000 ha területtel több az elmúlt évitől.

A terméskilátás igen jónak mondható.
A rizs vetésterülete IlOg ha, a betakarí

tása megkezdődött. A terméskilátás ha
sonlóan jónak ítélhető.A cukorrépa 600 ha.
Ez a növénytink sok bosszúságot okozott
üzemeink szakembereinek. A fagykáron
kivül a répabarkó is jelentősen károsította
az állományt, újravetésekre is sor került.
A terméskilátás várhatóan a tervezett kö
rül alakul. A mustár, szója, olaj retek vetés
területe 30<r-300 ha, ez az elmúlt év azonos
szintjén van. A terméseredmények a ter
vezett szinten alakultak, ill. a szója is vár
hatóan a tervezettet hozza.

A nyári betakarításról elmondható, hogy
jó szervezéssel a betakaritásban részt ve
vők fegyelmezett magatartásával, a tech
nikai eszközök jó felkészítésével fejeződött

be. A betakaritási munkában részt vettek
Csehszlovák gazdaságok is. Hasonlóan
segítettek üzemeink is az északi parmer
gazdaságok betakarítási munkáiban.
Az őszi betakarítás menetét is jól előkészí

tett kampánytervek rögzítik. Bízunk ab
ban, hogy üzemeink az 1986. évi betakarí
tást hasonlóan a nyári betakarítással - fe
gyelmezetten, jó szervezéssel fejezik be.

Mészáros Lajos
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Gondolatok az új oktatási törvény margójára
1985-ben megjelent új oktatási törvény

a közvélemény figyelmét jogosan fordította
az iskolai nevelő-oktató tevékenység felé.
Napjainkban, amikor a törvény végrehaj
tását biztosító jogszabályok ismeretében
kezdődöttel az 1986/87-eS oktatási év, kö
telességünknek érezzük néhány gondolatot
megfogalmaznunk oktatási intézményeink
eredményesebb munkavégzése érdekében.
Cikkünk ugyan minden szülőnek szól,
akik e sorokat elolvassák, de különösen
azoknak, akik felelősséggel gondolnak
gyermekük sorsára és tiszteletet éreznek a
gyemeknevelő intézményeink pedagógu
sainak munkája iránt.

Az ilyen típusú szülői ház szereti tisztán
lámi, megérteni minden változás lényegét,
hogy annak szellemében a tőle telhető se
gítséget megadjon a fejlődés előrehaladása

érdekében. Természetesen a teljesség igé
nyére itt vállalkozni nem lehet, de a lényeg
kiemelésére és főként a szülők jövőben

betöltendő szerepére igen. Ezt tesszük
most, lehetőleg kerülve a bonyolultabb
gondolatmenetet.

Mi tette szükségessé az új oktatási tör
vény megalkotását? Erre a kérdésre egy
részről a társadalmi és gazdasági életünk
ben bekövetkezett változások adnak vá
laszt (demokratizálódási folyamat beindu
lása, erőteljes tudományos technikai fejlő

dés), másrészről több évtizedes múlua
visszatekintő jogi túlszabályozottság ala
kult ki oktatási rendszerunkben, amely
viszonyaink között nem segítője,hanem fé
kezője volt az oktatás folyamatos megúju
lásának. E terület mindig igényelte az egyre
magasabb szintű munkát, hiszen képviselői

a pedagógusok kisebb közösségünkben is
a jöVŐt alapozzák.

Tanítványaiknál új készségek, képessé
gek kibontakoztatásán, hatékonyabb tudás
megszerzésén fáradoznak.

A tanulók jogaik és kötelességeik viszo
nyában kell, hogy végezzék munkájukat

- itt az utóbbinak különös hangsúlyt adva,
amit a szülői ráhatás nagyon erősen tud
irányítani - azért, hogy eleget tegyenek a
jövő elvárásainak.

Ha az alkotásszabadság lehetőségével

élő ember mintáját vesszük, akkor ki kell
mondanunk, olyan személyről lehet szó,
aki alapos tudásával fegyelmezett dönté
sekre képes, a demokratizmus gyakorlásá
val a közösségben kidolgozott programo
kat magáénak képes vallani és annak végre
hajtásáért felelősséget érez.

Az oktatási intézményeinkben dolgozó
tantestületeknek mai feladata ilyen szel
lemű munkastílus kialakitása. Erre ad lehe
tőségetaz új oktatási törvény, amely a vég
zendő pedagógiai munkának csak a kereteit
határozza meg, és ezen belül biztosítani
kivánja a tanári alkotó szabadságot az is
kolák önálló tervező, végrehajtó munkáját,
amelynek meghatározó eleme a nevelőtes

tület megnövekedett döntési jogköre.
Jogi oldalról tehát szabad az út egy alap

jaiban más szemléletű pedagógiai tevé
kenység megvalósulásához, de a változtatás
magában hordozza a kérdések egész sorát.

Néhányat kiemelve:
- A magasabb szintű tevékenységhez in

té=ényeinknél megvannak-e a szemé
lyi, tárgyi feltételeink ?

- Vajon a tantestületeink el tudnak-e sza
kadni hagyományos, erősen szabályokhoz
kötött szemléletüktől?

- A szülők mennyiben tudják segíteni az
új felfogást kivánó iskolai munkát?
Az első két kérdés összetettsége hosz

szabb távon érvényesülő megoldással kép
zelhető el. (Új iskola építése a VII. ötéves
tervű kezdéssel, még jobb szakos ellátottság
folyamatos biztosítása).

A szemléletváltozás bekövetkezésének
időszaka elsősorban az iskolavezetés meg
újulási képességének függvényében prog
nosztizálható.

A harmadik kérdés az iskolával szemben

támasztott fokozott elvárás tükrében na
gyon lényeges. A szülői ház az új felfogás
szerint hatékonyabb segítséget tud nyúj
tani a törvény szerint biztosított jogainak
gyakorlásával pL: véleményező joggal sze
repelhet az iskola tanévrendjének, munka
tervének meghatározásában.

Példaként ugyancsak egyet említettünk,
de iskoláink gondoskodnak majd a szülők

ez irányú tájékoztatásáról, az érdeklődő

szülőknek szívesen adnak felvilágosítást.
A szülők irányában kiterjesztett demok

ratizmus fórumai lehemek a hagyományos
szülői munkaközösségek, valamint a tanév
folyamán megalakitandó iskolatanácsok,
amelyeknek társadalmi irányítását a Haza
fias Népfront helyi bizottsága látja eL

E sorokon keresztül hangsúlyozni ki
vánjuk, hogy a szülők aktív támogatása
nemcsak a konkrét társadalmi munka érté
kében ölthet testet a jövőben, hanem ab
ban az erkölcsi támogatásban, amely a gyer
meknevelésben nem kíván minden felelős

séget az iskolára hárítani. Ez irányú helyes
felfogás kialakítása érdekében a Hazafias
Népfront"A műveltségbecsületéért" cím
mel kiadvánnyal igyekezett a szülők se
gítségére lenni.

Az új oktatási törvény jogalkotói gondol
tak a szülői felelősségre is, amely a gyer
mekük iskoláztatásán túl anyagi felelőssé

güket is jogszabályba foglalta. Úgy gon
doljuk a felelőtlen károkozás az iskolák
gazdálkodásában is érzékeny veszteségeket
okoz. Oktatási inté=ényeink megrerem
tett értékeinek védelme mindannyiunk kö
zös érdeke.

Összességében tehát az 1986/87-es ok
tatási évvel érvénybe lépő oktatási törvény
egyszerre nyújt lehetőséget és egyben sza
bályoz, biztosítani kívánja a pedagógusok
alkotó tevékenységéhez szükséges jobb
közérzetet az érdekelt családok megértő

támogatásával.
]ánovszky Gyiirgy osztályvezető

Szántóverseny Gyomaendrődön

Ma a magyar mezőgazdaságrendelkezik
olyan korszerű talajművelő eszközökkel,
amelyek helyettesítik a rendkívül költséges
szántást, de a "szántás" mint alapvető ta
lajművelési eljárás nem iktatható ki a nö
vénytermesztésből.Mint talajszerkezet ja
vító, ugyanakkor tarlómaradvány haszno
sító és eltüntető, valamint csapadékbefo
gadó és megőrző technológiai előírásoknak
napjainkig is legmegbízhatóbb szántóföldi
művelete - mondotta Murányi Miklós a
Békés megyei Tanács elnökhelyettese
megnyitóbeszédében azon a szántóverse
nyen, amelyet 1986. szeptember 5-én a
gyomaendrődi Béke Tsz-ben rendeztek.

A rendező szervek - KITE békéscsabai
Alközpontja, gyomaendrődi Béke Tsz,
TESZÖV, megyei KISZ-bizottság - nevé
ben mint házigazda Hunya Elek a Béke
Tsz elnöke köszöntötte a megjelent ver
senyzőket, a társadalmi és állami szervek
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képviselőit, valamint a nagyszámú néző

közönséget.
"E szántóverseny méltó folytatása annak

a sorozamak, melyet néhány évvel ezelőtt

a csabacsűdi Lenin Tsz KISZ-alapszerve
zete inditott el az akkori VI-os TESZÖV
körzet (volt szarvasi járás) termelőszövet

kezetei között. E rendezvény olyan sikert
aratott, hogy azóta minden évben - az em
lített termelőszövetkezetek valamelyiké
ben - megrendezésre került. Mai rendez
vényünknek különös rangot ad az a tény,
hogy a korábbi körzeti résztvevőkön túl
jelen vannak Békés megyéből azok a gaz
daságok versenyzői is, akik tagjai a KITE
nek és beneveztek erre a versenyre.

A bevezető és megnyitó után Gábel
István a KITE békéscsabai Alközpontjá
nak vezetője ismertette a verseny célját,
szabályait, a napi programot.

A tótkomlósi fúvószenekar nagyszerű

térzenét szolgáltatott az egész rendezvény
ideje alatt.

Csodálatos volt a megnyitóra felsorako
zott, versenyre benevezett gépek és ekéik
látványa, illetve a megadott jelre a ver
senyzők bevonulása az előre kisorsolt par
celláikhoz.

Az 53 gép csodálatos motorzúgása, a
fúvószenekar térzenéje és az immár muzeá
lis értékű gépek dübörgése az ott jelenlevő

többszáz embernek különleges élményt
nyújtott.

Teljesitmény, illetve eketestek száma
szerint 3 kategóriában folyt a KGST-szab
vány előírásai szerinti verseny. Hogy meny
nyire nem mindegy a növény szempontjá
ból, milyen az alapvető talajmunka, -a szán
tás - minősége, azt bizonyítja az a 10 kö
vetelmény (szempont), melyek alapján a
közel 70 tagú bíró és segédbíró munkája
(mind pártatlan, más megyéből való) akik



az értékelést végezték. A tíz szempont :
nyitóbarázda, összeszántás, oldalhatár, eke
munkája, szántás felszínének alakja, szántás
egyenesvonalúsága, növényi részek talajba
dolgozása, az eke leeresztése és kiemelése,
az utolsó húzás előtti sáv szélessége, záró
barázda minősége. Minden szempont max.
10 pontig értékelhető, összesen max.
100 pontot lehetett gyűjteni.

Hogy a pontszerzés nem is olyan egy
szerű, azt bizonyítja a díjkiosztás bevezeté
seként dr. Mészáros Istvánnak a MAE
Országos Szántóverseny Bizottság elnöké
kének, e verseny főbírójának, a versenyt
záró és értékelő mondatai:

" ...a legtöbb pontot elérő versenyző is
csak 70% teljesítményt nyújtott ... minden
elismerés a rendezőknek, hogy a szabály
zatban előírt valamennyi feltételt maradék
talanul biztosították, SŐt az általam várttól
is jobb feltételek voltak a jó ekén kívül
sok múlik agyakorláson a régi eszközök-
kel - a nosztalgia kategóriában induló
Hoffer rraktorokkal - is lehet jó és szép
munkát végezni ..."

A több mint kétórás versenyt másfél
órás értékelés követte, mely bizonyítja a
zsűri alapos munkáját, ugyanis e verseny
kategóriánkénti első, másodík helyezettje
jogosult résztvenni 1987-ben az országos
szántóversenyen.

Ezen időszak alatt a szépszámú néző

közönség szórakoztatásáról motor-, és
autócross bemutatóval gondoskodtak.

Szinte valamennyi résztvevő megcso
dálta a H6DGÉP helyszínre érkező sár
kányrepülőgépét, és nem a rendezőkön

múlott, hogy felszállási engedély híján
csak a földön lehetett gyönyörködni az
emberi képzelet sokszor megálmodott és
napjaink egyik megvalósított repülőalkal

matosságában.
Az idősebbek is megtalálták és üzemköz

ben látták fiatalkoruk mezőgazdasági trak-

torait a Béke Tsz, a Lenin Tsz és a kétegy
házi szakiskola jóvoltából.

A három kategória kilenc díja közül az
alábbiak maradtak a körzetben:

I. kat. 2. helyezés: Hanyecz László 
Gyomaendrőd, Lenin Tsz.

I. kat. 3. helyezés: Hunya Illés - Hunya,
Hunyadí Tsz.

II. kat. 2. helyezés: Szilágyi Kálmán 
Gyomaendrőd, Béke Tsz.

III. kat. x. helyezés: Borsos Imre 
Gyomaendrőd, Körösi ÁG.

Különdíjak közül, melyek odaítéléséről

a rendező szervek képviselői és a korábbi
szántóversenyt rendező tsz-ek elnökeiből

álló társadalmi zsűri döntött (Békés me
gyei Tanács, Békés megyei KISZ-bizon
ság, AGROTEK Békéscsaba, szarvasi
KISZ-bizottság, gyomaendrődí KISZ-bi
zonság, MAE megyei és helyi szervezete,
Béke Tsz) a körzetből az alábbiak részesül
tek:

Nosztalgia kategória: Hoffer traktor +
ekéje.

I. helyezés: Hegedüs Bálint - Gyoma
endrőd, Béke Tsz.

2. helyezés: Cserép Elemér - Gyoma
endrőd Lenin Tsz.

KISZ-díjak közül:
I. kat. I. helyezés: Hunya Illés - Hunya,

Hunyadí Tsz.
Megyei Tanács különdíja: Pálinkás Já

nos - Béke Tsz, Gyomaendrőd (több évi
eredményes szántóversenyen való szerep
léséért).

AGROKER különdíja: Giricz András
Béke Tsz, Gyomaendrőd - legöregebb
traktor bemutatásáért.

Hogy e nem mindennapi élmény mara
dandó és felidézhető legyen, arról gondos- .
kodon a Családí Rendezvényeket Szervező
Iroda videofelvevőgépe.

Giricz Imre
műszakifőmérnök

MHSZ-rendezvény
Tartalékcs tisztek versenye

1986. június I4-én bonyolította le az
MHSZ Gyomaendrőd területi vezetőség

közösen a Szarvas városi MHSZ Vezető

séggel a Tartalékos Tisztek Honvédelmi
Versenyét.

A területünkön lévő négy tartalékos
szakosztály egy-egy csapattal képviselte
magát. A versenyt a dévaványai Mező

Imre Területi Honvédelmi Klub nyerte.
Augusztus 20-án a "Gyomaendrődi

Nyár" keretében az MHSZ területi veze
tőség, Gépjárművezető-képző kirendelt
ség, a KISZ-bizottság és Szakmaközi Bi
zottság közösen"Új Kenyér Kupa" autós
motoros versenyt bonyolíton le. A jó szín
vonalú versenyen 31 autós és 15 motoros
méne össze tudását. A versenyre mintegy
800 fő volt kíváncsi. A nyertesek értékes
díjakat kaptak.

A rendezvény szimbóluma a győztesek

nek átadott, nemzeti színű szalaggal éke
sített kenyér.

Szeptember Io-én került megrende
zésre a Honvédelmi Kupa Lövészverseny
területi döntője.

A területi honvédelmi klubok 8 fős kü
lönböző korosztályú versenyzői mérték
össze tudásukat.

A versenyen 120 fő versenyző vett részt.
A versenyt a Kiss Lajos Gimnázium

Honvédelmi Klub csapata nyerte.
Második lett az Asztalos János Hon

védelmi Klub.
Harmadik helyezést ért el a Győzelem

Tsz Honvédelmi Klubja.
Ezúton mondunk köszönetet a szervező

munkában segítő KISZ-bizottságnak, és az
Úttörő Elnökségnek.

Kiss Lajos
MHSZ-titkár

Országos halászléfőző verseny
1986. augusztus 16-án szombaton Gyo

maendrődön az Erzsébet-ligetben került
sor - Békés megyében először - országos
halászléfőző verseny megrendezésére.

A versenyt a gyomaendrődi Viharsa
rok Halászati Termelőszövetkezet ren
dezte a Halászati Termelőszövetkezetek

Szövetségének megbízásából.
A XII. országos halászléfőző verse

nyen az ország I4 halászati üzeme (Htsz-ek,
AG-ok) 26 versenyzővelképviseltette magát.

Az idén először változtattak a verseny
lebonyoütásán, három kategóriában hir
dették meg a versenyt, mivel az eddigi
I I országos halfőző versenyen csak egy
kategória volt, s mindig sok vitára adott
okot, hogy a vidékenként változó halászlé
készítési módok nem voltak objektíven
összehasonlíthatók.

A mostani versenyen az érveket figye
lembe véve dunai halászlé, tiszai-körösi
halászlé és egyéb kategóriában (halpapri
kás, pörkölt, korhely halászlé) indulhanak
a versenyzők, s minden kategóriának külön
zsűrije volt.

A zsűri előre megadott sokféle szigorú
szempont alapján értékelt (szín, küllem,
illat, íz, zamat, összbenyomás, stb.), s a bí
rálók a versenyzők személyének ismerete
nélkül végezték munkájukat, mert a ver
senyzők a zsűri által ismeretlen jelzőszá

mokat kaptak.
90-IOO pontot elérők aranyérem, 8C>-90

pontot elérők ezüstérem, 80 pont alaniak
bronzérem minősítést ének el.

A dunai kategóriában 14-en versenyez
tek, 7-cn értek el aranyérmes minősítést

(Pekanov Mátyás, Borbély László Ú j
Élet Htsz Baja, Tölgyesi Jánosné - diny
nyési Tógazdaság, Preutner Ferenc, Ko
vács Ferenc paksi Vörös Csillag
Htsz, Mike Pál tatai ÁG, és Oláh Tibor 
Mohács, Petőfi Htsz) 3-an ezüst érmet,
4-en bronzérmet.

A tiszai-körösi kategóriában 5-en ver
senyeztek, 2-en értek el aranyérmes minő

sítést (Demcsák János - Gyomaendrő d
Viharsarok Htsz, és Pénzes Győző - Mu
rony, Hidasháti ÁG), 3-an ezüstérmet.

Az egyéb kategóriában 7-en versenyez-

tek, 4-en értek el aranyérmes mlnosltest
(Jenei László, H. Kovács László, Hárskuti
János - Gyomaendrőd Viharsarok Htsz,
Kovács József - Szolnok Felszabadulás
Htsz) 2 fő ezüstérmes, I fő bronzérm~s

minősítést kapon.
A 13 aranyérmes versenyző tiszteletdíj

ban részesült, s ezenkívül 7 különdíjat
(legfiatalabb, legjobb női, legjobb ÁG-ok,
legjobb Békés megyei, legjobb Htsz Szöv.,
legjobb gyomaendrődi versenyző) adott a
zsűri.

Abszolút összevont - pomozási - sor
rendben:
1. Pekanov Mátyás, Baja 98,75 pont
2. Jenei László, Gyomaendrőd 96,75 pont
3· Tölgyesi Jánosné, Dinnyés 96,50 pont
4· Borbély László, Baja 95,25 pont
5· Demcsák János,

Gyomaendrőd 95,00 pont
1987-ben Pakson kerül megrendezésre

az.országos halászléfőző verseny.
Farkas Sándor

főkönyvelő

Viharsarok Htsz Gyomaendrőd
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A szociális gondozásról 104 év súlyával
A XIII. Pártkongresszus megállapításai,

határozatai alapján megkülönböztetett fi
gyelemmel kell kezelni az ország lakosságá
nak mintegy 20%"át érintő nyugdíjas ré
teget.

Ezen elvek, módszerek, döntések figye
lembevételével településünk párt- és állami
vezetése igyekszik gondoskodni arról, hogy
lakosságunk nyugdíjas rétege kiegyensú
lyozottan tölthesse a pihenés éveit.

A legidősebb, legtöbb segítséget igénylő
nyugdíjasok megsegítésére hivatott az
Egyesített Szociális Intézmény.

A három öregek napközi otthona, vala
mint a rá épülő házi szociális gondozás és a
szociális étkeztetés (házhoz szállított ebéd)
igyekszik olyan területi elosztásban ellátni
feladatát, hogy a település minden, gondo
zást igénylő személyét megközelítőleg

egyenlő színvonalon tudja ellátni. Ez, a
település sajátosságaiból adódóan - jelen
tős lélekszámú 1..ülterOlet - igen nehéz fel
adat.

Az r. sz. ÖNO a volt gyomai részen a
vasúóg 50 ÖNO gondozottat, 50 szociális
étkezőt, valamint 20 házigondozottat lát el.

A 2. sz. ÖNO a vasúttól a volt endrődi
részen 40 ÖNO gondozottat, 80 szociális
étkezőt, 20 házigondozottat lát el.

A 3. sz. ÖNO vonzáskörzete az Öreg
szőlő és a tanyavilága. Itt 40 ÖNO-st, 30
szoc. étkezőt, 10 házigondozottat látnak el.

A 340 rászorultról az alábbi személyzet
gondoskodik.
- I fő intézményvezető

3 fő vezető gondozónő

8 fő betanított dolgozó
7 fő hivatásos szociális gondozónő

- 10 fő tiszteletdíjas gondozónő (ebéd ház
hozszállítást végez)

- 8 fő ószteletdijas, háznál segítséget
nyújtó gondozónő.

Munkánk színvonalasabb ellátása érde
kében szerteágazó kapcsolatokat igyek
sZúnk teremteni és fe=tartani minden
olyan tömegszervezettel, amelynek valami
lyen formában feladata, az idős emberekkel
való törődés; Hazafias Népfront, Vöröske
reszt, Nyugdijas Klubok, szocialista brigá
dok, termelő üzemek szociális bizottságai.

Közös helységet használva, kife;ezetten
szoros a kapcsolat a 3-as ÖNO és az
"Öregszó1ői" nyugdíjasklub között.

Az l-eS ÖNO kezdeményezésének ered
ménye, hogy az 1985 tavaszán alakult
Mozgáskorlátozottak Szövetsége helyi cso
portjának helyet adott. Olyan szoros ba
rátság alakult ki a két csoport között, ami

Gyomaendródi Hiradó
Kiadja: a Városi ]ogú Nagyközs':gi Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért f e1e1ós: ] enei Bálint
a Városi ]ogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztóbizottság
Fószerkesztó: ]ánovszky György

Törde!ószerkesztó: Beinschróth Károly

86.180 '! Kner Nyomda

kivívta a Megyei Szövetség vezetőinek el
ismerését, egyben köszönetét. Rövid egy
év alatt sikerült településOnkön 50 moz
gássérültet megnyerni a nemes gondolat
nak; "Együtt egymásért, így könnyebb."
További 50 fő a pártolótagok száma, akik
családtagok, jó ismerősök, vagy ÖNO ta
gok.

A településOnkön lévő valame=yi ter
melőüzem, intézményi kollektíva lehetősé

geihez mérten csatlakozott a szövetség
anyagi támogatásához. Ugyanígy a nap
közi otthonok is szinte minden üzem tá
mogatását élvezik.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatá
sok egyre szűkösebbnek bizonyulnak, hi
ányzik valami, olyan ellátás, ami még nem
szociális otthon, de már több a megszokott
ÖNO-nál.

Ez a hetes öregek napközi otthona.
E gondozási forma megvalósítását tűzte

ki célul településOnk vezetése.
Az endrődi részen megvásárlásra kerülő

épületből alakitunk ki egy 30 fő ellátását
biztosító hetes napközi otthont.

Nagy segítséget jelent e feladat megol
dásához a "TEHO", mely a bekerülési
összeg felét fedezi.

Kérem a Híradó minden kedves olvasó
ját, segitse munkánkat oly módon, hogy
amennyiben környezetében gondozásra
szoruló, idős ember él, jelezze azt az intéz
mény vezetőjének, vagy a Tanács Igazga
tási Osztályána szociálpolitikaifőelőadónak.

Mivel a nagy kiterjedésű terület ellátása
komoly nehézséget okozott, szokségessé
vált egy gépkocsi üzembe állítása. A tanács
vezetőinek segítségével az a probléma rö
vid időn belül megoldódott. Szeptember
l-től egy NYSA típusú kiselejtezett men
tőautó került az intézmény tulajdonába.

Segítségével a szociális gondoskodást
olyan szintre sikerült emelni, hogy Gyo
maendrődminden gondozást igénylő idős

lakosát el tudjuk látni távolságtól, lakó
helyétől függetlenül.

Segítségüket köszönjük.
Gellai Józsefné

Augusztusi információk
A település gázellátását szolgáló prog

ramból a külső összekötő vezeték és a fo
gadó állomás június 30-ig elkészült, a ve
zetékben gáz van.

A belső gerincvezeték építésével a kivi
telező DÉGÁZ Vállalat jelentős csúszás
ban van. A csúszást a vállalat elsősorban

azzal indokolta, hogy a biztosított pénz
ügyi keret elfogyott és további 9 millió
forint szükséges. Több hónapos egyeztető

sorozat befejezéseként szeptember 16-án
megegyezés született, mely szerint 3 millió
forint pótkeretet kell biztosítanunk, mely
nek 50%-át Szarvas város biztosítja. A bel
ső vezeték az Október 6. lakótelepig elké
szült, a házi csatlakozó vezetékekkel együtt.
A teljes befejezési határidőt november
ls-re vállalták, de az elkészült és szaka
szolható részeken a gázszolgáltatás a tel
jes befejezés előtt megindul.

Hogy egy aktív, jó szervezőkészséggel

megáldott hazafias népfront titkár meny
nyire meg tud mozgami mindent és min
denkit ahhoz, hogy egy "akciója" jól sike
rüljön, példa erre a gyomaendrődi Szabó
Incéné esete a 104 éves Gyuricza Istvánné
val.

Történt pedig, hogy Gyomaendrőd, de
lehet a megye legidősebb asszonyának
szeptember első napjaiban volt születés
napja.
Gyomaendrőd híres hagyományőrzésé

ről. Valakinek eszébe jutott, hogy felhívja
a HNF titkár figyelmét e jeles eseményre.
Ezután már pergett is minden gyors egy
másutánban.

Telefon ment a nagyközség párt-, állami
és társadalmi szerveinek, a sütőipari válla
latnak, óvodának, iskoláknak, művelődési

központnak. Egyszóval mire kellett min
den, és mindenki a "fedélzeten" volt.
Pontosabban Gyuricza Istvánné Blaha
Lujza utcai kis házában.

A forgatókönyv szerint szeptember 5-én
14 órakor kezdődött a ceremónia.

Boriska néni vállán a 104 esztendő min
den súlyával túrelmesen fogadta a rokonok,
szomszédok, óvodások, kisdobosok és út
törők gratulációit.

Tiszteletüket tették a nagyközség állami
és társadalmi szerveinek képviselői, sőt

az ipari és mezőgazdasági egységek kül
döttei is. Hangulatos kis műsort adtak a
müvelődési központ citerásai, miközben
megérkezett a Magyar Televízió forgató
csoportja is.

Az asztalon malomkő nagyságú, 104 sze
letes, 104 gyertyával díszített csokoládé
torta, a sütőipari vállalat ajándéka. Szabó
Incéné köszöntője után nagy csokor ger
berát nyújtott át Gyuricza néninek. Jel
lemző a HNF helyi titkárának figyelmes
ségére, hogy még két házi jellegű kenyeret
is átnyújtott az ünnepeimek, miután ki
derült, hogy Boriska néni szereti a puha,
foszlós kenyeret.

Lassan elcsendesült a kis ház. Jutott pár
percem arra, hogy a magas kort megért
Gyuricza nénivel sZÓt váltsak. Arról fag
gatom, hogyan telik egy napja. Meglepő

szellemi frissességről ad tanúbizonyságot
egybefüggőválaszaival. .

- Minden nap fél 7-kor kelek. A lányom
felöltöztet és megreggelizOnk. Ha jó az idő,

üldögélek az udvaron és elgondolkodom
hátrahagyott éveim eseményein. Korán
ebédelOnk, étkezés után megiszom egy kis
fröccsöt vörösborból, majd lefekszem pi
henni. Délután pár lépést sétálgatunk is a
lányom segítségével. Ha pedig megkezdő

dik a televízió adása, azt bizony végigné
zem, tartson akármeddig.

Látom az idős asszony arcán a fáradtsá
got. Regina nénivel, az ünnepelt 65 éves
lányával folytatom pár mondat erejéig a
beszélgetést.

- Édesanyánk 9 gyermeknek adott éle
tet. Most 13 unokája, 12 dédunokája és 5
ükunokája köszönti Őt 104. születésnapján.
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Nagyközségünk minden lakójának
eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a szerkesztőbizottság

Pályakezdő fiatal szakemberek munkába állásának lehetőségei

Az MSZMP Központi Bizottságának
1984. október 9-i állásfoglalása ifjúságpoli
tikai kérdésekben az ifjúsági törvény és an
nak végrehajtásáról szóló miniszteri, ál
lamtitkári utasítások arra köteleznek, hogy
újra és újra foglalkozzunk az ifjúság mai,
- fó'ként a gazdasági-társadalmi és politikai
folyamatok által determinált - helyzeté
vel.

A 30 éven aluliak helyzetét nagyrészt be
folyásoló foglalkoztatási és bérviszonyok
sajátos területi jelleget mutatnak, egyben
aláhúzzák Békés megyei és nagyközségünk
országos adatokhoz viszonyított elmara
dott helyzetét.

Településünk fö célkitűzésének megva
lósítása, amely a lakosság csökkenésének
megállítására, majd legalább távlati szin
tentartására irányul, az ifjúság foglalkozta
tási, letelepedési viszonyainak probléma
körében befolyásolható leginkább.

Ebben a tárgykörben keletkezett leg
újabb feszültségekkel, ellentmondásokkal
azért is foglalkoznunk kell, mert az emli
tett központi állásfoglalások nagyon konk
rétan előírják a fiatalok munkába állításá
nak feltételei t:

"A vállalatok a pályakezdő fiataloknak
adjanak képzettségüknek és képességüknek
megfelelő munkát. Gondoskodjanak a tel
jesítményükkel arányban álló megbecsülé
si1kről, a kiemelkedően dolgozók szakmai
és vezetői előléptetés éről."

A tudományos technikai haladás által
megkövetelt és széleskörűen elterjedt kö
zépfokú iskoláztatás megteremtette a lehe
töségét, hogy a pályakezdő fiatalok között
magas a szakképzettséggel rendelkezők

aránya.
Ezén választottuk a 30 éves korhatárt,

men mind foglalkozási, mind letelepedési
viszonyukat tekintve ekkorra mondhatók
"megállapodottnak" a fiatalok.

A vizsgált gazdasági egységeknél a 30
éven aluli fiatalok számaránya közel egy
harmad (30%). Állami iskolai végzettségük
messze jobb összetételt mutat, mint az ösz
szes aktiv kereső, állami iskolai végzett
ségű. Főiskolai végzettségű 5,1 %, közép
iskola, vagy szakmunkásképző72%,8 álta
lán'os 20%,8 általános alatt 2,6%.

Ezen az arányok többnyire kifejezik az
elmúlt 10 év munkábaállóinak képzettségi
arányait (ezek megfelelnek a megyei ará
nyoknak).

Az első munkába lépők döntő többsége,
több mint 80%-a fizikai munkakörben
kezdi munkáját. Az a1.'"tÍv keresőkön belül a
fizikaiak aránya alig 71%. Ez azt jelenti,
hogy a jóval magasabb képzettségi szintű

fiatalok lényegesen nagyobb arányban men
nek és maradnak fizikai munkakörben, mint
az alacsonyabb képzettségű idősebb gene
rációk.

Vállalati, szövetkezeti tapasztalataink
azt mutatják, hogy a fiatalok kedvező kép
zettségbeli belső arányai nem tükröződnek

a konkrét beosztásban. Jelentős az alulfog":
lalkoztatás (szakmunkás betanított vagy
segédmunkát végez).

A végzett szakmunkástanulóknál ezért is
gyakori a szerződésbontás. Ezzel együtt
még mindig a szakmunkásképzőt végzettek
a "legstabilabbak" a pályánmaradás szem
pontjából. A statisztika szerint (megyei
alapján) 94%-uk a tanult, vagy rokonszak
mában helyezkedik el. Alapbériik munka
helyenként változóan 200-1500,- Ft-tal
kevesebb az üzemi átlagoknál. Ilyen szó
ródást és különbséget sem a szakmák jel
lege, sem bonyolultsági és betanulási foka
nem indokol.

A gimnáziumban végzettek és tovább
nem tanulók elhelyezkedése, beilleszkedése
több gondot jelent. Magasabb általános
műveltségük alapján alkalmasak bonyolul
tabb ügyintézői, ügyfélfogadói munkakö
rök betöltésére. Ilyen azonban kevés van.
Többségük átmenetileg, harmaduk tartó
san fizikai munkakörben helyezkedik el.
Alapbériikben nem fejeződik ki magasabb
műveltségük,ebből fakadó változatos fog
lalkoztatási lehetőségük.

Az egyetemi, főiskolai végzettségűekará
nya szempontjából megyénk és települé
sünk is igen kedvezőtlen helyzetben van.
(A megyében 1985-ben 507 igényből mind
össze 175 teljesült, 34,5%)·

A foglalkoztatottakon belül országosan a
diplomások aránya 11%, községünkben
mindössze 5%. Jövőnk szempontjából min
denképpen változtatandó arány. A bonye-

lult gazdasági, társadalmi, politikai viszo
nyok megkövetelik a vezetői szinten (kö
zép- és felsőszinten egyaránt) a magasan
képzett, alapos szakmai ismeretekkel, kon
vertálható vezetői képességekkel rendel
kező fiatal értelmiség jelenlétét. Önmagá
ban ez nem biztosíték a fejlődésre, de nél
küle elképzelhetetlen.

Bérviszonyaikat csoportonként más-más
jellemzi. Általában jelentősen elmaradnak
az országos átlagétól és az egyetemi vég
zettséget nem ismerik el lényegesen több
fizetéssel a munkahelyek.

Helyí viszonyokat tekintve elfogadható
szintű a fiatal jogászok, pedagógusok bére.
Dina.mik"Usabban változó, a termelési ered
ményeket megfelelően követő a fiatal ag
rárértelmiség bére. Nehéz helyzetben van
nak a képesítés nélküli nevelők és gyer
mekfelügyelők. Keresetülc nem éri el a
3000,- Ft-ot. Számukra együtt jelentkez
nek a szakképesítés megszerzése, a letele
pedés és családalapítás gondjai. Helyzetük
átmeneti, sem a munkáltató, sem a munka
vállaló szempontjából nem hosszútávú.
Településünkön a következő években nö
vekvő számban fognak nyugdíjba menni
pedagógusok. A fiatalok fogadására megfe
lelően fel kell készil1nünk.

Általában a pályakezdő fiatal szakembe
rekkel való foglalkozásról megállapíthat
juk, hogy összességében előrehaladt, de
nem járt a kivánt eredménnyel. Az ifjúsági
munka megrekedt sok vonatkozásban a
munkabizottságok, az ifjúsági felelősökkö
zött. Nem vált folyamatossá, nem vált a
fiatalok körében igazán érdemben befolyá
soló, aktivizáló erővé.

Valójában reálisan azzal kell számol
nunk, hogy általános, távlati céljainkkal
azonosuló, a mindennapi problémákat
másként, saját kedvezőtlen helyzetük szű

rőjén keresztül kritikusabban szemlélő

- bizonyos értelemben jogga!- elégedetlen
fiatalságunk.

Ma nem úgy kell feltennünk a kérdést,
hogy eredményesebben kell-e foglalkoz
nunk a fiatalok helyzetével, hanem azt kell
lárnunk, ha nem kapnak megfelelő értel
mes napi célokat, feladatokat - meiy fel-

folytatás a 2. oldalon



kelti felelősségüket- akkor átmenetileg el
távolodnak tőlünk. Kívülállók maradnak.
Csak kritikusai és nem alkotói a kibontako
zásnak. A legfontosabb a képességnek meg
felelő önálló feladat. Ezt kell megfelelő

anyagi és erkölcsi elismerésbe ágyazni.
I984-ben 6 üzem átlagában a 30 éven

aluliak átlagbére 4III,- Ft. Ugyanakkor az
országos átlag 5476,- Ft, 25 %-kal kevesebb
bérért dolgoztak fiataljaink, mint az orszá
gos átlag. Önmagában ez indokolja az el
vándorlást, a letelepedési szándék hiányát,
az ingázást.

Községünk megfelelően a1kalmazzaa
fiatalok letelepedését segítő módszereket.
A tanács rendelkezik lakásvásárlás támoga
tására szolgáló alappal és a munkahelyek is

egyre jobban segitik dolgozóikat az önálló
otthon megszerzésében. Ezek az erőfeszí

tések a mai nehéz gazdasági helyzetben
nem fokozhatók.

Az üZemek VII. ötéves tervéből a szük
séges munkaerő-Iétszámot vizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy az igény I986-ról
I987-re 8100 főről 7340 főre csökken.
A későbbiekben szinten marad. Ez a ten
dencia községpolitikai céljainkkal ellenté
tes. A felszabaduló munkaerőt vagy új
munkahelyekkel kötjük községünkhöz,
vagy számolni kell a keresőképes lakosság
növekvő elvándorlásával. De előrevetitian
nak árnyékát is, hogy a pályakezdő fiatalok
munkába állítása az elkövetkező években
nem biztosított. Ezen kívül feltétlen szá-

molnunk kell a 90-es évek elején a demog
ráfiai hullárnmal érkező nagyobb létszámú
korosztályok munkába állitásának gondjá
val is.

Továbbá fel kell készülni arra is, hogy
településünkön a következő években nö
vekvő számban mennek nyugdíjba pedagó
gusok, számítani kell pályakezdőkre, azok
letelepítésére.

Erre fel kell készülni megfelelő mennyi
ségű szolgálati lakással, vásárlást támogató
alappal. (Vegyük fontolóra egy olcsó gar
zonlakás-típus megvalósítását pályakezdő

fiatal házaspárok számára átmenti megol
dásként.)

Dankó Mihály
politikai munkatárs

L' l ZO' o )))

))1~e e 'J. - znnen vagy.
November 7. alkalmából nagyközségünk

5 lakójának munkahelyi és közösségi mun
káját ismerték el magas szinten.

Ezek a kiivetkezó'k:
Dombi Béláné a Mezőgazdasági, Erdé

szeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
Békés megyei Bizottsága főmunkatársa a
Munka Érdemrend Ezüst fokozatát,

Nagy Istvánné a Gyomaendrőd Nagy
községi Tanács V. B. Pénzügyi osztály veze
tője a Munka Érdemrend Bronz fokozatát,

Pintér Sándor a Béke Mgtsz MSZMP
Alapszervezetének függetlenitett titkára, a
Munka Érdemrend Arany fokozatát,

Timár Imre a Lenin Mgtsz főkönyve-

lője, a Munka Érdemrend Bronz fokozatát,
Timár Gáspár a Körösvidéki Vízügyi

Igazgatóság géplakatosa szintén a Munka
Érdemrend Bronz fokozatát kapta.

Amikor Veres Péter honvédelrni minisz
ter lett, továbbra is - és egész élete vé
géig - a hajdúsági parasztember egyszeru
viseletében járt. Ezzel is kifejezve, hogy
osztálya hű tagj a akar maradni mindhalálig.
Aki először találkozik Pintér Sándorral, va
lami hasonló jut az eszébe. Most közel a
60-hoz is fiatalos, nyílt tekintetű. Ha be
szélget valakivel - a szemébe néz. Jó vele
kezet fogni. Van tartása. Nem :alázkodó, de
másokat sem megalázó. A példa ő is lehe
tett volna Váci Mihály verséhez:

"És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és Te is tiszta jó vagy."
ülünk egymással szemben. Életéről fag-

gatom. Nem szívesen beszél. "Á, minek az.
A tsz-ről írjon - az az érdekes." Vitatko
zom vele, higyje el kell ez. Mai világunk
ban, amikor az értékek devalválódtak.és az
"aranyborjút" táncolja körül mindenki
- kell az apák, de még inl<ább a kor szerint
is nagyapák tapasztalata, tanítása, példája.
Legyint. "Legjobb tanítás a termelőszö

vetkezet. Abban van az én életem. A:z az
eredmény. A:z az érdekes, hogy Endrőd

legrosszabb minőségűföldjén is talpon tud
tunk maradni. Sőt. Éppen ez a kényszer
szorított rá bennünket arra, hogy állandóan
keressük az új lehetőséget."

Lassan azért kirajzolódik az életpálya.
Öregszó1őben született. Legidősebb a
nyolc gyermek közül. Családi indíttatása, a
környezete - az édesapja vöröskatona volt-
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eleve meghatározzák sorsát. Neki - ölükbe
ültetve a felnőttek nem a hétfejű sárkány
ról meséltek -, hanem arról, hogy majd
"jön a ruszki, oszt majd odaadja a lovat,
meg a fődet, oszt majd akkor jó lesz."
Szinte minden nap elmondta ezt volt szom
szédjuk, aki orosz fogságból jött haza 
majd vöröskatona volt, amiért a csendőrök

félholrra verték a bukás után. Hitte. És hite
innen teljesedett ki.

Jó tanuló volt. Szeretett volna iparos
lenni. De a 19-es vöröskatona fiát sem
Endrődön, sem Gyomán nem vették fel
inasnak sehová. Így aztán bei=atkozott pol
gáriba. Nyári szünetekben - 12 éves korá
tól - félrészes a cséplőgépnéI. Meg kellett
keresni a tandíjat. "Nem haltam bele"
- mondja. Látom, most is büszke rá, hogy
akkor, ott a nála idősebbekközt is megállta
a helyét.

1944-től már kubikos - bejárja az orszá
gOt - egészen I950-ig. Pápa, Ferihegy, Vá
sárosnamény, Kunmadaras a jelentősebb

állomások. Télen itthon van. A párt legális
megalakulásával egy időben megalakítják a
MADISZ-t. Már 1945 telén 200-an van
nak. Minden este összejönnek. 1946-ban
EndrődrőlÖ az egyik küldött aMADISZ
II. Kongresszusára. Még most is izgalom
mal beszél róla. "Izzott az egész Parla
ment. Milyen lelkesedés volt ott!"

Aztán hivta a párt. A:z új hadseregnek
új, rendszerhű tisztekre volt szüksége. EI
küldték tartalékos tiszti tanfolyarnra, majd
politikai tisztire. Rövid szolgálat után ha
zajött. 1953-54-ben a Külügyminiszté
rium Protokoll Osztályán dolgozott. Itt lett
volna a nagy lehetőség. Küldték volna kül
ügyi főiskolára. A nyelveket is szerette.
"De az átkozott paraszti szívem hazahú
ZOtt. Hiszen első emlékem is, amire vissza
tudok emlékezni, hogy magas búzák közt
járok. No, nem volt az olyan magas - én
voltam kicsi."

Itthon a tanácsnál a begyűjtéshez került.
Rövid idő után otthagyja. "Felháborító
volt - üres volt a padlás, felmázolva, semmi
rajta -, mégis menni kellett. Nem mentem.
Akkor már apámék megalakították a Gábor
Áron Tsz-t. Ott dolgoztam. Aztán jött'56.
A Gerő-beszédet a hármas számú alapszer
vezetben - .ez Öregszőlőben volt - együtt

hallgattuk. Senkinek sem tetszett, senki
nek. Zűrzavar volt, nem volt aki irányitson.
Gondoltam - mondja tovább - tenni kel
lene valamit. Bejöttem a pártbizottságra.
Azt mondták menjek a nemzetőrökhöz. Ott
is legyen közülünk valaki. Hát mentem.
Kaptunk egy-egy botot egy másik elvtárs
sal. A többinek kispuskája volt. No, ez így
nem jó. Az sem sokat ér, de ennek így
semmi értelme. Otthagyram. Árrnentem
Gyomára a Járási KiegészítŐ Parancsnok
ságra. Oda jár;:unk november 4-ig. Olyan
szolgálatféle volt. 4-től már tudtuk, hogy
lesz valami. Megalakult a karhatalom. Be
léptem. Kiképzés, felszerelés. Aztán men
tünk oda a megyéberr, ahol szükség volt
ránk. Amikor 1957 májusában megszűot a
karhatalom, visszajöttem a tsz-be. 1958
ban elküldtek pártiskolába másodjára is
- először I95I-ben volt - titkár lettem a
Gábor Áron Tsz-ben."

A:z élete ezután is a mozgalornhoz kötő

dik még szorosabban mint eddig. De mind
végig a termelőszövetkezetben marad. Rö
vid pihenőután 1966-ban újra titkár. Mind
a mai napig. Ott szolgált és szolgál, ahová
hite, meggyőződéseállította.

"Cselédek fia: - drága szép
ügyhöz szegődött hű cseléd."
A "Fényes szellők" nagy nemzedékének

tagja, aki élte és alakította születő új ren
dünket és szenvedte a torzulások kínját.

E rövid kis írás - éppen terjedelme miatt
csak arra vállalkozhatott, hogy felvillantson
valamit egy életből. Így aztán természetes,
hogy csak a nagyobb állomások láthatók.
Esetleg úgy tűnhet, hogy zökkenőmentes

pálya volt és, hogy Pintér Sándor mindig
az első pillanatban, gondolkodás néJ.!...-til
tudta, mit kell tenni. Ha így mutarnám be,
ő maga tiltakozna legjobban, hisz most is
mondja, hogy "Sokszor megroppant az
ember, sokszor vívódott ...".

Mégis, ha valakire érvényes Váci Mihály
gyönyöru versének befejezése, akkor rá
igen. Mi - a körülötte élők ezt így hisszük :

"Úgy éltem én, ahogy itt élni kell,
ahogy érdemes élni!

Egy emberöltőt éltem - de a sorsom
történelem és ezerévnyi."

Komádt-



KÖRÖS-MENTI KIRÁNDULÁSOK

A helyi közlekedésről
A KÖRÖS VOLÁN Vállalat és a Városi

Jogú Nagyközségi Tanács képviselői meg
állapodtak abban, hogy lakossági kezdemé
nyezésre m6dosítja a közlekedési vállalat
Gyomaendrődön a helyi járati menetren
det. Az aut6buszok az új menetrend szerint
I987. január I-től közlekednek.

Be lesz kapcsolva az útvonalba a Pász
tor utca, és így annyiban m6dosul az út
vonal is, hogy a Kossuth utca helyett a
Pásztor utcán közlekednek a helyi járati
aut6buszok.

A helyközi járatok (Hunya, Dévaványa,
Szarvas stb.) változatlan időponttal és út
vonalon közlekednek továbbra is.

Az új peri6dusos helyi járati menetrend
indul6 adatai a végállomásokon :
Déryné Müv. Vasút311.- Közlekedik

háztól ind. tól ind.

5. 1 5
6.15
7. 1 5
8.15

9.3 0

10.15
ILI5

9·45

4·45
5·45
6·45
7·45
8·45

IC·45
II·45
IZ·45

hétfőtől-péntekig

minden nap
minden nap
minden nap
minden nap
hétfőtől-szombatig

hétfőtől-szombatig

szombat kiv. naponta
hétfőtől-szombatig

IZ.15 minden nap
hétfőtől-szombatig

13.15 csak szombaton
14.25 hétfőtől-péntekig

14.45 minden nap
15.45 16.15 hétfőtől-péntekig

16.45 17.15 minden nap
17.45 18.15 minden nap
I8.45 19.15 hétfőtől-péntekig

I9.45 zo.I5 minden nap
zo.45 ZLI5 minden nap
ZL45 22.15 hétfőtől-péntekig

A változásr6l plakátokon röplapokkal és
hangos bemond6n is tájékoztatjuk a lakos
ságot. Nagy Pdl osztdlyvezető

Gyomaendrőd települést, legelőször is a
híd közelében levő endrődi gátőrházat.

Menjünk le a hid mellett a foly6hoz, és ott
a parton egy nagyon szép, idős nyárfákkal
árnyékolt széles földúton haladhatunk kb.
egy kilométert. Balr6l a foly6, jobbr6l a
füzes-nyárfás ártéri erdő kísér. Egy kilo
méter után ösvényben folytat6dik az út.
Itt érjük el a Fűzfás-zugot.

Régebben ez volt Endrőd és Gyoma ha
tárterülete, nevét a sok fűzfár6l kapta. Itt
kaszál6 volt régebben, ma már nagyrészt
szánt6 az árterület a galériaerdő kivételé
vel. Ahol ritkábban állnak a fák, nagyszeru
kilátásunk van a város templomtornyaira.

"Kiépített" horgászhelyek közt haladva
elérjük újra a vasúti hidat, majd további
két és fél km után a gyomai közúti hidat, s
máris a kiindulási ponton vagyunk, az Er
zsébet-ligetnél, illetve a városban.

Miután az Élő-Körösbennem fürödhe
tünk, ha van időnk, akkor a nyári kirándu
lás után látogassuk meg astrandfürdőt,j6l
esik egy kis úszás a gyalogtúra urán.

Réthy Zsigmond
muzeológus, term. tud. oszt. vez.

látjuk a Német-zugi-holtág nagy ívét, ahol
a horgászok igen j6 fogásokat csinálnak.
Német-zug eredetileg azonos volt a túlol
dalon levő mai Beseny-szeggel is, de ez ma
már Gyoma beépített területe.

A gátr6l lemenve látjuk a holtág élővíz

felé eső szakaszát, amelyet dúsan borít a
sulyom nevű vízinövény levélzete. Tüskés,
horgas burkolatú termését valamikor em
beri fogyasztásra has=álták. Ezen az el
mocsarasodott szakaszon igen sok vízima
darat, kisk6csagot, sZűrkegémet, törpegé
met, vízityÚkot figyelhetünk meg, de tek
nősbékákat is.

Ötszáz méter után elérjük a foly6t, ahol
jobbra (folyásirányba) kanyarodjunk, és
ott folytatjuk utunkat a továbbiakban egé
szen az endrődi közúti rudig.

Közvetlen a foly6parton haladva igen
szép, keskeny szegélynövényzet van, első

sorban fűzfák, az aljnövényzetben pedig
rengeteg nagy szemű szeder, amely nyár
végére érik be. A foly6parton haladva kb.
másfél km után érjük el a vasúti hidat, de
előtte közvetlenül megint találkozunk a
Német-zugi-holtág visszatérőágával. A hi
don megy át a Békéscsaba-Budapest vas
útvonal.

Átmegyünk a híd alatt, és a foly6pan
menti horgászösvényen, vagy az ártérben
halad6 dűlőúton megyünk tovább. Kime
hetünk a gátra is ezen az úton, hogy ott
menjünk az endrődi közúti rudig. Mi a fo
lyó menti ösvényt javasoljuk, az szebb,
vadregényesebb. A parton sokszor találko
zunk horgászokkal, hangulatos pihenőhe

lyekkel, ahol érdemes elüldögélni, és nézni
a vizet, és azt az életet ami körülötte, fö
lötte mozog. Parti- és füstifecskék csapatai
ciká=ak a víz felett, a vízben pedig több
kilós halak rabolnak, nagyokat csobban a
víz ... A túloldalon Gyomaendrődterül el,
de nem hallani annak zaját. A galériaerdő

fái még a magasabb épületeket is eltakarják
szemünk elől. Háborítatlan nyugalomban
sétálhatunk, csak a természet hangjait hall
juk. Az ártér itt igen széles, van ahol egy
kilométer, nagyrészt szánt6földi művelés

alatt áll - legalábbis mikor a vízviszonyok
engedik. Mielőtt elérnénk a Templom-zu
got, az innen É-nak eső terület neve Kis
nyilas, utalva az egykori területosztási szo
kásra.

A vasúti hídt6l j6 két kilométer után ér
jük el a Templom-zugot, annak holtágát,
majd az endrődi közúti hidat.

Az endrődi rudon ha átmegyünk, mielőtt
továbbhaladunk majd balra Gyoma irá
nyába, nézzük meg a híd lábánál levő nagy
ismeretterjesztő térképes táblát, amely a
Körös-völgyi TermészetvédeUcril Terület
főbb értékeit mutatja be. Ugyancsak be
mehetünk valami frissítőre a száz méterre
levő Hídfő étterembe is. Ennek a mai ven
dégiőnek az őse a híres Dombszögi csárda,
talán jobb lenne az eredeti állapot vissza
állítása! ... Az étterem melletti kanyarulat
ban van az endrődi sortűz áldozatainak em
lékműve.

Utunkat a Hármas-Körös bal panján
folytatj uk visszafelé, most K-i irányba.
MehetUnk a gáton is, akkor végig látjuk

A mai világban sajnos meglehetősen el
terjedt az a szokás, hogy egyes emberek
sokkal hamarabb - és szinte bánni áron 
eljutnak valamelyik divatos nyugat-eur6pai
városba mint közvetlen vidékük kirándul6
helyeire. A Körösök vidéke egyre inkább
bekapcso16dik az idegenforgalomba, hiszen
az alföldi táj is sok kellemes élményt és lát
ványt kinál a látogat6jának.

A Hármas-Körös középső szakaszának
legkönnyebben megközelíthetőkirándu16
helyei Gyomaendrődről indulnak ki, s ta
lán ezek egyben a legszebb Körös-menti
tájak közé is tano=ak.

Kirándulásunk egy igen kellemes kün
dulási pontja lehet az Erzsébet-liget, ahon
nan csupán pár száz méterre találjuk a gyo
mai közúti hidat.

A IS hebáros Erzsébet-ligetben j6l fel
szerelt sporttelepet, kellemes kertvendég
lőket és remek kis gy6gy- és strandfürdőt

találunk. Pompás öreg tölgyek, kőrisfák,

gesztenyefák árnyékolják a sétautakat.
A fürdőt 1958-ban létesítették.

A közúti rudon mielőtt átmegyünk a
Hármas-Körös túls6 partjára, a bal oldali
terület neve Als6-Rév-lapos, míg jobb fele
a volt Felső-Rév-lapos.Ezek ma már nagy
részt beépített területek. Valamikor itt járt
át a révhaj6 a Körösön. A túls6 oldal neve
is ez volt.

Az első hidat I794-ben építették itt, az
természetesen még farud volt. A rud mel
lett van a 4. számú szabadkikötő.A turista
haj6 rendszeres beállítása szükségessé teszi
egy kisebb, korszerűkikötő kiépítését itt.

A hídon átmenve az út egyenesen Déva
ványára visz, ahol a nemzetközileg ismert
túzokrezervátUI:l van, jobbra pedig Körös
ladányba. Balra is van egy keskeny, igen
rossz állapotú üzemi műút, de ez csak egy
gazdasági központig megy. Régebben erre
haladt a mezőlúri országút. A rud után mi
térjünk le balra, a Körös árvédelmi gátján
folytassuk gyalogos túránkat, ÉNy felé, fo
lyásirányban.

A Hármas-Körös (vagy ahogy régebben
nevezték Egyesült-Körös, megint másképp
Élő-Körös) Gyoma és Endrőd közt gyö
nyörű tájképi részleteket kinál a látogat6
nak. A foly6 nyugodt folyású, a medre szé
les, a víztükör 80-IOO méter, a víz mély
sége pedig eléggé egyenletesen 5 méter.
A hullámtér mindkét oldalán széles, átlag
ban kb. 600 méternyi a foly6 és a védgát
közön. Ligetes erdők, fasorok váltako=ak
rétekkel, kaszá16kkal, szánt6földekkel és a
holtágak kereszteződései teszik vadregé
nyessé a tájat.

A gáton haladva a jobb kéz felől eső te
rület a CsergettyÜi-lapos. Hévvízi Sándor
szerint "A csik6sok, amikor a Köröshöz
hajtonák itatni a lovakat, csörgenek, cser
gettek az ostorukkal, s a terület innen
kapta a nevét".

Mintegy másfél kilométer után jobbra a
gát oldalában meglátjuk a csergettyűi gát
őrházat. Kb. 300 méterrel továbbhaladva
balra egy lejár6t találunk az ártérbe, itt
menjünk le a földúton, amely nekivezet a
Hármas-Körösnek.

MielŐtt letérnénk a gátr61, jobb oldalon
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Beszélgetés Gonda Károllyal
a Fa- és Építőipari Szövetkezet elnökével

Beszélgetésünket kezdjük általános témá
val. Hogyan alakultak a szó'vetkezet gazda
sági mutatói az utóbbi években?

Nagyot léptünk előre és mégsem fejlőd

tünk. Hogy mién? Néhány statisztikai
adattal j6l lehet érzékeltemi.

Az általános gondok és problémák mellett
érdekelne a szövetkezet alkotó részlegeinek
munkája is. Milyen eredménnyel zárja az
évet a bútorrészleg?

A részleg dolgozói létszáma a legna
gyobb. Nagy változás tönént, biszen az ár
bevétel 4 milli6r6l 20 millióra növekedett.
Sikerült a tőkés piacot bővíteni. Erre

A gyomai Építőipari Szövetkezet 1957
januárjában alakult. A későbbi években
egyesült más környékbeli szövetkezetekkel
és üzemekkel. Végül is 1969-tó1 müködik
a jelenlegi "felállásban". A szövetkezet há
rom fő profilban tevékenykedik: építő-,

vas-, és faipari szakmákban, valamint be
dolgoz6i szinten miianyagfeldolgozással is
foglalkozik.

Ogy gondolom ez társadalm~'jelenség ná
lunk, ha átgondoljuk a jelenség okait, azt hi
szem érthető is. A szó'vetkezet jövőjét nem
veszélyezteti a dolgozók közéleti passzz"vi
tása?

Azén nem veszélyezteti, men a munká
sok megtalálják a szárnításaikat a szövetke
zetnél, illetve a szakcsoponokban. Termé
szetesen ezén sokat kell dolgozni.

Molnár Albert

körzetben. A költségek emiatt emelkednek,
nehezebb a munkaszervezés, illetve az el
lenőrzés. Ebben az évben az éves termelési
tervet nem biztos, hogy tudja teljesíteni és
a nyereségterve is nagyon kétséges.

Profilváltásra nem gondolt a szó·vetkezet?
A jelenlegi tevékenységünkön nem ter

vezünk jelentősebb változtatást. Arrú új
dolog, az a gázszerelés. Egy csopon ala
kult, akik megtanulják a gázszerelés csín
ját-bínját és jövőre már elkezdjük a gázbe
kötéseket és belső szereléseket.

Ez a brigád évente kb. 100 bekötést vé
gez majd el.

Tehát megvalósithat6 az, hogy a hanyag
munkát végző dolgozó ismételje meg a mun
kát jól, de azért már ne kapjon fizetést?

Igen, de nemcsak a munkások esetében,
hanem a vezetők esetében is, ha rosszul
irányítják, szervezik a munkát. Azt biszem
ezen a téren nemcsak vállalati szinten, ha
nem magasabb "szférákban" is kellene
lépni.

További sikeres munkát kívánok.

A kz'vitelezés minőségének javítása érde
kében terveznek-e lépéseket?

Az az elfogadott célkitűzésünk, ha úgy
tetszik mottónk: "Egyszer csináljunk meg
mindent, de jól". Most született egy új
rendelet, amely a mi elképzeléseinkkel
megegyezik. Csak azt a lakást lehet vég
számlával kifizetni, ahol már a biánypótlá
sokat is elvégezték.

A hagyományos építő~"pari részleg mz"lyen
munkákat végzett ebben az évben és milyen
tervei vannak?

I 986-ban tovább folytattuk a gyomai la
kÓtelep építését a Lenin úton. Az a ter
viink, közösen az OTP-vel, hogy az épüle
tek "C" rés.zét, amelyben 13 lakás van, eb
ben az évben átadjuk. Az "A" és "B" ré
szét, ahol majd az OTP és a GELKA, va
lamint egy húsbolt fog helyet kapni, ta
vasszal adjuk át. Másik építkezés a Tanács
udvarán a Sponcsamok építése. Az alapo
zást befejeztük. A felfalazás t, koszorúk el
helyezését, az aljzatkészítést és a tetőbádog

fedését vállaltuk. A többi munkák elvég
zésére még nincs szerződésünk a Tanács
csal, de előzetes megbeszélések alapján a
többi munkát is mi fogjuk elvégezni, hi
szen a Tanács ígéretet tett a biányz6 pénz
összeg biztosítására. Más építkezések Gyo
maendrődönaz ötéves terv hátralévőrészé
ben esetleg tanácsi és OTP-lakások a le
endő városközpontban.

Hogyan tudják a dolgozókat rávennz" a
lelkiismeretesebb, becsületesebb munkára?

Nyiltan, őszintén megbeszéljük a dolgo
z6kkal, hogy csak a jó minőségű munkát
tudjuk elfogadni. Csak a jól végzett mun
káén lehet fizetni és csak egyszer.

A legrégebbi szakágazat az építöz"par.
A változó gazdasági helyzet okoz-e problé
mákat?

Az építőipari részleg árbevétel és nyere
ség terü1etén stabil volt. Az utóbbi időben
sokat romlott az építőipar piaci helyzete.
A fizetőképes kereslet csökkent. Az állami,
vállalati, beruházási, fenntanási munkák
ménéke függ a nyereségtől és az elvoná
soktól.

Ezén építeni, felújítani csak az hajlandó,
akinek égető szüksége van rá. A korábbi
piaci pozíciónk romlott, ezért Gyomaend
rődről ki kellett mozdulni 40-50 km-es

építve adtunk be egy pályázatot, ahol a
nyugati expon növelését vállaltuk 5 évig.
Engedélyt kénünk, hogy tőkés országb6l
vásáro1hassunk gépet, 3 milli6 énékben,
ezt meg is kaptuk.

Az új gépek beállításával minőségi vagy
mennyiségi változás várható a bútorkészí
tésben?

A második szárító beállítása gyorsítja a
szárítás!, lerövidül az átfutási idő, kevesebb
ideig kell készletezni az anyagot. A készle
tezés az egyik legnagyobb gond, nemcsak
a faiparban, hanem az építőiparban is.
Ebben az országban senki nem akar kész
letezni.

A gyánó üzemnek kell készletezni, ha
folyamatosan akar termelni.

A többi gép részben a termelés növelé
sére szolgál. Részben olyan munkákat vé
gez el, amit eddig nem tudtunk megoldani,
tehát kézi erővel kellett kivitelezni. A kor
szerűsítés mellett új termékprofilok kiala
kitására is alkalmas.

A vasipari részleg tudja-e hozni az éves
tervet?

A vasipari részlegünk eddig kiegyensú
lyozott volt árbevétel és nyereség terén
egyaránt. Ebben az évben ez nem valósul
meg, men a Kazángyánó Vállalattal koo
peráci6ban gyánott kazánok iránt meg
csappantak az igények. A vasipari üzem
kapacitása kb. fél évig nem volt kihasz
nálva. Ez maga után vonja a termelés és a
nyereség csökkenését.

Milyen gépeket hoznak majd?
Egy szárító berendezést, egy másol6 ma

rógépet és egy csiszológépet. A gépek elhe
lyezése a régi épületekben tönénik. Ezek
kel a gépekkel jelentősen nőni fog a techni
kai színvonalunk, meg fogunk felelni az
NSZK kereskedelmi partnerünk igényei
nek.

Nagy problémánk viszont, hogy a sza
bás=űhely még nem épült meg. Évek óta
tervezzük, de a bekövetkezett jövedelem
elvonások miatt ez nem valósulhatott meg.
A gazdasági nehézségek ellenére ezt a prob
lémát feltétlenül meg kell oldani. Tervez
zük egy fabrikett előállító gép vásárlását is,
amely a fahulladékok hasznosításában nagy
szerepet játszhat.

Forgács- és porelszívó gépek beállítását
is tervezzük.

17%
47%
28%
77%

286%

1986
328 fő

140 M Ft
61 200 Ft

14M Ft
14 M Ft

1982
létszám: 280 fő

árbev.: 95 M Ft
bér: 47800 Ft
nyereség: 7,9 M Ft
adó: 4,9 M Ft

Tehát biába nőtt a nyereségünk négy év
alatt 77%-kal, ha az ad6 286%-kal emelke
dett. 1985-86-ban új ad6tételeket vezettek
be. A jövőben annyi nyereséget kell ter
me!nünk, hogy fedezze az ad6terheket és
még maradjon pénz műszaki fejlesztésre
is. Az adó mellett más tényezők is nehezí
tik a helyzetünket. Pl. akülönböző anyagár
emelkedések, amelyek nem vihetők át a
késztermékre.

Ez a nehéz gazdasági helyzet nem szül
elégedetlenséget, rossz hangulatot a dolgozók
körében?

A dolgoz6kat egyre kevésbé érdekli a
szövetkezet problémája, az emberek egyre
jobban önmagukkal foglalkoznak és saját
boldogulásukat keresik.

Természetesen nem örülünk annak,
hogy évről évre növekszik a termelés, nő

a nyereség és ennek ellenére nem javul a
gépesítés színvonala, a műszaki fejlettség.
A dolgoz6k befeléfordulása azt is jelenti,
hogy egyre kevésbé érdekli őket a szövet
kezeti mozgalom. Sokkal nehezebb társa
dalmi feladatokra rábírni embereket, men
elsősorbana megélhetésükkel foglalkoznak.
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ALMA MATEREINK IV.
Az L sz. Altalános Iskola

A sorozatban az általános iskolákhoz
érve az elődök iránti tisztelet azt diktálná,
hogy az eddiginél visszább lapozzunk a
gyomai, endrődi népoktatás történetének
lapjain. Tekintsünk el azonban most attól,
hogy több száz év eseményeit felelevenít
sük. Megteszi ezt Darvas Tibor a Gyomai
tanulmányokban, ahol az érdeklődők rész
letekre kiterjedő ismereteket szerezhemek
a gyomai oktatás történetérőL

E lapokon az áll, hogy általános iskola
1946 óta létezik Gyomán. A volt polgári
iskola Kiss Ernő polgári iskolai igazgató
vezetése alatt "állami általános iskola"
lett. Alsó tagozata I-I osztályos, a felső

tagozata (a gimnázium épületében) az
V-VI. általános iskolai osztályból és a még
meglévő III-IV. polgári iskolai osztályból
állt. 1948-ig emellett működtek még egy
házi és községi iskolák is.

A helyi Nemzeti Bizottság 1948 nyarán
egyhangúlag a település iskoláinak államo
sítása mellett foglalt állást. A Gyomai ta
nulmányokból nem tudtam meg, hogy az
"Árvaház" mióta ad otthont általános is
kolának és hogy a 2. sz. Általános Iskola
mikor jött létre, csak azt, hogy a megalaki
tott 2 általános iskolát 1950-1951-ben
egyesítették, de a marnmutiskola nem vál
totta be a hozzáfűzöt: reményeket, így
1952-ben ismét két iskolát alakitottak ki.
Megosztották a tanyai iskolák igazgatását
is, amelyek a felszabadulás után még sokáig
fontos szerepet töltöttek be. A földosztás
hatására a tanyák újból megszaporodtak.
(1949-ben a gyomaiaknak több mint egy
harmada külterületen lakott, de még 1967
ben is 2830 ember élt tanyán.) Az utolsó
tanyai iskolát, a póhalmit 1973-ban zátták
be.

Az inté=ény igazgatói voltak: Kiss
Ernő (1946-1950) Tömösvári Balázsné
(1950-1951), Solymosi János (1951-57),
Kovács Imréné (1957-69), azóta pedig
Kovács Gábor. Öt kérem, mesélje el, az is
kola tárgyifeltételei hogyan javultak?

197o-ben vezettük be a vizet, ekkor kap
tak az olajos helyett műanyag padlót az
osztálytermek. A szenes kályhák helyett
olajkályhákat állítottunk be. 1973-ban épí
tettük az iskolai könyvtárat (amely akkor a
megyében a legnagyobb volt), valamint a
központi épület két udvari tanterméhez a
zsibongót. A következő évben az úttörő

csapat kapott egy szobát - ez szintén új lé
tesítmény volt. 1975-ben is építettünk:
egy fizika-kémia előadótermet emeltünk
az udvaron 2 szertárral. A következő nagy
vállalkozásunk a Sallai úti 4 tantermes is
kola megépítése volt (ami az egyre növekvő
gyermeklétszám mellett a besenyszegi is
kola felszámolása miatt is sürgető volt).
1978-ban az ÁFÉsz felépítette a kis tej
boltot. A központi épület udvarát is ekkor
betonoztattUk. Aszfaltburkolatot is kapott
ez évben a KPM üze=érnöksége kivite
lezésében. A következő Öt évben kisebb, de

halaszthatatlan karbantartási munkákat vé
geztünk.

Emellett 1981-ben a Jókai úton a fel
szabadult szolgálati lakást átalakítottUk.
így most a régi kettő helyett öt tanterem,
egy tomaszoba és egy nevelői szoba van.
1983-ban a központi épület fiitéskorszeru
sítését oldottuk meg. Két évre rá a Jókai
úton is lecseréltük az olajkályhákat és
ugyanez az iskolaegység aszfaltot is ka
pott az udvarra. 1986-ban a Sallai úti új
épületben alakitottuk ki a központi fűtést.

Ezekkel a felújításokkal, építkezésekkel
egyidőben mindegyik osztályterembe új
bútorok is kerültek.

Mindezt csak úgy tudtuk megvalósítani,
hogy a költségvetésünkkel nagyon takaré
kosan gazdálkodtunk, hogy a patronáló
üzemek - a Fa- és Építőipari KSZ, a Kö
rösi Á. G., a Győzelem Mgtsz, a Vihar
sarok Htsz, az ÁFÉSZ -, a szülők és a
fenntartó tanács készségesen segitettek.
Nem terheltünk azonban senkit a szerve
zéssel, építésvezetéssel, műszaki felügye
lettel - mindezt magunk láttuk el. (Te
gyük hozzá: Kovács Gábor egyszemély
ben. R. V.)

Gazdálkodásunkban a biztonságra és a
takarékosságra törekvés a meghatározó.
Amennyi pénzt kaptunk, annyiból ki is
jöttünk. Eddig minden évben a költség
vetésen belül maradtunk, kerettúllépés
miatti pótigénnyel a tanács vb-hoz egyet
len év végén sem folyamodtunk.

Mi a következő feladat?

Legsürgősebb feladataink közé tartozik
a Sallai úti régi épületben a központi fűtés
megoldása, egy nevelői szoba építése, az
udvar aszfaltozása. Mindezt saját erőből,

1987 nyarán kívánjuk megoldani. Még en
nél is nagyobb gondunk a napközisek ebé
deltetése. Van elképzelésünk a megoldásra :
a központi iskola udvarán telekvásárlással
lenne hely egy sokoldalúan kihas=álható
ebédlő építésére. Támogatóink is vannak.
Reméljük hamarosan sikerül a tervet va
lóra váltani - javítva ezzel a rettentően túl
terhelt központi ebédlő helyzetét is.

Létszámadatok:

A demográfiai mélypont 197o-ben je
lentkezett nálunk. Akkor 403 tanulónk
volt. Ma 7IO-eD járnak az iskolánkba.
A 26 osztályban a létszám 24-36 között
van. Az átlag 27, ami igen magas. 12 nap
közis csoportunkban 428 gyermekkel fog
lalkozunk. Egy csoportban 32-45 tanuló
van, az átlag 37 - szintén nagyon magas.

50 nevelő dolgozik az iskolában, 3 ügy
viteli és 10 technikai dolgozó biztosítja az
oktató-nevelő munka zavartalan feltételeit.
E feladat ellátásában nagyon jól hasznosul
az, hogy az iskolának 4 fűtő-karbantartó

szakmunkása van. Így nemcsak a fűtés
biztonságos, de az l géplakatos, az I kő-

müves és a szobafestő-mázoló a nyári fel
újítási munkák nagy részét is el tudja vé
gezni.

Az irányító szervek hogyan ismerik el a
tantestület munkáját?

Az utóbbi években a nevelők munkájá
nak erkölcsi elismerését kifejező kitÜlltetési
keretszámok - mind állami, mind mozgalmi
területen - kedvezően alakultak.

Az oktatási tiirvény milyen változásokat
hoz az iskola életében?

Az oktatási törvény biztosította lehető

ségeket a nevelőtestület kedvezően fogadta.
Elindultunk a gyakorlati alkalmazás útján.
Két irányban máris lépéseket tettünk.
Az egyik a szakmai munkaközösségeket
érinti. A nagyobb pedagógiai önállóság le
hetőségei igazán itt fognak érvényesülni.
A tantervi követelményekből adódó fe
szültségek mérséklésén dolgozunk. A má
sik az iskolai demokratizmus fejlesztése ér
dekében szélesítettük a diákönkormányzat
rendszerét. A tanulók önkormányzati
szerve tehát nálunk nem az úttörőcsapat

tanácsa. Az érdekképviselet és a többi ön
kormányzati feladat szélesebb körű lett.
Ebben az új szervezeti felállásban helye
van a diáksportkömek, az iskolai szövetke
zeti csoportnak, az iskolai takarékszövet
kezemek, a környezetvédelmi csoportnak,
a szakköröknek stb. is. Az úttörőcsapat

számára is kedvezőbb (az iskola és a gyer
megmozgalom közötti) munkamegosztás
kialakitására nyílik így lehetőség.

Melyek a legszorítóbb gorukJk az I. sz. AI
talános Iskolában?

Továbbra is központi, égető gondunk a
tanulmányi fegyelem erősítése. Ezzel kap
csolatban a közeli napokban a szülők véle
ményét igényeltük (4-8. osztályból 430 fő

esetében). A felmérésből saját lehetősé

geink jobb kihasználására is kaptunk ösz
tönzést. Ezen túl sajnos arról is meggyő

ződhettünk, hogy egyrészről a szülőknek
nagyon kevés idejük van a gyermek nevelé
sére, másrészről a társadalom fegyelme, er
kölcsi állapota, a már sokszor emlegetett
értékzavarok erőteljesen jelentke=ek a
családban és az iskolában. Mindezek jelen
tősen fékezik nevelőmunkánkat.

lvIégis mi az, ami ó"ró"mó"k forrása az iskola
dolgozóinak, az intézmény vezetőznek?

Ha az iskolán belülre gondolok: a ne
velőtestület közösségi szelleme és munka
fegyeIme, gyermekeink helytállása a közép
iskolákban. Ha az iskolán kívülre gondo
lok az, hogy végre reális közelségbe került
a tanulóink testi neveléséhez normális fel
tételeket biztosító tornacsarnok megépí-
tése.

Róza Vendel
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Védjük környezetünket!
Településünk környezete jelentős válto

zásokon ment keresztül. Az ut6bbi évek
ben e változások felgyorsultak. A környe
zetváltozások a múlt század végén kezdőd

tek, amikor a Körös foly6 töltések közé
kényszerítésével a terület természetföld
rajzi képe is megváltozott. A foly6k szabá
lyozása volt a legnagyobb hazai természet
átalakít6 művelet, amelynek hatására a táj
növényzete és állatvilága átalakult. A fo
ly6szabályozások, csatornázások a termő

területeket nagyban megnövelték. E mun
kálatok révén lápok, mocsarak tűntek el,
visszaszorultak a vízi növények és meg
szűnt a vizek halbősége is.

A talajtípusok alapján megtudjuk hatá
rozni azokat a területeket, amelyek tartós
vízborítás és talajvízhatás alatt állottak.
A Körös folyó völgyében alakultak ki az
öntésföldek. A Körös bal és jobb partján,
az egykor vízjárta területeken a mélyebben
fekvő részeken alakultak ki a réti talajok.
Árvízek esetén ezeket alapályokat, mé
lyebb ereket a víz elöntötte. A szikes tala
jok a magasabb területeken, Póhalmon,
Csudabalián alakultak ki nagy területeken.

A szikesedés folyamata már a foly6sza
bályozások előtt végbement, a víz nagy
bősége a talajsók hatását eltakarta. A víz
elvezetése után a talaj kiszáradt és a sók
a felszínen feltűnően láthatóvá váltak.

A mezőségi talajok pedig Keselyősön

találhatók, ahol a víz a talajt nem öntötte
el magasabb fekvése miatt.

Az előbbiekbőlkitűt1.tekaz előző időszak

természeti környezeti változásának fő ha
tásai. Jelenleg felgyorsultak a környezeti
változások az előző időszakhoz képest.
A mezőgazdaságba bevonuló ipari eredetű

anyagok környezetváltozásokat idéztek elő.

A mezőgazdaságban szerves trágya helyett
a tápanyagvisszapótlást műtrágyákkalvég
zik, de alkalmazzák a növényvédőszereket

is, gombaölő, rovarirtó, és gyomirtószere
ket, amelyek felhasználása az utóbbi 20 év
ben megnőtt.

A műtrágyák alkalmazása az ősgyepeken

a növényi összetétel változását idézte elő,

sok növényfaj, amely a műtrágyát nem
bírta eltűnt a területről. A gyomirtószerek
egyes gyomfajok teijes eltűnését idézték
elő. Az alkalmazott rovarirtószerek a káros
rovarok mellett sok hasznosat is elpusztí
tottak. A rizstelepek vegyszerezésével a
békák elpusztultak, amelyek a rovarok
hasznos pusztítói.

A korszerű állattartó telepek hígtrágyá
jának, trágyaleveinek elhelyezése sokszor
okoz gondot az üzem számára. Községünk
területén kevés a fa, amely a levegő tisz
tításában jelentős. A dűlőutak menti fa
sorokat is kiirtották, a tanyák melletti fa
csoportok a tanyákkal együtt eltűntek.

A gépek által kavart porfelhők szabadon
szállnak, az útmenti növényeken vastagon
lerakódva. A repülőgépről végzett perme
tezések a légáramlattal eljutva, tették tönkre
a vidékünkre jellemző akácosokat.

Az alkalmazott tarlóégetések során nem
csak a káros, de a hasznos roval"Ok is pusz
tulnak, de kihat a talajéletre is.
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Településünk legnagyobb gondját a bel
területen a településhálózati és infrastruk
turális fejlődés lemaradása okozza. Ennek
kedvezőtlen hatásai pusztítÓ és rombo16
környezeti hatást váltottak ki. Avezetékes
ivóvízellátás elkészültével alakásokba,
üzemekbe bevezették a vizet. Egyidejűleg

a keletkező szennyvizek elhelyezéséről
nem gondoskodtak megfelelően.A szenny
vizet a lakásokból a talaj ba vezették és ott
szivárogtatják el. Bevezették a vízet a laká
sokba, a vízfe1használás megnőtt, ez a kul
turált, egészséges, kényelmes életmódot
elősegíti. Ugyanakkor a kifolyó víz elhe
lyezésére nincs más lehetőség, mint hogy
a talaj ba szivárogtatják el. Aránylag kis
területeknek kell sok vizet befogadniuk.
Ehhez járul a felületi csapadék, amely a
magas talajvízzel összeér és a település
laposabb területein időszakonként felületi
vízállásokat okoz.

A terület valósággal elmocsarasodik, a
lágy felázott talajokon az épületek elsüly
lyednek.

A talajvíz elleni szigetelés szerkezeti
technológiai szempontból költséget jelent.
Hazánkban becsksek szerint az I970-es
évek végén 300 ooo nedves épület volt,
s a vizes épÜletek száma nő. A nedves falak
jól vezetik a hőt, emiatt nő a fűtési költség.
Penészes, dohos lakás egészségtelen lég
kört teremt. A hagyományos kátránypapír-

. ral történő szigetelés legfeljebb 50-60 évig
áll ellen a talajvíznek. A község régi épüle
tein, így az 1867-ben épült gyomai evan
gélikus templom falán is jól megfigyelhető
a sók felfelé haladása a talajvízzel.

Az épületekben okozott kár mellett a
falu belterüIetén a házaknál levő kertek
nem művelhetők a koratavaszi vízállás
miatt, vagy csak későn lehet a kertekben
veteményezni a víz süllycdése után. A ker
tekben kipusztu1nak a fák, mert nem bír
ják a magas talajvizet.

A község bel- és külterületén 1973-ig
a talajvízszint 4-5 m mélyen volt. Az6ta
minden tavasszal a felszínig emelkedik a
talajvízszint a község belterületének lapos
részein. Amikor a belterületen felületi víz
állások jelentkeznek, a külterület kútjaiban
a talajvízszint akkor is 4-5 m mélyen van.
1983-84 években egész éven át aszály ural
kodott, a talajvíz szintje mégsem süllyedt
a belterület laposabb részein 1,5-2 m alá.
Ez igazolja, hogy a belterületen a szenny
víz talaj ba vezetése okozza a magas talaj
"izszintet.
Gyomaendrőd község területén az al

talajban sós rétegek találhatók. A Kárpát
medencében a Pannon-tenger üledékei só
sak. Az altalaj ból a felszínre emelkednek
a talajvízzel az elszikesedést okozó sók.

Az altalajvíz összes sótartalma 3300 mg
literenként. Az összes só jelentős része a
kedvezőtlen talajtulajdonságot okozó nát
rium és magnézium sók közé tartozik.

A Körös folyó vize 200 mgjl össz SÓt tar
talmaz, amelyben nátrium minimális
mennyiségben van.

Az altalaj ból a felszínig emelkedett víz
sótartalma 1240 mgjl. A szennyvizek talaj-

ban való elhelyezése miatt kialakult egy
magas talajvízállás, a talajvíz a felszíntől

100-120 cm mélyen helyezkedik el nyáron
is. így a belterületen a talajvízszint fölött
kialakult kapilláris zóna és a téli csapadék
a teljes talajszelvényben telítettséget okoz,
s a tavaszi csapadékot sok helyen nem ké
pes befogadni a talaj, s emiatt felszíni víz
bontás keletkezik.

A száradás során a víz a felszínről elpá
rolog, az alsórétegekbó1 a víz kapilláris
úton pótlódik. Az elpárolgott víz helyébe
új vízáramlás indul meg a talajvíz felől,

amely SÓt hoz a felszínre. A felfelé áramló
talajnedvesség VÍztanalma a légkörbe távo
zik, míg a vízben oldott sók a talajban ma
radnak. A felhalmozódott s6k fizikai és ké
miai hatásukat tekintve a legkárosabb nát
riumos és hidrokarbonátos sófelhalmozó
dást okozzák.

A felszínhez közeli talajrétegekbe jutOtt
nátriumsók a talaj felsőbb rétegeinek a ter
mékenységét veszélyeztetik, mivel a fel
színre kerülőalkálikus kémhatású nátrium
sók hatására nő a talaj duzzadása, a talaj
elfolyóssá válik, szerkezete leromlik, az
esővizet nem tudja befogadni.

A kedvezőtlen szikesedési folyamatok
visszaszorítása érdekében mielőbb gondos
kodni kell a talajvízszint mélyebb szintre
süllyesztéséről. A felszíni csapadéknak a
talaj mélyebb rétegeibe irányuló egyirányú
mozgása megteremti a lehetőségét annak,
hogy a talaj nem szikesedik tovább.

A belterület talajainak, épületeinek meg
védése megkívánja a terület vízrendezését.

A községben mindenekelőtt feltétlenül
meg kell építeni a szennyvizelvezető háló
zatot és a belvízelvezető csatornákat.

Településünk védelme a genncvezeték
után szükségessé teszi a szennyvizelvezető

rendszer többi utcában történő megépité
sét is. Dr. Welgert Józse!

I A~"d~~~~k:Ó~~~:~~ b,-
számoltunk arról a tisztelt olvasóknak,
hogy hosszas előkészületek után elkészül
tek településünk círner- és zászlótervei.

A testületi döntéseknek megfelelőeneze
ket a lakosság véleményének megismeré
sére, társadalmi vítára bocsátottuk, mely
nek előzetesekéme lapban vitaindító cikket
is közöltünk. E fórumok a megadott idő

pontokban okt6ber 27-2S-án lezajlottak.
Sajnos a téma jelentősége, s a széles körű

propaganda ellenére nagyon kevesen jelen
tek meg s fejtették ki véleményüket. Külön
hiányoltuk az ifjúság és a középkorosztály
jelenlétét, de kü1önösen azt, hOg'J egy-két
kivételtőleltekintve a vélemények és javas
latok nem kollektív állásfoglalást hordoz
tak, hanem egyéni véleményeket, meglátá
sokat.

Így a tanácstestületnek a círneralkotás
kérdésénél (megalkossa-e vagy módosítsa)
a mintegy 60 fő állampolgár véleményére
támaszkodhat csupán. Kérdés tehát az,
hogy a fórumokon felmerült ellenvélemé- l

nyek, módosító javaslatok általánosítha- l

tók-e, hordozhatják-e a lakosság széles körű :
folytatás a 7. oldalon:



Új formához, új tartalom

véleményét, vagy a távolmaradás az egyet
értés jele?

A vitákon - amelyek mindvégig pozitív
légkörűek voltak - elhangzott szenvedélye
sen kritikai élű, de őszinte és a közéleti
kérdések iránti elkötelezettségűhozzászó
lások érvei arra engednek következtetni,
hogy indokolt a bemutatott javaslat kis
mértékűmódosítása.

Az elhangzott hozzászólások döntő

többsége ugyanis kifogásolta, illetve eluta
sította a címerterv "állatfigura" motívu
mát. Ezt egyrészt táj idegenségével, nyo
mós érvként nem szerencsés grafikus ábrá
zolásával indokolták.

A helyettesítésére felvetett módosítÓ ja
vaslatok igen változatos képet mutanak.
Felmerült a Kner-szimbólum átvétele, a
mezőgazdasági jellegre utaló jelkép, az
egyesülést kifejező kezet fogó karok, a ko
rabeli gyomai címer szívből kinövő három
virág jelképénel~ egyesítése az endrődi há
rom lilio=al stb. Ezeken túl felmerült
még egy merőbenújszerű megközelítésűés
a címertervet alapjaiban módosító javaslat
is. A fórumok a módosító javaslatok sokszí
nűsége ellenére egy fontos kérdésben mégis
döntésképesek voltak.

A jelenlévők egyetértenek abban, hogy

Épül a Művelődési Központ.
A közel 20 milliós beruházás nem kis fej

törést, szervezettséget, utánjárást jelent.
A kulturális létesítményre igényelhető,

adható támogatások igen szűkösek és vége
sek. E=ek ellenére szereménk, ha az új
kenyér, az alkotmányunk ü=epén, amely
egyúttal a közművelődési munka elismeré
sének napja, átadásra kerülheme a felújí
tOtt létesítmény.

Teljesül a lakosság régi vágya, hogy a
gyermekműsorokon, a közgyű1éseken, szín
házi előadásokon át a nyugdíjasok klubfog
lalkozásáig igazi kulturált körülményeket
biztosíthatunk. Miből áll ez? A tevékeny
ségeknek megfelelő világítással, hangrech
nikával, eszközökkel, bútorzattal ellátott
gázfűtéses helyiségekből.

Az állandó ügyelet biztosítja az egész na
pos ruhatárat, a régi nagyrermi részben ál
landó asztalitenisz, biliárd, rex, videó- és
számítógépes, valamint egyéb játékok köl
csönözhetőségét.

Létrehozunk egy ún. közéleti övezetet,
amelynek fontos láncszemei: a szabad fal
felületek és az ügyelők. Mit tartalmaz ez?

A párt-, állami, tömegszervezetek praktí
kus ínformációit (fogadóórák, változások,
ügyintézési tudnivalók).

Képes tudósítást lakóhelyünk es=é
nyeiről, kézikönyvek, jogszabálygyűjtemé
nyek elérhetőségét,névsorokat, címlistákat
pl. fuvarozókról és egyéb szolgáltatókról.

Vállalunk hirdetéseket,munkaerő-közve
títést, helyi képeslapok árusítását különle
ges bélyegekkel.

Információval szolgálunk más intézmé
nyek, helységek (körzet, országos hírű ese
mények, fővárosi rendezvények időpontjá

ról, megközelítési lehetőségéről, belépője

gyeiről).

a címer eszmei mondanivalója fejezze ki az
együvétartozást úgy, hogy utaljon egyúnal
mindkét történelmi településre is. E=ek
megfelelőenelfogadják a jelenlegi címerja
vaslat formáját, alapszínét, a folyó ábrázo
lását, valamint a liliom motívum további
szerepeltetését.

A Tanács Végrehajtó Bizottsága novem
beri ülésén a társadalmi viták tapasztalatai
alapján úgy foglalt állást, hogy foglalkozni
kell a címerterv nem alapvető, de indokolt
módosításával. E=ek megfelelően a de
cemberi tanácsülés elé is ilyen tartalmú ja
vaslat került beterjesztésre.

Ame=yiben ezzel a tanács is egyetért,
úgy a javaslatok feldolgozását és a módosí
tás tartalmának meghatározását követően

elkészíten újabb javaslatot (vagy javaslato
kat) színtén a lakosság elé tárjuk megvita
tásra.

Bár az idő nem sürget be=ünket, elkap
kodott és a lakosság tetszésével nem talál
kozó címer alkotására, mégis közös ügyünk,
hogy várossá nyilvánításunk ü=epi alkal
mára legyen saját jelképünk. Bízunk abban,
hogy a lakossági vélemények alapján for
málódó javaslatokból jövő év folyamán cí
mere és zászlaja lesz településüm..nek.

Megyeri László

A bérbe adandó büféhelyiségünk a hét
hat napján 8-22 óráig, valamint havi egy
vasárnap nyitva tart.

Ebben igyekszünk olyan termékeket áru
sítani, amelyek nem találhatók meg a köz
ségben, viszont a lakosság igényelné azo
kat.

Bérbe adns.nk egy helyiséget női és férfi
fodrásznak.

Mindezekkel azt szereménk elérni, hogy
a hétköznapokon is bejöj jenek az emberek
a Művelődési Központba, ezzel megis
merve tevékenységünket.

A millió elképzelés, álom már kidolgozás
alatt áll munkatársaink körében.

Információinkat '87. január I-től egy
havonta megjelenő kis műsorfüzetben kö
zöljük alakossággal.

A meglévő és új tevékenységi formák
nagyon sok kisebb-nagyobb berendezési
tárgyat, kelléket igényelnek.

A fent emlitett pénzügyi lehetőségek

nem valószínű, hogy lehetővé teszik nyi
tásra az összes helyiség teljes berendezését,
felszerelését.

Ezért azzal a kéréssel fordulok a gazda
sági egységekhez, hogy aki önzetlenül az
épülő ínté=ényünkért te=e valamit (te
rítőt hímezne, kerékpártartót készítene, ru
határi fogas t gyártana stb.), az jelentkezzen
nálunk a munkafolyamat leírásáért.

Azt hiszem, hogy az új formátumban, a
sok új és hagyományos tevékenységi forma
szinte va1ame=yi lakosunkat vonzza, fo
gadja a legkülönbözőbb apropókból.

Az, hogy ténylegesen milyen lesz az in
té=ény működése, egyrészt a kínálattól
függ, de nem nélkülözheti a lakosság nyi
tottságát, a kultúra iránti fogékonyságát,
megértő támogatását.

Megyeriné Csapó Ildikó

I<'edves olvasó!
Gondolom sokan látták a Felszabadulás

és a Hunyadi út sarkán épült szép új épü
letet.

Az épület az MHSZ területi vezetősége

számára épült. Többen kételkednek, hogy
szükség van-e erre a komoly beruházásra?
Az MHSZ növekvő képzési feladatai szük
ségessé tették az új épület felépítését.

A beruházás 3,5 millió Ft-ba került.
E=ek nagyobb részét az MHSZ Országos
Központ, másik részét a helyi tanács bizto-
sította. •

Rendeltetése.-
Az MHSZ, a Békés megyei Területvé

delmi és Hadkiegészítő Parancsnokság
megbízásából évente 90 főt képez ki sorkö
teles gépjárművezető-képzéskeretén belül.

Egy intenzív tanfolyam keretében, ami
kor a hallgatókat nappal is képezzük és egy
tanfolyam amikor mUIL1<:aidőn kívül folyik
a képzésük. Ez a képzés egész évben fo
lyik, 45-45 fővel. A sorköteles képzéshez
tartozik a hibaelháritás tananyagának elsa
játítása, amihez szemléltető eszközök, ran
alváz stb. szükséges. Ez a helyiség is az új
épületben nyert elhelyezésr. Ezzel a helyi
séggel az amatőr gépjárművezetők képzé
sének színvonalát is tudjuk emelni.

Gondolom sokan tapasztalták, akik gép
járművezető-képzésre jelentkeztek, hogy
azt a választ kapták; csak a jövő év második
felében tudjuk jelentkezésüket elfogadni.
Ebből is látszik, hogy a megnövekeden igé
nyeket ki kell elégiteni és erre oktató helyi
ség szükséges. Még így is évente 3-4 tan
folyam keretén belül 160 fő amatőr hall
gatÓ végzi el a tanfolyamot. Elmondható,
hogy színvonalas képzés keretén belül.

Ez évtől bevezetésre került a videó tech
nika alkalmazása a képzésben.

A gépjárműképzésen kívül, még sorkö
teles képzéssel és tartalékosok utóképzésé
vel is foglalkozunk, ami megnöveli a hely
igényünket. Eddig kölcsön kellett kérni
más szervektől helyiséget.

Az új épületben tervünk van egy tarta
lékos klub beindítására, ahol a terület tar
talékos tiszti, tiszthelyettesi állománya ré
szére, aktuális katonapolitikai előadásokat

tartunk.
Természetes, hogy a régi épületre is

szükség van. Itt egy előadó terem, egy ki
sebb oktatóterem, és egy Ifjúsági Klub
működik. Az utóbbit közösen has=áljuk a
Győzelem Tsz KISZ-es fiataljaival, az
MHSZ-aktívák szabadidejének hasznos el
töltése érdekében. Az MHSZ vagyonvé
delme érdekében, egy hatvan m 2 alapterü
letű gondnoki lakás lett kialakítva.

Összességében azt hiszem, meggyőztem
az ellenkezőjéről azokat, akik feleslegesnek
tartották az épület MHSZ céljaira való
üzemeltetését.

Ezúton mondok köszönetet mindazok
nak akik anyagilag, munkájukkal és társa
dalmi munkával segítették az új bázis lét
rehozását.

Az MHSZ területi vezetősége és klubjai
mindenkit szeretettel vár a képzés, nevelés,
tömegsport, oktatás területén az igények
nek megfelelően!

Kiss Lajos MHSZ-titkdr
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KÖSZÖNJÜK! 1986. évisportrendezvények
Ezúton tájékoztatjuk a Híradó minden

kedves olvasóját, egyben köszönetet mon
dunk mindenkinek, aki önzetlen támogatá
sával elősegítette, hogy a Gondozási Köz
pont (E. SZ. I.) 4. sz. Idősek klubja
(ÖNO) megkezdhesse működését.

Mint ismeretes, a TEHO egyik célkitű

zése volt a szociális gondoskodás új for
májának kialakítása, 1986-87. évben.

Egy szerencsés fordulat következtében
ez a célkitűzés közelebbi időpontban elér-
hetővé vált. •

A tervezetmél kedvezőbben alakuló
TEHO-bevétel lehetővé tette, hogy meg
vásároljunk egy jó állapotban lévő magán
lakást, illetve üzlethelyiséget.

Az átalakításra, berendezésre, beüzeme
lésre azonban saját erőből ez évben már
nem gondolhattunk.

A gondozottak, illetve gondozást kérők

nagy létszáma miatt nem tehenünk le arról
a szándékunkról, hogy megkeressük a meg
oldást, működhessen a 4. sz. ÖNO.
Te=elő üzemekhez, inté=ényekhez

fordultunk segítségért. Inté=ényünk ed
dig is sok támogatásban, patronálásban ré
szesült, de most olyan őszinte segítő szán- I

dékkal, tenniakarással találkoztunk, amire
legmerészebb elképzeléseinkben sem szá
rIÚtottunk.

Elsőként az "ENDR6D" és vidéke Ta
karékszövetkezet ajánlott fel az épület be
rendezésére 60 000,- Ft-ot.

Az "ENCI" 50 000,- Ft értékben bú
torzattal segített.

Hasonlóan bútordarabokkal segített a
Művelődési Központ, az Általános Iskolai
Kollégium, ÁFÉSZ.

Az intézmény működésétnagyban meg
könnyítő gépkocsivásárlásnál, átalakítás
nál a Győzelem Tsz nyújtott jelentős segít
séget, 17 000,- Ft értékben.

Az "ENCI" brigádjai az egész kialakítás
ideje alatt folyamatosan végeztek társa
dalmi munkát, illetve saját pénzükbőlhasz
nálati tárgyakat ajándékoztak.

"Export" szocialista brigád, falvédők,

díszpárnák, mosógép.
"GAGARIN" Szocialista Brigád: cent

rifuga, porszívó.
"PENZAI BARÁTSAG" Szoc. Brigád:

faliképek, dísztárgyak.
"ENCI" Vöröskereszt alapszervezet,

szervezésben, beszerzésben.
Minden üzem, inté=ény vezetőjének,

dolgozóinak, szocialista brigádragoknak kí
vánunk munkájukhoz sok sikert, eredmé
nyekben gazdag, BÉKÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET! Gellai J6zsefné

Gyomaendrődi Hiradó
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközség; Tanács

Gyomaendrőd

A kiadásért felelős: Jenei Bálint
a Városi Jogú Nagyközség; Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztőbizottság

Főszerkesztő: Jánovszky György
Tördelőszerkesztö:Beinschr6th Károly

86.367 i Kner Nyomda

A Gyomaendrőd Spartacus Tesmevelési
Kör teljesí=énye az eredmények tükré
ben nem mondható rossznak, de a kitűzött

célt csak a röplabda és az atlétikai szakosz
tály érte el.

A női röplabda felnőtt csapata tartja jó
helyét az NB II középmezőnyében (9.
hely) az ifjúsági az élmezőnyben (4. hely).
Ezt annak ellenére tudta biztosítani, hogy
több játékos különböző okok miatt nem
állt rendelkezésre.

A serdülő csapat a megyei bajnokságban
szerepel.

Az úttörők eljutottak a területi döntőig.

Az utánpótlás ígéretes szereplése biz
tosíték arra, hogy továbbra is jól szerepel
jenek a magasabb szintű bajnokságban.

Az egyesület atlétikai szakosztálya nevelő

szakosztály. Jó kapcsolatOt alakított ki a
Békéscsabai Előre SC Atlétikai szakosztá
lyával. A sporcág iránti kisebb fokú érdek
lődés ellenére a minősítések száma emel
kedik. Ebben az évben 4 fő ezüst jelvé
nyes, Dékány Ida és Varga Lajos Gimná
ziumi, KUIilla Györgyi és Smiri Attila
6II. sz. Ipari Szakmunkásképzőstanuló és
16 fő ért el hronzjelvényes szintet.

A labdarúgó szakosztálya megyei L osz
tályban az őszi szezont a 7. helyen, 22-20

gólaránnyal 16 ponttal zárta.
Egy-egy fontos mérkőzésen erőnlét

hiány, a nem megfelelő hozzáállás gólkép
telenséget eredményezett, mely rányomta
bélyegét a játékosok idegállapotára, ami
súlyosan szankcionált fegyelmezetlenség
hez vezetett.

A bajnokság kezdetéig a Sportkör és
szakosztály vezetésének elsőrendű feladata
morálisan helyreállítani a csapatot és fel
készíteni a tisztes helytállásra.

A kézilabda-szakosztály férfi szakága az
eredményesebb a megyei L osztályú baj
nokság 4., az ifjúsági a 8., a serdülő pedig
már több éve a 2. helyezettje.

A női szakággal évek óta gondok van
nak, a bajnokságot az utolsó 10. helyen, a
serdülők a 6. helyen fejezték be.

A szakosztály helyzetét, munkájuk érté
kelését a sportkör elnöksége decemberi
ülésén tárgyalja.

A versenyszakosztályok legnagyobb
gondja, hogy kevés a társadalmi aktivák
száma.

Egyértelmű, egyetlen szakosztály sem
képes eredményes munkára áldozatokat
vállaló társadalmi aktivák segítő közremű

ködése nélkül. Sajnos tapasztalat, hogy se
gitségnyújtás és a jószándék helyett gyak
ran inkább a bíráló, sértő megjegyzések
hangzanak el, amelyek sok esetben joggal
keserítik el az áldozatot vállaló társadalmi
sportvezetőket.

A sportkör vezetése várná a sportot sze
rető és érte tenni is akaró aktivák minél na
gyobb számú jelentkezését.

Előbbre lépést csak akkor remélhetünk,
ha összefogunk és megmutatjuk : vagyunk
mi is olyan erősek akaratban, tenniakarás
ban, mint bármely más település. Ha
mindannyian csak egy kicsit teszünk, az
eredmény biztosan nem marad el!

A tanács sportfelügyeletének és a sport-

kör tömegsport tevékenységének egyik
motiváló tényezője a lakosság sportolási
igényének felkeltése, minél színesebb és
sokoldalúbb programok biztosításával.

Nagy visszhangot és elismerést kiváltó
rendezvények voltak: a téli családos spon
vetélkedő, a Portisch sakk szimultán,
"Április 4-i" futónap, vagy a lovasbe
mutató.

A rendezvények lebonyolításában orosz
lánrészt vállaltak a társszervek, a KISZ,
Szakmaközi Bizottság, Vöröskereszt, Út
törő elnökség, Sportkör, mely a kapcsola
tok erősödésétmutatja.

Szép eredmények születtek a Falusi
Szpanakíád országos döntőjén, a kispá
lyás labdarúgó csapat (Csalah Ferenc,
Kardos Ferenc, Juhos Tibor, Sike András,
Hegedüs Imre, Homok László, Tokai
László, Koloh Béla, és Agoston Lajos) és a
női röplabda csapat (S=olnik Lajosné,
Aranyos Ildikó, Fagyas Tiborné, Varjúné
Ambrózi Jozefa, Iglódi Lajosné, Arany
Béláné, Kokauszky Jánosné, Nagy Zsu
zsa) III. helyezést értek el. Asztalitenisz
ben Kun Lászlóné jutott el az országos
döntőre.

Kispályás labdarúgó bajnokság 16 csa
pattal indult, két csoportos rendszerben,
abszolút győztes a Fatelep csapata lett.

Két új fo=a került bevezetésre a sza
badidősport területén, az iskolák körében
az új alapokra helyezett diáksportkör és a
szabadidőklubok.

Településünkön nagy erőfeszítésekette
szünk a fejlődés érdekében minden terü
leten.

Az az összefogás, ami városiasodásunk
érdekében elengedhetetlenül szükséges, az
eredményesebb sporttevékenység alapjait
is jelenthetné. A szerényebb eredmények
mellett is hiszünk a sportot kedvelőktenni
akarásában. Bízunk abban, hogy e gazda
ságilag nehéz időszakban is képesek tud
nánk lenni egy jobb összefogásra, amely
biztosítaná versenysponunk eredménye
sebb szereplését. Ehhez kérjük szurkoló
ink segítségét.

Kivánunk minden támogatónknak bé
kés, boldog új esztendőt.

Babos Lászl6né sportfelügyelő I

VÍZ

A háztetőre eső permetez,
apr6 cseppekben gyűjti az eresz,
a lefoly6ban csiindesen locsog
és befogadják tárt kanálisok,
hogy tovakúszva árad6 meder
moM éhséggel őt is nyelje el,
majd láthatatlan, szorgalmas kezek
széles folyammá egyesítenek ;
és úgy tűnik, hogy végetért az út,
mikor a széles nagy tengerbe fut.

Sima tükiJ"rre eső permetez;
valami csodás, halk zsolozsma ez.
Csengettyű tán, apr6 csiling-harang?
T öbb, mint zene! Brilliáns zönge-hang. l

Az 6ceán milliárd cseppje a húr
és peng, csak peng és lankadatlanul.

Beinschróth Károly
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1945. április 4. Felszabadulás
" .. .tanulni kell a múltból a jiJ"v6ért,
megküzdeni az igazért a szépért,
ifjú er6khö'z méltó küldetés."

Battonya volt az első falu, Makó az első

város s 1945. ápr. 4-én a Vas megyei
Nemesmedves község felszabadulásával be
fejeződött Milgyarország felszabadítása.

Még benne zúgott az emberek fülében,
idegeiben a háború minden borzalma, a
bombák robbanása, az ágyúlövések, az ár
tatlan emberek halálsikolya, a szenvedő

és éhező gyerekek sírása, könyörgése. Az
anyagi kár megdöbbentőennagy volt: el
pusztult nemzeti vagyonunk 40 %-a, az
1938. évi nemzeti jövedelmünk ötszöröse!
S elveszett az ország több százezer hon
polgára, nem kis részben a legmunkabí
r6bb korú férfi és nő.

. Az élet azonban megindul a felszabadí
tOtt országrészekben, majd a teljes ország
ban. S az élet legelső megnyilvánulásaként

a dolgozó százezrekben felébred a hatalom
közvetlen gyakorlásának igénye. A parasz
tok és a munkások a felszabadult országban
maguk veszik kezükbe a sorsuk írányítását.
A föld új dolgoz6i és birtokosai kenyeret
adtak a háború dúlta, kírabolt országnak.

Szinte a semmibó1 kellett újrateremteni
mindent. De mindenekelőtt: meg kellett
találniuk egymást. A munka megindult.
A lelkes, alkot6kedvű, a haza és fiai jövő

jéért áldozatkész milli6k dolgoztak. Néha
buktatókkal, máskor nehéz csaták árán, de
egyre közelebb kerültünk - a saját magunk
által választott úton - a kitűzött céljaink
megval6sításához.

Felnőtt nÓK és férfiak már azok a gyer
mekek, akik a tavasz hajnalán születtek.
Közel negyvenévesek, legtöbbjüknek már
unokája van. S ez a természet rendje, hogy
mind kevesebb közöttünk, akik idős em
berként élték meg a felszabadulás nagy és
dicső napját. Ritkulnak azoknak a sorai is,

akik életük derekán érkeztek a dolgoz6k
Magyarországának hajnalához.

Egyre többen vannak, akik csak apák és
nagyapák elbeszéléseiből, könyvekbó1, fil
meken keresztil.1 ismerkednek a szabadság
születésének szép napjaival.

A ma fiataljainak is erőt kell meríteni az
elődök áldozatkész munkájáb61, s a múlt
generáci6jának tettrekészsége legyen előt

tünk a mindennapi munkavégzés során.
Ne akarjuk, s a történelemből vehető

példákon okulva, nem akarhatjuk, hogy a
generáci6nk s majd a későbbi nemzedék is
megismerkedjen a háború okozta kínok
kal és szenvedésekkel! Nem adhatjuk föl
az elődeink verejtékes munkájával elért
eredményeket. Rajtunk, homo sapienseken
múlik, hogy a világegyetemben meddig fog
ez a csodálatos bolyg6 az öröm és a vi
dámság hangját6l hangos embereket hor
dozni a kékeszöld szférája alatt!

Pintér László

A XL Országos Békekonferencia küldötte voltam
"A X. Országos Békekonferencia 6ta el

telt két évben a világpolitikában egyre ha
tározottabb körvonalakat mutatott, a ha
lad6 és az imperialista erők, egymással
szembeni küzdelme. Ez az egyes ember
számára a korábbinál bonyolultabban és
ellenrmondásosabban jelentl,ezett és meg
nehezítette az eligazodást.

E jelenségek - az ENSZ által meghirde
tett nemzetközi békeévre sz616 programmal
együtt - a béke ügye és a békemozgalmak
iránti érdeklődés növekedéséhez vezettek."
(Idézet a beszámolóból)

Fölvetődik a kérdés, hogy Gyomaend
rőd lillldötte mit vihet magával a XI. Bé
kekonferenciára?

A válasz nyilvánval6: Településünk la
kosságának békevágyát és jogos aggodal
mát a béke elvesztésének már csak a gon
dolatára is.

A Hazafias Népfront rendezvényein és a
társszervek soros ülésein a Népfront kép
viselője mindig körben járatta az "Öriz
zük a Békét" c. lapot. Az adott közösségek,
mint a "BÉKE" lell<:es hívei, meggyőző

déssel írták le nevüket.
P gy kivételes élményt közreadok, mely
~aközi Bizottság 1986. novemberi

ülésén játsz6dott le. Az ülés szünetében
népfront aktivistánk gyűjtötte az "Örizzük
a Békét" c. lapon az aláírásokat. Egyik
szakmaközi bizottsági tag az ülésre magá
val vitte 6 éves unokáját. A kisfiú alig pár
h6napja ismerkedett az írás tudományával.

Kérte a Tatit, ő is szeretné a nevét a
lapra írni. Kis kezében görcsös remegéssel
fOgta a tollat és karcolva formálta nevének
betűit. Amikor a "mű" megszületett, az
Ö színtjén megmagyaráztuk mit is írt alá.

Nos, így született meg az a több ezer alá
írás, melyet eljuttatva az Országos Béke
tanácshoz, ezzel fémjeleztük településün!c
lakosságának békeakaratát.

A Konferencián nagy érdeklődésselvár
tuk az Országos Béketanács újonnan meg
választott elnökének, Dr. Sztanyík B.
Lászl6 professzornak, Endrőd szülöttének
megnyitó beszédét. Részlet a beszédből:

"A csernobili atomerőmű balesete is
mételten felhivta a figyelmet arra is,
milyen súlyos következményekkel járna
egy esetleges nukleáris háború.

Tudományos érvekkel alátámasztott
megállapítás, hogy a kilotonnák milli6ival
mérhető, pusztit6 erővel rendell<:ező atom
töltetek nem növelik, hanem éppen ellen-

kezőleg:csökkentik a nemzetekbiztonságát:
Ugyanakkor a nukleáris energia békés fel
használása előtt nagy jövő áll. Az atomerő

művek helyettesíthetik, illetve p6tolhatják
a kimerülőben lévő energiahordoz6kat."

Az elnök után a főtitkár beszámol6ját
hallgattuk meg. Barabás Mikl6s, az Orszá
gos Béketanács főtitkára hangsúlyozta:

"A békemozgalomban mindenkinek he
lye van, aki a közös célokban a magáéra lel,
aki azokért felelősen tenni kész. Tekintse
a békét akár a szocializmus eredményének,
akár isten ajándékának, békességnek, belső
békének, vagy megvivand6 küzdelemnek, a
fejlődés céljának."

A felsz61a16k sorában meghallgathanuk
az ír6k, művészek, tud6sok képviselőit.

Viharos taps üdvözölte a középiskolás
diákot, a bányász KISZ-fiatalt és a terme
lőszövetkezetimunkásfiatalt is.

Sz6t kértek és kaptak a különböző egy
házak küldöttei, akik a nemzet és az embe
riség sorsáért érzett felelősségtől vezérelve
segítik békepolitikánkat.

A tanácskozáson felsz61alt dr. Csehák
Judit, aki az MSZMP Központi Bizottsága
és a Minisztertanács nevében üdvözölte a
résztvevőket. folytatás a:2. oldalon



Tudja-e? És mi jól tudjuk?

folytatás az I. oldalr6l
Idézet a beszédéből:

"Pontosan nem mérhető, hogy tágabb
hazánk, Európa legutóbbi négy évtizedé
nek szélcsendes történelmében mekkora
szerepet játszottak a sokszínű, eltérő ideo
lógiai és politikai nézeteket valló békemoz
galmak. Az azonban bizonyos, hogy egyet
len olyan ko=ány sincs ma kontinensÜll
kön, amelyiknek ne kellene döntéseinél
számba venni e hatalmas erőt.

A mozgalomban az ifjúság valamennyi
korcsoportja értelmes cselekvési terepet ta
lál magának" - emelte ki Csehák Judit.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a védel
met nyújtó meleg családi légkörben nevel
kedő gye=ekek sokkal kö=yebben dol
gozzák fel magukban a külső veszélyeket,
mint azok, akiknek otthonában a szülők

között is dúl a háborúskodás. Ez arra figyel
mezteti a felnőtteket, hogy a békemozgalmi
munkát - éppen a jövő felnőtt nemzedéké
nek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében 
saját családjuk belső békéjének, nyugal
mának a megreremtésével kell kezdeniüle

Az alábbi adatokat a könyvtár nyilván
tartásából közöljük kettős szándékkal:

I. A település lakói ismerjék meg azokat
a falubelieket, akiknek az átlagosnál jelen
tősebb az életpályájuk;

2. Kérjük a lakosságot, hogyha a fel
soroltakkal kapcsolatban bárkinek van ész
revétele, közölje a könyvtárral (Kossuth u.
50. és Blaha u. 21.). A segitséget előre is
köszönjük.

Arva János (Gyoma, 1923. aug. 9.).
A Színművészeti Akadémia elvégzése után
a Nemzeti Színház, 1954-59. között a
Déryné Színház, 1959-80. között a Ma
dách Színház és 1980-tól nyugdijazásáig a
Népszínház tagja. Jászai-díjas (1958).

Bella Elek (Endrőd, 1896-1969). Kubi
kos. Részt vett a Tanácsköztársaság har
caiban, emiatt internálták. Az endrődi

. csendőrsortűz után letartóztatták. 1938
ban a gyomai gátépítésnél sztrájkot szerve
zett. A felszabadulás után megkapta a
Szovietunió Vörös Zászló Érde=endjét.
Hazánkban pedig a Szocialista Hazáért
Érde=enddel tüntették ki.

Bencze Sándor (Zsámbok?, 18so- End
rőd? 1937). Ötvenkét esztendőt tanított.
Nyugalomba vonulásakor XI. Pius pápa
"pro Ecclésia Pontifice" érde=enddel tün
tette ki. Ez a legmagasabb kitüntetés, amit
egyszeru polgár a pápától kaphat.

B6di Károly (Gyoma ... -1944)? Ama
tőr festő, őstehetség. Nyol= voltak test
vérek. Gépésztanuló volt, majd Kovács
MátyáS mellett szobafestő. Templomot
restaurált, képeket festett. Képeiről nem
sokat tudunk.

Corini Margit (Kolozsvár, 1897-1983).
New Yorkban tanult, itt élt 1923-28 kö
ZÖtt. Ezután Párizsban dolgozott 15 évig.
Hírnevet szerzett: a párizsi éjszakák fes
tőjeként emlegették. 1952 óta Gyomán élt.
Falujának képeket ajándékozott.

Fenákel Judit (Bp. 1936-). Endrődön
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A plenáris ülésen és a szekcióüléseken
elhangzott felszólalások összességéből ösz
szeállt a XI. Országos Békekonferencia
"Állásfoglalása" - mely így hangzik:

"A béke minden ember legszemélyesebb
közügye. Az atomháború elkerülhető. Az
elmúlt két évben született leszerelési javas
latok lehetőségetnyitnak arra, hogy a har
madik évezred küszöbét a tömegpusztító
eszközök terhétől megszabadulva, kevesebb
fegyverrel léphessük át.

Amikor az emberi civilizáció megmen
téséről van szó, nincsenek kis és nagy or
szágok, kis és nagy népek.

A béke igenlése az egységes magyar bé
kemozgalom alapja. Ez cselekvő erő, ame
lyet meg kell őriznünk.

Világnézeti meggyőződéstől függetlenül
együtt munkálkodunk mindenkivel, aki
kész cselekedni a békéért."

S amikor az 1200 küldött elhagyni ké
szült a konferencia termét, a fiatalok éne
kelni kezdték: "Örizd a Békét! és dalolj
velünk!" S mi, velük daloltunk!

Szab6 Incéné

töltötte gye=ekkorát. Szegeden végzett
tanítóképzőt. Tanár lett, újságíró, író.
Írásai 1956 óta jele=ek meg. A Nők Lapja
munkatársa. 1987-ig tizenkét könyve jelent
meg.

Gergely Agnes (Endrőd, 1933-). Költő,

iró, müfordító. Gye=ekkorát Zalaegersze
gen és Endrődön töltötte. Volttanár, újság
író, szerkesztő, több nyelven beszél, igen
nagy műveltséggel rendelkezik. Eddig ti
zenegy önálló kötete jelent meg. A Stációk
c. reo"énYé~ndrŐdi éveire emlékezik.

\JJ0" •
Gyomai mre (Gyoma, 1894-?). Író, hír-

lapíró és a franciaországi követség sajtó
attaséja volt. A 2. világháború alatt a dél
franciaországi Tourves faluban fejtett ki
ellenálló tevékenységet, s 1944-ben az FTP
egységekkel együtt - még a szövetségesek
megérkezése előtt - felszabadította a falut.
Eredeti neve: Weinberger I=e.

Gy6T1: Imre (Gyoma, 1924. ápr. 21.-)
Politik-us. Nyomdász, majd 1942-től párt
titkár. 1946-49 között az MKP KV mun
katársa, majd a MINSZ szerv. pszt. vez.
1954 és 56 között az SZKP főiskoláján

tanul. 19S7--{)2-ig az MSZMP KB munka
társa, 1974-80 között KB-titkár, 1980-ban
a KB agit. prop. osztályának vezetője. Ere
deti neve: Göttler I=e.

Haiman György (Gyoma, 1914. május
26-). Tipográfus, könyvművész. A Mű

szaki Egyetem gépészmérnöki karán tanult.
1967-től az Iparművészeti Főiskola typog
rafikai tanszékének professzora. Tótfalusi
díjas. Írói és szerkesztői tevékenysége is je
lentős: eddig tizenkét könyv jelent meg az ő

tollából ill. szerkesztői közreműködésével.

Hunya István (Endrőd, 1894. okt. 1.-).
Politikus. A földmunkásmozgalom egyik
vezére. Tevékenységéért több ízben letar
tóztatják és eütélik. 1932-ben a Szovjet
unióba emigrál, 194s-ben hazatér. 1948-ig
a Dózsa népe c. lap szerkesztője, 1956-ig
könyvtáros, 1958-tól a MEDOSZ elnöke.

Könyvei: Kubikosok, Emelt fővel, Hármas
próbatétel.

Kállai Ferenc (Gyoma, 1925-). Színész.
Kossuth-díjas, kétszeres Jászai-díjas, ki
váló művész. A Színiakadémián folytatott
tanulmányok után 1945-ben a városligeti
Szabad Színház tagja lett. 1948-tól a Nem
zeti Színházban dolgozik. Karakterszínész.
Színházi munkája mellett igen jelentős

filmszínészi tevékenysége: 1970-ig több
mint 70 filmjét tartjuk nyilván.

Kat6 J6zsef (Gyoma, 1879-1926. nov.
4.) Költő, müfordító. Szarvason járt gim
náziumba, Kolozsvárott szerzett jogi és
államtudományi doktorátust. Zomborban
pénzügyigazgatósági titkár. Versei a kö
vetkező kötetekben jelentek meg: Versek
(190z), Költemények (1906), Életbarázdák
(1918?). Az ő fordításában jelent meg elő

ször Slovacki: Mazeppa c. műve (1922),
újabb verseit Pipaszó mellett címen adták
ki. Négy éven át szerkesztette a Békés me
gyei Közlönyt. Halála után jelent meg a
Krónikás könyve.

Keserü Jánosné Bérci Etelka (Gyoma,
1925. aug. 26.-). Politikus. Közgazdasági
egyetemet végzett. 1950-67. között külön
böző társadalmi funkciókban dolgozik.
1967 és 1971 között belkereskedelmi minisz
terhelyettes, 1971 és 1980 között kö=yű
ipari miniszter. 1981-től a Magyar Keres
kedelmi Kamara társelnöke.

Kiss Lajos (Gyoma, 1888. december 5.
Szovjetunió, 1943). Politikus, író. Nyom
dász, szervezett munkás volt. A Tanácsköz
társaság idején a Bp. V. kerületi pártszerve
zet titkára, a Szövetséges Központi Intéző

Bizottság tagja, majd megdöntése után le
tartóztatják, a SzU szabadítja ki. A Vörös
város c. munkája ott jelenik meg (1931-33),
az előszót Kun Béla írja.

Kner Imre (Gyoma, 1890. febr. 3.
koncentrációs tábor, 1944). Könyvművész.
Lipcsében tanult, 190s-ben hazatért. Kiad
ványaival az új magyar könyvművészet

megteremtője. 1937-ben a párizsi nemzet
közi kiállitás nagydíját megnyerte. Tagja
volt számos bel- és külföldi társaságnak.
1944-ben a fasiszták elhurcolták.

Kner Izidor (Gyoma, 1860. febr. 5
1935. aug. 19.). Nyomdász. 1882-ben ala
pitotta Gyomán a később világhíressé vált
nyomdáját. Kiváló üzleti érzékkel meg
teremtette az alapot ahhoz, hogy a fia
a nyomdászmesterséget könyvművészetté

fejlessze. Anekdotákat és aforizmákat is
Írt.

Mágori (Varga) Erzsébet (Gyoma, 1918.
dec. 20-). Író, kritikus. A Zeneművészeti

Főiskolán szerzett diplomát. 1946-tól
minisztériumi sajtó- és kulturális megbi
zatásokban dolgozott, a római követség
munkatársa volt. 1954-S8-ban színházi
dramaturg, 1963-tól a Filmvilág munka
társa. Művei: Diplomaták, Nyári dél
után, Márványmenyasszony, A szélhámos.

Márton Klára (Gyoma, 1936-). író, pe
dagógus. Nyírségi faluban kezdett taní
tani, majd 1960-tól Budapesten él. Főleg

ifjúsági regényeket ír. Művei: Elment a vo
nat, A kerítésen túl, Csiki-csuki, Gyorsan
szállj fel a buszra, Tessék engem elrabolni.
Ez utóbbiból filmet is készítettek, három



nyelvre lefordították, nemzetközi díjat
nyert.

Orb6k J6zsef (Endrőd, 19II-). Orbók
József endrődi iskolaigazgató fia. 1951
ben kapott Kossuth-díjat kiemelkedő ok
tató-nevelő munkájának, pedagógiai tevé
kenységének elismeréséért. Évtizedeken
át Parádon tanított, majd a Belügyminisz
térium Dobogókőnlévőkollégiumának volt
vezetője.

Pál Lénárd (Gyoma, 1925. nov. 7.-).
Fizikus, politikus. 1950-53-ig a moszkvai
egyetemen aspiráns. 1953-56-ig a MTA
Központi Fizikai Kutató Intézet mágne
ses osztályának vezetője, majd az intézet
főigazgatója, egyetemi tanár. 1975-tó1
MSZMP KB-tag, I985-től MSZMP
KB-titkár. Jelentősebb kitüntetései : Kos
suth-díj (I96z), Munka Vörös Zászló Ér
demrendje (szovjet: 1975, magyar: 1985)·

Papp Zsigmond (Gyoma, 1888. június
25., Rákóczi u. 30. -1961). Népművész,

népi ezermester, őstehetség. Találmányai:
agyagszórókocsi, rakodókésZtilék, csatorna
ásógép, rizsarató, kapáló-talajjavító, víz
emelő, mákcsépelő,rigoliroz6gép stb. Fara
gott bútorokat, készített szobrokat, sírem
lékeket, festett képeket, ő tervezte és készí
tette el a református templom orgonáját.

Pásztor János (Gyoma, 188I. jan. 29.
Bp. 1945. jan. 7). Szobrász, a 20. század
első felének jelentős magyar mestere. Női
aktábrázolásaival számos díjat nyert. Mű
ködésének második felében főleg mint em
lékműszobrász dolgozott. Kiemelkedő al
kotásaiból: a martonvásári Beethoven-em
lékmű, II. Rákóczi Ferenc lovas szobra a
Parlament előtt. Számos munkáját a Nem
zeti Galériában őrzik.

PatM Imre (Gyoma, 19z2-I983). Író,
újságíró. A szerző a Népszabadság tudósí
tójaként négy évet töltött Angliában. Mű
vei: Anglia, Tibet, Vietnam, Vietnam mű

vészete, Kim Philby csendes háborúja,
Egy karéj Karélia, "Sziperhatalom" és a
kis országok, Szigetlakók között. Hagya
tékát Győr városa fogadta.

Polányi Máté (Endrőd, 1901. dec. 18.
Kárpátok 1940 ősze). I9I8-ban a Nemzet
őrség tagja lett. I921-ben Hunya Istvánnal
Öregszőlőben megalakították a Földmun
kások Országos Szövetségének helyi cso
portját. 19z6-ban letart6ztatják. 1930-ban
a KMP II. kongresszusán a Központi Bi
zottság tagjai közé választják. 1940 őszén a
Kárpátokban ismeretlen körülmények kö
zött eltűnik.

R6zsahegyi Kálmán (Endrőd, 1873
1961). Színész, kiváló művész. 1898-ban
a budapesti Magyar Színházhoz szerző

dött. Innen került 1900-ban a Nemzeti
Színházhoz, ahol nyugdíjazásáig szerepelt
és amelynek örökös tagja volt. Népszín
művek, parasztdrámák és vígjátékok utol
érhetetlen természetességű, ízes beszédű,

realista stílusú jellemábrázol6jaként tartja
számon a kritika. Színészképzéssel is fog
lalkozott (Rózsahegyi Színiiskola).

Szab6 Ferenc (1926. március 10-).
Villamosmérnöki diplomát a Műszaki

Egyetemen szerzett. 195I-S3 között az
MTA aspiránsa. I953-S6-ig a Míniszter
tanács Titk. oszt. vezh., az Országos Atom-

energia Bizottság titkára. 1956-tó! a Köz
ponti Fizikai Kutat6 Intézet munkatársa,
I972-től az Atomenergia Kutató Intézet
tud. igazgatója, 1978-tól a KFKI főigazga

tója. Állami-díjas (1978).

Szelle Kálmán (Gyoma, 1890. március
27.-). A felszabadulás után főleg városépí
tési, városesztétikai és műemléki felada
tokkal foglalkozott (pl. Vác, Március IS.
tér műemléki épületeinek helyreállítása).
1956 után készült fontosabb "műve":

Szőnyi István műt=e Zebegényben.

Szilágyz' Ferenc (Gyoma, 1928. nov. 12.-)
Ír6, költő, nyelvész. 1953-tól a MTA
Nyelvrud. Intézetének munkatársa, a Rá
dió külső munkatársa. 1954 óta publikál
stilisztikai és nyelvművelési cikkeket, ver
seket. Irodalmi műsorai, hangjátékai sze
repelnek a Rádió műsorán.Arany János- és
Kőrösi Csoma Sándor-kutató.

SzilágyiIstván (Gyoma, 1937-). Színész.
Öt éven át tagja az egri színháznak. 1971
ben kerül Budapestre az Irodalmi Színpad
társulatához. 1959 óta filmez.

Sztanyik B. Lászl6 (Endrőd, 1926-.)
Szeghalmon érettségizett, orvostudományi
egyetem. Évekig Bécsben dolgozott az
Eur6paiAtomenergiai Bizottságban. Sugár
biol6gus. Az országos Fréderic Joliot-Curie
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kuta
tóintézet főigazgat6 főorvosa. A Magyar
Tudományos Akadémia Radiológiai és Izo
tóp Orvosi Alkalmazási Bizottság elnöke.
1987 óta az Országos Béketanács új elnöke.

Timár Máté (Endrőd, 1922. nov. 21.-).
Író. 1944-48 között hadifogoly, hazatérve
a pesti bölcsészkaron tanul. Irodalmi pá
lyafutása a Majoros Ádám krónikája c.
könyvvel kezdődÖtt. 1958 és 1972 között
tizenöt könyve jelent meg. Ez a lendület
azóta lassúbbodott - ugyanakkor írásai je.
lentősebbek és értékesebbek lettek. SZOT
díjas, József Attila-díjas. Sok írásában sze
repelteti Endrődöt is, Gyomát is.

Uhrin Péter (Endrőd 1887-1944).
"Naiv" festő. Négy elemit és két gimná
ziumot végzett, senkitől sem tanult fes
teni, sZtiletett tehetség. Harminc-negyven
festménye maradt hátra rokonoknál, isme
r()söknél. Négy festményét a békéscsabai
Munkácsy Múzeum őrzi. Eddig két kiállí
tása volt.

Varju Vilmos (Endrőd, 1937-). Súly
lökő. Tizenhárom szabadtéri és egy fedett
pályás magyar bajnokságot nyert, tizen
hétszer én el országos csúcsot, negyven
kilenc alkalommal volt válogatott. Az
I964-es olimpián bronzérmet szerzett.
I966-ban első lett a fedettpályás Európa
Játékokon, majd nyáron 19,62 m-re javí
totta a kontinenscsúcsot és megvédte Euró
pa-bajnok cimét.

Vidovszky Béla (Gyoma, 1883. július
7.-1973.). Festő. Budapesten, MŰllchen

ben és Párizsban tanult. A szolnoki mű

vésztelep tagja volt. Több ízben vett részt
párizsi és itáliai tanulmányúton. Tájképei
vel, porrréival számos budapesti tárlaton
szerepelt. I96I-ben gyűjteményes kiállí
tása nyílt a Csók Galériában. 1986-ban
:íllandó kiállítása nyilt a szülőfalujában.

Homok Lajomé
könyvtárvezető

A "TEHO"-ról
Településünkön az 1984. éví 12. sz. tör

vényerejűrendelet, valamint a Tanács 1986.
évi 1. sz. tanácsrende1et alapján beveze
tésre került a településfejlesztési hozzájá
rulás.

A hozzájárulás fizetésére kötelezettek
száma 1986. évben 6Z12 fő volt. Az elő

zőekben említett rendeletek szerint IZ98 fő

részesült mentesítésben.
A hozzájárulásként befizetett összeg

2948 ezer Ft, amely megegyezik a helyes
bített előírás összegével, a teljesítés tehát
100%-OS.

A nem kötelezettek közül 131 fő önkén
tes fizető volt, összesen 30 ezer Ft összeggel.

Így 1986. évben településfejlesztési hoz
zájárulásként befolyt összeg: 2978 ezer Ft.

A tanácsrendelet szerint a településfej
lesztési hozzájárulás célja 1986-1987. évben:

- tornaterem és
- 30 férőhelyes öregek napközi otthona

létesítése.
A tornaterem alapozása befejeződött, a

felépítmény munkái folyamatban vannak.
Sajnos pénzügyi okok miatt a beruházás
ütemét lassítani kell és a befejezés csak
I988. évben várhat6. A beruházás pénz
ügyi teljesítése I986. évben 4769 ezer Ft.
A tanácsrendelet elfogadásának időszaká

ben még 30 férónelyes öregek napközi
otthona építését terveztük. A középtávú és
az I986. évi pénzügyi tervet tárgyaló ta
nácsülés már a kétlépcsős megvalósításról
döntött, vagyis arról, hogy

- a tervidőszak elején a Blaha út 6. számú
házingatlan megvásárlásával 30 férő

helyes hetes ÖNO-t alakitunk ki, majd
- a VII. ötéves terv végén - a rendezési

terv szerinti városközpontban - el kell
kezdeni a hasonló célt szolgáló új épü
let beruházási munkáját.

A döntés alapján I986-ban 1680 ezer
Ft-ért megvásárlásra került az épület. Az
épúlettel 40 ezer Ft összegben berendezési
tárgyakat és anyagokat is átvettük, az éle
lem szállításra 30 ezer Ft-ért gépkocsit vá
sároltunk.

A feladat 1986. éví pénzügyi teljesítése a
fentiek alapján 17So ezer Ft.

Az épületben az Egyesített Szociális
Inté=ények vezetője és dolgozói többlet
munka vállalással olyan körülményt hoz
tak létre, hogy 20 idős ember hagyományos
szociális ellátása 1986. november hónapt61
már biztosított.

1987. szeptember l-től nincs akadálya
annak, hogy 30 férőhel1yel beinduljon az
új gondozási forma. A fentiek összegzése
ként megállapítható, hogy telepúlésfej
lesztési hozzájárulásként befolyt összeg
2978 ezer Ft, ebből a hetes öregek napközi
otthona létesítésére 17So ezer Ft, torna
terem építésre 1228 ezer Ft lett elszámolva.

A településfejlesztési hozzájárulás ösz
szegének az optimális meghatározását
(600,- Ft) kitűzött célok realitását mutatja
a 100%-OS teljesítés.

A nehezedő gazdasági helyzet a központi
források csökkenését eredményezi, így
egyre nagyobb szerepe lesz a helyi össze
fogásnak, a lakosság pénzbeni hozzájárulá
sának. Nagy Istvánné
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Az új házadó rendeletről
A házadóról szóló többször módosított

rendelet több mint húszéves, ezért vált
szükségessé, hogy a jelenlegi viszonyoknak
jobban megfelelő adózási forma kerüljön
bevezetésre.

A jogszabály figyelembe veszi a lakás
nagyságát, a bennelakók számát és az in
gatlan (lakás) értékét is, amikor a fizetendő

évi adó összegét meghatározza. A lakás
fekvése, luxus jellege lehet adónövelő té
nyező, de ha kedvezőtlen övezetben (pl.
zártkert, külterület) fekszik, vagy az állaga
erősen romlott, akkor az adó nagymérték
ben csökkenthető is.

A helyi tanácsok széles köm felhatalma
zást kaptak, hogy az említett növelő és
csökkentő tényezőket, a helyi sajátosságok
maximális figyelembevételével, tanácsren
deletben szabályozzák. Ugyancsak e tanács
rendeletben kell szabályozni a méltányos
ság feltételeit is.

Az alaprendelkezés szerint adóköteles:
a magánszemélyek tulajdonában álló lakás.
E rendelkezést kell alkalmazni a lakásépítő

és fenntartó szövetkezet tulajdonában álló
lakásra is, ha arra a tagjának állandó hasz
nálati joga van.

Tehát nem adóköteles a gazdálkodó szer
vezetek, költségvetési szervek - ideértve
az egyházakat is - tulajdonában lévő lakás
ingatlanok.

A fentiekből következik, hogy aházadót
a lakás tulajdonosának kell megfizetni.

Ha a lakásnak haszonélvezőjevan, akkor
az adót a haszonélvező terhére kell meg
állapítani.

Közös tulajdonú lakások esetén, a ház
adÓt, a nagyobb tulajdoni hányaddal ren
delkező személynek, azonos tulajdoni há
nyad esetén pedig, aki az ingatlannyilván
tartásban első helyen szerepel, kell meg
állapítani.

Adómentesség:
- mentes a házadó alól a komfort nélküli

(12 m 2-t meghaladó lakószobával, és fő

zőhelyiségge1, továbbá lakáson kíVűli

WC-használattal, egyedi fűtési móddal
rendelkezik, vízkívételi lehetősége az
épületen kívül biztosított) és a szükség
lakások. A mi viszonyaink között, tehát
adómentesek a külteIÜleti és a zártkerti
lakásingatlanok, ahol sem villany, sem
vezetékes víz nincs.

- mentes a házadó alól az egy és két laká
sos épületben a 100 m 2-nélnem nagyobb,
több lakásos épületben pedig a 80 m 2_

nél nem nagyobb lakás.
- mentes a házadó alól továbbá az a lakás

is, ahol a lakásban állandó bejelentés
alapj<\n egyiittlakó közeli hozzátarto
zók számát figyelembe véve, az egy főre

számított alapterülete nem több 25 m'
nél.
E mentességnél két kérdést kell hang
súlyozni. Egyik, hogy a közeli hozzá
tartozÓ állandó lakásbejelentéssellakjon
a lakásban. A másik kérdés, hogy ki mi
nősül közeli hozzátartozónak. A rende
let alkalmazása szempontjából közeli
hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli
rokon (gyermek, unoka, szülő, nagy
szülő), az egyeneságbeli rokon házas-
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társa, az örökbe fogadott, nevelt, mos
toha gyermek, szülő, testvér, élettárs.
Ezen mentesség az alábbi példán ke-

resztU1 érzékelhető:

Az adóköteles lakás nagysága: 150 m2,

benne lakik (állandó bejelentéssel) a tulaj
donos, felesége, gyermeke, gyermeke há
zastársa, és az unoka, összesen: 5 fő.

A fejenkénti 25 m2_t figyelembe véve, ez:
125 m 2

• Tehát adómentes, a 150 m2-ból,
125 m', adóköteles pedig: 25 m2• Hang
súlyozni szereménk, hogy csak a mentessé
get meghaladó rész adókiiteles, tehát az előző

példát figyelembe véve, a 25 m·.
80, iZZetve 100 mO_ig minden lakás adó

mentes, függetlenül a benne lakók számától.
Az adó alapja:
A szemrflyitulajdonban álló lakás hasznos

alapterülete. A lakáshoz tartozik: a lakó
helységek és a lakáshoz tartozó kiegészítő

helyiségek.
A rendelet alapján, az alapterület meg

állapításánál a következő helyiségeket kell
figyelembe venni:
- lakóhelyiségek : lakószoba, hálófülke,

hall, étkező, lak6előtér

- főzó'helyiségek: konyha, főzőfülke
- egyészségügyi helyiségek: fürdőszoba,

mosdó, zuhanyozó, WC
- közlekedő helyiségek: előszoba, előtér,

szélfogó, zártveranda, tornác, belső fo
lyosó, átjáró, lépcsőelőtér

- tároló helyiségek: éléskamra, lomkamra,
gardrób.
A lakás alapterületének megállapításá

nál a lakás összes - fentebb leírt - helyi
ségei teljes alapterületének, 1,90 méter bel
magasságot elérő részét, továbbá a loggia,
zárterkély felét kell számitásba venni.

Az alapterület megállapításánál nem le
het figyelembe venni; a lakás egyéb kiegé
szítő helyiségeit és a gazdasági célra hasz
nált épületet, helyiségeket. Ilyenek: tü
zelőtér (kazánház), tüzelőtároló, salaktá
roló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín,
takarmánytároló, sertésól, tyúkól, istálló.

Hangsúlyozni szereménk, hogy az egy
telken épült építményeket, az adÓkötele
zettség megállapításánál össze kell vonni.
Ez például azt jelenti, hogy az úgyneve
zett melléképületben lévő adóköteles helyi
ségeket, a "főépületben" lévővel össze kell
adni.

Az adókötelezettség megállapításánál
számításon kívül kell még hagyni, a nem
lakás céljára szolgáló építmények adója alá
eső helyiségeket - műhely, garázs, üzlet - is.

Az adó mértéke:
A rendelet az adó mértékét két telepü

léskategóriára - város, község - állapította
meg. A besorolásnál, a tényleges minősí

tést kell figyelembe venni. Ennek alapján,
Gyomaendrőd a községek kategóriájába
tartozik, a házadó mértékének megállapí
tásánál. Az adó mértéke, a községek kategó
riájában:
- ha az adóköteles rész 40 m'-nél nem na

gyobb: 40,- Ft/m!
- ha az adóköteles rész 40-100 m' között

van: 1600,- Ft
a 40 m'-en felüli rész 60,- Ft/m'

- ha az adÓköteles rész 100 m'-nél na
gyobb: 5200,- Ft,
és a 100 m'-n felüli rész 90,- Ft/mo

Említettük már, hogy a helyi sajátossá-
gok figyelembe vételével, a fentebb leírt
alapadót növelő és csökkentő tényezó1:.et,
a helyi tanácsnak tanácsrendeletben kell
szabályozni.

Ennek alapján a Gyomaendrődi Városi
Jogú Nagyközségi Tanács is tanácsrendele
tet alkotott, az 1987. évi 1. számút, amely
már hatályba is lépett.

A tanácsrendelet alapján, az alapadót nö
velni keZZ:

Io%-kal, ha a lakás utcája teljes mérték
ben közművesített. (Víz, villany, szenny
vízcsatorna, gáz, szilárd burkolatú út)

Minden más területrészen lévő adóköte
les lakások esetében, marad az alapadó.

A lakások értéke vonatkozásában a ta
nácsrendelet alapadó növelő tényezőt nem
állapított meg.

Az alapadót csökkenteni kell: a területi
elhelyezkedés miatt:

I. 20%-kal, ha a lakás utcája víz- és vil
lanyvezetéken kívül, egyéb közművel nem
rendelkezik.

2. So%-kal a település külterületén és
Nagylapos belterületén.

A műszaki állapot miatt:
1. 20%-kal ha a lakás 20 évnél régebben

épült, falazata vályog, vernal, közművesí

tettsége alapján legfeljebb komfortos.
2. 40%-kal, ha a lakás 10 éve épült, vi

zesedése olyan, hogy az épület állagát ve
szélyezteti, nádtetős és a tetőszerkezet sé
rülése miatt alá van dúcolva.

Az alapadó összegét csökkentő és n')
velő tényezőket egymástól függetlenül kell
számításba venni. Ugyancsak külön-külön
kell szárPitásba venni, a tanácsrendelet sze
rinti csökkentést, a területi elhelyezkedés
és a műszaki állapotra vonatkozóan is.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a ház
adó évi mértéke, a csökkentő tényezők figye
lembe véte1ével is, 300,- Ft-nál kevesebb
nem lehet.

A házadóról szóló törvényerejű rende
let úgy intézkedik, hogy az 1987. január
1. előtt engedélyezett házadómentességek,
lejártukig, érvényben maradnak. így ezen
lakások tulajdonosainak - a házadómen
tesség lejártáig - nem kell házadót fizet
niük akkor sem, ha a lakás alapterülete a
80, illetve a 100 mO-t meghaladja, de az
alapterület a 180, illetve a 200 m'-t nem
haladja meg. Ezen utóbbi lakások (180
200 m 2) tulajdonosai a korábban élvezett
adómentességet elveszítik.

Mivel a nagy énékű lakáshoz nem feltét
lenül párosul nagy jövedelem - ez különö
sen az idős emberekre vonatkozik - a ren
delet lehetőséget biztosít a méltányosságra
is, melyet szintén a tanácsrendeletben kel
lett szabályozni.

A mí tanácsrendeletünk a méltányosság
feltételeit - a vagyoni, szociális, jövedelmi
viszonyok figyelembe vételével - az aláb
biakban szabályozza:
- a megállapított kivetése kérelemre mel

lőzhető, ha a fizetési kötelezettség a ké
relmező által lakott lakás után áll fenn
és a család I főre eső jövedelme nem ha
ladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb



Helytörténeti gyűjtemény Gyomaendrődön
összegét és jövedelmén kívül egyéb jelen
tős jövedelemforrással nem rendelkezik.

- a jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt
a házadó megfizetése a család megélheté
sét veszélyezteti.

- a megállapított házadó 50%-os mértékig
csökkenthető, ha a fizetési kötelezettsé<7
a kérelmező által lakott lakás után ill
fenn és a család jövedelme a 3000,- Ft-ot
személyenként nem haladja meg.
A tanácsrendelet előírja, hogy az adó

hatóság, a kivetés mellőzése, az adó csök
kentése elŐtt, köteles kikémi a lakás fek
vése szerint illetékes tanácstag véleményét.

A házadó rendelet továbbra is fe=tanja
az adómentesség jogintézményét is. Az
1987. január 1. után kiadott használatba
vételi engedély alapján, a használatba vé
teli engedély kiadását követőév január I-től

kezdődően, 10 éves házadómentességet
kell engedélyezni, az újo=an épített laká
sok után, ha annak nagysága, öröklakás ese
tén a 180 mZ-t, családi ház esetében a
200 mZ_t nem haladja meg.

Ugyancsak megmaradt a felújítási ház
adó kedve=ény is. Házadó kedvezmény
olyan felújítási, helyreállítási, korszerűsí

tési munkák után jár, amikor az elfogadott
és igazolt költség a 25 000,- Ft-ot eléri.

Az ad6kedvezmény mértéke: az igazolt
költség 75%-a, amely az évenként esedé
kes házadó 75%-áig terjedhet. Az adó évi
összege azonban ebben az esetben lehet
300,- Ft-nál kevesebb.

A házadóról szóló törvényerejű rendelet
szerint a garázsok után, 1987. január I-től

kezdődően,építményadót kell fizetní, ha an
nak alapterülete a 16 mZ-t meghaladja.

A szabályozás szerint csak a 16 mZ-en
felüli rész adóköteles, azonban az éví adó
összege 400 Ft-nál kevesebb nem lehet.

A házadóval kapcsolatosfeladatok:
A helyi tanácsok adóhatóságai május 31

ig kiküldik az adóbevallási nyomtatványo
kat minden bevallásra kötelezettnek, ame
lyeket június 30-ig kell az állampolgárok
nak visszaküIdeni. Tehát minden érdekelt
megkapja a szükséges bevallási nyomtat
ványt, nem kell sehová mennie. Ez vonat
kozik a garázstulajdonosokra is.

A tanácsi adóhatóságok a házadó össze
gének megállapításáról, augusztus 31-ig
határozatot adnak ki. A határozat megálla
pításai ellen jogorvoslatnak - fellebbezés 
van helye.

Az I987. éví házad6t és a garázs után
megállapított építményad6t november I5-íg
lehet ad6pótlékmentesen befizetní.

1988. évtől kezdődően, a változatlan té
teleket rögzíteni kell, így az adó összegéről,

az adóívről énesülnek az adózók és az évi
adó összegét két egyenlő részletben - mint
minden más adófizetési kötelezettséget 
március IS. és szeptember IS-ig lehet be
fizetni pótlékmentesen.

Az év közben bekövetkezett változások
ról - tulajdonosváltozás, adómentesség
megszűnése, az adófizetési kötelezettséget
vagy annak mértékét érintő változásokról
a változást követő év január IS-ig kell az
érintetteknek bevallást adni. Abejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén felemelt
adót kell megállapítani.

Hornak László

GyomaendrődVárosi Jogú Nagyközség 
szűkebb hazánk - idegenforgalmi látvá
nyosságokban nem túl gazdag, de nem is
szegény. A Kner Múzeum, Honti Galéria,
endrődi tájház melle" most már látható a
Vidovszky gyűjtemény is. Talán nem is so
kára látható lesz a Papp Zsigmond által
hátrahagyott képzőművészetiés helytöné
neti együttes is.

Templomaink, régi iskolaépületeink is
beszélnek a múltról ebben a gyomaendrődi

helyi stilusban. Sokan ismerik a Hármas
Körös mentét, immár a Körösvölgyi Ter
mészetvédelmi Terület részét. Mindezek
mellett még mindig nincsen Gyomaendrő

dön helytönéneti gyűjtemény és az ide
látogató számára láthatóvá tett ismeretter
jesztő kiállitás. Nem tanom szükségesnek
felsorolni, hogy Békés megye hány városá
ban és községében - ezek között va=ak
Gyomaendrődnéljóvalkisebb helységek is
van már évek óta gyűjtemény. Nem ezzel
a fe1sorolással szeremém f'óldijeimet a hely
történeti gyűjtemény ügyének megnyerni.
Csupán arra szeremém felhívni a figyelmet,
hogy egy település jövőjének alakuIásához
szükséges a múltjának ismerete is. Szeretni
kell azt a helyet, ahol élünk, ahol szület
tünk, ahová sorsunk - családi kapcsolataink,
munkahelyünk - odakötött. Ám a közössé
gért, a településért, a lal(óhelyért tenni
akaró, tenni tudó embereket csak törté
nelmi ismeretekkel felvértezetten lehet ne
velni, illetve csak ezekkel az ismeretekkel
rendelkezőemberektőllehet elvárni. Az is
kolai oktatás keretén belül is különös hang
súlyt kell(ene) adni a helytörténeti ismere
teknek, a szülőföld rövid történetének.
A régi iskolarendszerben tanították a szü
kebb haza történetét. Ma is le=e erre idő

valamilyen formában, megfelelő osztály
ban, néhány Óra keretében, véleményem
szerint megoldható le=e. Gyönyörűség

oktatni és ismertetni az ifjúsággal, hogy
me=yi küzdelem folyt itt ezen a gyoma
endrődi földön, magával a földdel, a vízzel,
a földi hatalmasságokkal. Hogyan is alakult
ez a mai közösség olya=á amilyenné ala
kult? Külön érdekessége Gyomaendrőd

nek, hogy lényegében két vallásfelekezeti
megoszlás miatt is két különböző kultúr
körből indult fejlődésnek. Szép eredmé
nyei vannak a helytörténeti irodalomnak
Endrőd és Gyoma esetében is. Am nincsen
együtt, nem látható a tárgyi kultúra anyaga.
Nem látható az írott anyag, a még szám
talan "lappangó paraszti feljegyzés." Öse
ink nagyon szerettek írIli és olvasni is, sajnos
nem úgy az utódok. Bámulatos, hogy egy
parasztember - jobbágy paraszt, aki a kö
zösség erejéből, áldozatából fenntartott is
kolában tanult meg írni és olvasni szeretni
- milyen aprólékosan jegyezte fel a min
de=api élet eseményeit. Ezek a feljegyzé
sek fontos dokumentumai a közösség életé
nek, mert kiterjednek a családi, a gazdasági,
közösségi és egyházi élet minden terüle
tére. Tudunk például Gyomán egy lap
pangó időjárási feljegyzésről melyet az il
lető család 1730-tól vezetett 194o-ig, ami
kor is a híradás szól róla. Ezeket a doku-

mentumokat kel1(ene) összegyűjteni, illetVe
felkutatni. Stilusosan mondva a tizenket
tedik óra utolsó perceit éljük. Ne engedjük
elvinni i=en az endrődi és gyomai tárgya
kat, iratokat, fényképeket. Amit elvittek
i=en, próbáljuk visszahozni vagy vissza
szerezni. Ú gy tűnik hosszas vajúdás után
lesz helye - ha ideiglenesen is - a gyűjte

ménynek. Legalább a=yi hely lesz, hogy
az eddig begyűjtött anyagot - ami nem is
kevés - el tudjuk helyezni és a közben elő

kerülő anyagot is raktározni tudjuk. Városi
jogú nagyközségünk vezetése erőfeszítése

ket tesz arra, hogy ami anyag már "kéz
ben" van, ne kallódjon el.

A társadalmi szervezetek és iskolák már
eddig is nagyon sokat tettek az ügy érde
kében, ezután is rájuk várna a legtöbb
feladat.

Alábbiakban nagy vonalakban azt ismer
tetem, hogy milyen anyag begyűjtését, fel
kutatását várjuk.
- A termelőszövetkezetek gyűjtsék be, il

letve ne hagyják tönkremenni a paraszti
gazdaság eszközeit, kisgépeket, szerszá
mokat. Irattárukat ne szállitsák az enyé
szetbe a MÉH-telepekre. A közös gaz
daságok iratanyaga rendkívül fontos
anyag a település gazdaságtörténetének
ismeretéhez. Egy munkaegységkönyv is
fontos dokumentum.

- A település ipari szövetkezetei szintén
ne semmisítsék meg a kis mesterségek
szerszámait, iratanyagát, fotódokumen
tumait.

- A lakosságnál, egyéneknél, családoknál
fellelhető dokumentumok nagyon hiány
zanak a történeti feldolgozásokhoz. Az
orvosi recepttől kezdve a családi levele
zésen át a kiadás - bevétel feljegyzésére
szolgáló kis noteszig minden fontos.
Kellenek a sok adattal teleírt kalendáriu
mok, családi krónikaként használt bib
liák, énekeskönyvek, imádságos könyvek.
Utóbbiak nemkülönben az egyházi élet
fontos adatai is. Szinte seIIlII'it nem tu

dunk a hajdani olvasókörökről,az iparos
életról, egyletekről. Ezek anyaga is lap
pang még. Könyvek, kiadványok, Gyo
mai Újság, Gyoma-Endrőd-Kondoros

vidéke, Körösvidék c. lapok példányai is
kellenének. Nem tudunk jóformán sem
mit a helybeli szélmalmokról (volt há
rom is), szárazma1mokról, gőzmalmok

ról. Minden írott és fényképezett anyag
fomos a gyűjtemény számára. Bejelen
téseket is várunk azoktól, akik szóban
tudnának elmondani valamit a múltról.
Magnófelvételeket készítünk ezekről a
rendkívül becses visszaern1ékezésekről.

A határ a begyűjtésben szinte a nap
jainkig terjedő időszak. Mert napjaink
élete is hézagos lesz a jövő század itt
lakóinak, ha már most nem gyűjtjük be
az erre vonatkozó anyagot.
Szerény személyemben vállalom az

anyag sza!(szerű rendszerezését, előkészí

tését a majdani végleges nyilvántartásba
vétel első állomásaként.

Cs. Szabó István múzeumvezető
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A mindig aktuális település.fejlesztésről

GYERMEKÉTKEZTETÉS

Településünk 1986-87. évi fejlesztési le
hetőségei és célkitűzései megítélésénél
semmiképpen nem hagyhat6 figyelmen kí
vül, hogy VII. ötéves tervünk indul6 szaka
szár6l van szó. Az indul6 középtávú tervvel
egy időben a tanác:;~ gazdálkodásban is új
rendszer indult el, mely növelte az elosz
tás demokratizmusát, a helyi tanácsok ön
állóságát. Ugyanakkor az is kezdettől nyil
vánval6 volt, hogy a központi források ala
kulása minden évben att61 függ, hogyan
alakul az ország gazdasági helyzete. Az el
múlt évben ez sajnos kedvezőtlen volt,
mert tanácsunk központi bevételeit - ha
sonlóan az ország minden tanácsáéhoz 
jelentősen csökkentették. Ez nekünk 8 mil
lió Ft kiesést eredményezett. Várható, hogy
1987-ben is hasonló helyzet lesz. A köz
ponti források csökkentése ellenére - erő

feszítéseink és a létrejött együttműködések
alapján - 1986-87. évi összes fejlesztési
forrásunk a tervezett 90 milli6 Ft-al szem
ben eléri a IlO milli6 Ft-ot. Ezen belül
1986-ban a fejlesztésre előirányzott 59 mil
lió forintból 56 millió Ft felhasználás tör
tént, míg 1987-ben az eredetileg tervezett
36 millió Ft fejlesztési alap helyett 54 núl
li6 Ft fejlesztési alapot használhatunk fel.

A VII. ötéves terv első két évének együt
tes áttekintését indokolja, hogy a feladatok
jelentős része áthúz6d6 program - néhány
még a VI. ötéves tervben kezdődött, de
pénz hiányában nem fejeződhetettbe. Meg
val6sult és megvalósul6 fejlesztésünk:

MHSZ Székház bővitése (MHSZ-for-
rásból, befejezés 1986-ban)

Termálk<Ít felújítás (1986-ban elkészült)
Temetői utak építése (1986-ban)
Ipari Szakrnunkásképzőneképületvásár

lás (1986-ban)
Kisegítő Iskolának épületvásárlás (1986

ban)
Útépítés 5,4 km (1986-ban 3 km, 1987

ben 2,4 km)
Hetes Öregek Napközijének épületvásár

lás (vásárlás 1986-ban, befejezés 1987-ben)
Szennyvizcsatorna építése (1986-ban

1,7 km, 1987. évi terv 1-1,5 km)
Gázvezeték építése (1985-ban gerinc

vezeték, 1987-ben 9,6 km eloszt6 vezeté~,,)

Felnövekvő gyermekeink sorsának, kö
rülményeinek alakulása mindig megkülön
böztetett gondot, felelősséget jelentett a
múltban is, de a jelenben is nekünk, felnőt
teknek. A szülő szeretetével, gondoskodá
sával veszi körül gyermekeit. Örül, ha szé
pen tudja öltöztetni őket, látja szellemi,
testi fejlődésüknormális folyamatát. Az is
kola mindehhez nyújtja felkészült képzett
pedagógusai által a tudás megszerzésének
lehetőségeit, fokozott figyelmet forditva a
nevelés eszköztárán keresztül a tanul6k
személyiségformálására is. E kettősség j6
gyakorlatán rendkívül sok múlik. Azt fel
tételezi, hogy e folyamatok egymást erősí

tik, segitik, amelyben a szülői ház és az is
kola jó együttműködése, összhangja érvé-
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Új vízműtelep bekötés (befejezés 1987
ben)

Művelődési Központ (befejezés 1987
ben)

Nagylapos vízellátása (befejezés 1987
ben)

ABC-építés az Okt6ber 6. ltp-en (befeje
zés 1987-ben)

GELKA Szerviz kialakítás (befejezés
1987-ben)

Tsz-húsbolt kialakítás (befejezés 1987-
ben)

Tornaterem építés (befejezés 1988-ban)
Szeméttelep áthelyezése (1987 elején)
Új OTP-fi6k kialakítás (OTP-forrásb61

1987-ben)
A felsorolt fejlesztések mellett folytatjuk

a csapadékvíz csatornák felújítási program
ját, a parkgondozás és köztisztasági felada
tok fejlesztését, a temetői ellátás javítását.

Az 1986-87. években több mint 8 mil
li6 Ft-tal támogatjuk a fiatalokat és nagy
családosokat a lakásproblémájuk megoldá
sában. Ezen kívül a korszerű lakáshoz ju
tást szolgálja az OTP bonyolításában 1987
ben befejeződőLenin úti 45 lakás is.

A felvázolt program nem kevés feladatot
jelent számunkra és feltételezi a település
lakossága és gazdasági szervei aktív együtt
működését.Úgy érezzük, hogy reális alapja
van ennek, hiszen 1986-ban a társadalmi
munka és hozzájárulás együttes összege
minden eddiginél lényegesen nagyobb ér
tékű volt, elérte a 47 milli6 Ft-ot.

Ezúton is megköszönöm mindazoknak
az áldozatkészségét, akik aktív szervező

munkájukkal és pénzükkel támogatták te
lepülésünk fejlődését az elmúlt évben.

Kérem, hogy 1987. évi feladataink meg
val6sításában is legyenek tevékeny részt
vevÓK. Eddigi fejlődésünk döntő forrása
volt erőnk összefogása és a jövőben is meg
határoz6 szerepe lesz.
Meggyőződésem, hogy mindazok, akik

ez ellen keltenek felelőtlen hangulatot sú
lyosan vétenek lakosságunk érdekei ellen,
és talán legtöbbet azoknak ártanának, ha
elérhetnék egységbontó céljukat, akik ne
vében illetéktelenül tevékenykednek.

Jenei Bálint tanácselnök

nyesül. Olyan megértésről,türelmes maga
tartásr61 van szó, amely a szülő részéről el
fogadó készséget jelent a tanári túlterhelt
séggel vagy az oktatási intézmény gyengébb
tárgyi ellátottságával szemben, az iskola ré
széről pedig annak figyelembe vételét, hogy
a szülők szabadidejük rovására egyre többet
vállalnak magukra. Az így kialakult helyzet
kétségtelen hordoz6jává vált a feszültség
nek, türelmetlenségnek esetleges meg nem
értésnek. E bevezető gondolatokat azért is
fontos hangsúlyozni, mert e területen a
meglévő gondok megoldása is felvethet
újabbakat, ha elképzeléseinket nem fo
gadja körülményeinket is figyelembe vevő,

megértő támogatás.
Sok-sok megoldand6 feladataink között

így jelentkezett az iskolai napközis étkez
tetés gondjainak az enyhitése. Települé
sünkön als6fokú intézményeink ez irányú
szolgáltatásai kettős képet mutatnak. Az
endrődi részen a 3. sz. Általános Iskola
400 adagos korszeru konyhája igényes el
látással biztosítja a tanulók életkorának
megfelelő étkeztetést. A gyomai területen
mintegy tíz éve régi épületben kialakított
600 adagos konyhában két általános iskola,
óvodák IlOo-1200 adagos igényeit elégí
tették ki zsúfolt, tarthatatlan körülmények
között.

Városi Jogú Nagyközségi Tanácsunk
mint a gyermekintézmények fenntartója,
így egyszerre találkozott elégedett, elismerő
és elmarasztaló kritikus szülői vélemények
kel. Mi alapvető feladatunknak tartjuk e
területen is gondjaink, feszültségeink meg
oldását, keresve a legoptimálisabb költség
kímélő kivezető utat.

Ha megértés van, akkor kézenfekvően

adódik a megoldás is, ez volt a tapasztalat
1987. januárjában, amikor az ÁF:bSZ ve
zetése készségét fejezte ki a gyermekélel
mezési gondjaink enyhitésére. Felajánlot
ták, hogy a 900 adag főzésére méretezett
Körös :btterem konyháján megfelelő mi
nőségbenfogják biztosítani az L sz. Általá
nos Iskola megközelítően 400 tanul6jának
az ellátását. Ígérték : az étterem helységei
ben kulturált körülmények között lehetéS
ség lesz az ételek zavartalan elfogyasztására.

Külön öröm volt számunkra annak a
rendkívüli szülői értekezletnek a hangulata,
ahol az érdekelt szülők megerősítettekben
nünket, hogy helyes az elképzelésünk az
AF:bSZ-szel való együttműködés keresé
sével, azért is, mert az étterem vezetője,

Hank6 Mihály nyilatkozatával vállalt elkö
telezettséget az étl,ezési kultúrának meg
felelő jó minőségű étkeztetés mellett. Ezen
az értekezleten Kovács Gábor iskolaigaz
gat6 sz6lt a gyermekek étkezési kultúrájának
gyengeségéről is. Hangsúlyozta, lehetóleg
a tanul6k ízlésük függvényében akkora
ételadagot kérjenek, amit teljes egészében
el tudnak fogyasztani és nem vész maradék
formájában kárba. A fogyasztási szövetke
zet gondozásában 1987. febr. 2-től már
megkezdődöttaz étkeztetés változatlan té
rítési költségek mellett. Az eltelt két hónap
tapasztalatait elismerően lehet összegezni,
mind a minőség, mind a kiszolgálás jó.
A célnak megfelelően kialakított helyiségek
is biztosítják a folyamatos étkeztetés gya
kor1~tát. E sorokb3n is köszönetünket fejez
zük ki a szülők, az iskolavezetés nevében
az étterem dolgoz6inak a gondos, lelki
ismeretes mun.1<ájukért, mivel az ott étkező
gyermekek étvágyának csillapítását meg
elégedésükre látják el.

Bízunk abban, hogy a szövetkezet hosz
szú távon igényesen, közmegelégedésre
fogja ellátni vállalt feladatát.

A megoldásból saját tanulságunk az,
hogy nehéz gazdasági körülményeink kö
zött helyes keresnünk a jó együttműködési

lehetőségeket különösen akkor, ha a részt
venni kíván6k is őszintén akarják a sikert,
a fejlődést.

Minden így gondolkodó inté=énynek,
üze=ek, településünk lakossága lesz hálás.

JárUJvszky György



Gondolatok egy falugyűlésről Gáz lesz!
Mai helyzetünkből kiindulva, valamint

a Szovjetunióból kapott impulzusok hatá
sára - tanulva tönénelmünkből is - ma
már kritikusan gondolkodva keressük a vá
laSzt napjaink kérdéseire. így volt ez 1987.
március 2-án a gyomaendrődi falugyűlésen

is. Viharos, tanulságos párbeszéd volt.
Hiszem, hogy emberibb, célravezetőbb

eszközökkel fog folytatódni. Ehhez kívá
nok hozzájárulni saját gondolataimmal.

Mai gondjaink gyökerei igen mélyek.
A 60-as évek elején a budapesti mezőgaz
dasági kiállításon megcsodáltam Endrőd

makettjét, a kiállított minta szocialista falu
tervét. Ebből semmi sem lett. Nem a mos
tani vezetés bűne ez. Nem tudtunk élni
a tönénelmi lehetőségekkel. Társadalmi,
gazdasági fejlődésünk bármilyen nagy is
I945-höz viszonyítva, lehetőségeinktől

messze elmaradtunk. Ipari üzemeket nem
építettünk, nem telepítettünk, sőt ha ide
akat! települni, azt megakadályozták a
helyettünk is "gondolkodók", mondván,
hogy akkor a paraszt otthagyja földjét.
Ehhez járult a tanyák felszámolása, isko
lák körzetesítése.

A lakosság áramlása a tanyákról Gyo
mára tönént, ahol a vezetés OTP-lakást,
hitelt, életlehetőséget adott, ahol az infra
struktúra mindig is fejlettebb volt.

I982-ben egy visszamaradt, a tönénelmi
lehetőségekkel élni nem tudó, egyle öre
gedő, jelentős ménékben fogyó, önmagá
ban fejlődésképtelen Endrőd egyesült
Gyomával. Szégyenlem, de ideírom, men
ez sok mindent kifejez: Endrőd fejlesztési
terve 5,8 millió Ft, Gyomáé pedig 68,7
millió forint volt.

Lakosságunk többsége, az élni akarók,
a jövőnkén felelősséget vállalók, ismétlem
a többség, kényszer nélkül az egyesülésétt
dolgoztunk, már korábban is. Mi csak
nyerhettünk az egyesüléssel. Szegények
voltunk, de becsületesek.

Mai elégedetlenségünk okai döntően a
tönénelmi viszonylagos elmaradásból gyö
kereznek, melyhez hozzájárul egy túlfű

tött várakozás és igény, mely az eddigi
problémák gyors megoldását várta az egye
süléstől. Ezek elhalványítják az elén ered
ményeket és azt az érzetet keltik, hogy a
viszonylagos lemaradás nem csökken.

Az AFÉSZ évtizede húzódó szakosodási
programjának végrehajtási módja és poli
tikailag nem kellő előkészítése felkorbá
csoita a lakosság indulatait.

Mindezek mellett számos rémhir is
szárnyra kapott, melyek az endrődi rész
lakosságát felbolygatták. (Pl a posta meg
s2Üntetése, művelődési ház eladása, a ke
reskedelemmel kapcsolatos félrevezető ki
jelentések.)

Tudom, hogy van néhány sénett em
ber, akik a jogos, vagy jogosnak vélt prob
lémákat meglovagolják. Eljárásuk, mód
szereik, aláírásgyűjtő kampányuk nem min
dig tisztességes eszközökkel folyt. Ez ár
nyékot vet a jogos kérelmekre, s azok szó
szólóira is. Módszereikkel nem ének egyet,
mert a cél nem szentesítheti az eszközt.

Ez a csopon nem nagy létszámú, s bár

módszereik elítélendó"k, hangsúlyozni kell,
hogy nem bűnözőkről van szó. Hangjuk
nagy, de nem képeznek állambiztonsági
ügyet. Az állam toleráns velük. Hiszem,
hogy a szétválást kezdeményezők is tanul
tak a falugyűlés tapasztalataiból, a jövőben

jobban betattják a törvényeink szabta já
tékszabályokat, s még jogos követeléseik
alátámasztására sem forgatják fel világun
kat. Hiszem, hogy a helyí vezetés megta
lálja a lehetőséget, hogy e csopon tagjai
val is szót énsen.

A szétválási ívet több százan, talán ez
ren, a gyűlésen elhangzottak szerint három
ezren írták alá. Különböző hatások és érvek
alapján. Nincs szégyellnivalója az aláíIók
nak. A döntő inditék valamennyiüknél a
jobbítás, a boldogulás szándéka volt. Hi
szem, hogy belátják: közös boldogulásunk
nak nem az a járható útja.

A jövőnk, gy=ekeink jövője a tét!
A felelősség a miénk. Valamennyiünké!

Néhány évtől eltekintve hat évtizede
élek, dolgozom Nagylaposon. E tanyaköz
pont 100 házának 400 lakója nem érdekelt
közvetlenül Gyomaendrőd "családi hábo
rújában", de közvetve rólunk is szó van.
Mi, Endrőd régi közigazgatási területeként
mindig az erők összefogása, Gyomaendrőd
fejlesztése mellett voltunk. Jóleső érzéssel
látjuk, hogy az egyesült nagyközség tanácsa
erejéhez ménen sokat tett már eddig is a
külterület 1akosaién. Öregszöllőben víz-,
gázvezeték épült. Nagylaposon megoldó
dott az ivóvíz problémánk, s tervezés alatt
áll az Öregek Napközi Klubja is.

Számunkra sokat jelent, hogy a tanács
nak van kirendeltsége az endrődi részen,
ahol meggyőződésselvallom, igen korrekt,
emberséges ügyintézés folyik. Itt kell meg
mondani, hogy amikor a gyomai részen lévő

tanácsházára szorulunk bármilyen ügy
ben, az ottani tanácsi dolgozók - érezhe
tően - velünk endrődiekkeltalán még az el
várhatóbbnál is udvariasabban bánnak.

Elszomoritó volt számomra, hogy a falu
gyűlésen személyeskedés, rágalmazás is
előfordult. Ez idegen minden jóérzésű em
benől. Tisztességét, becsületességét meg
kérdőjelezni másnak, szónoki fogásként
sem szabad.

I974-ben mi, a Petőfi Sándor traktoros
szocialista brigád tagjai elhatároztuk, hogy
fejenként minden évben dolgozW'.k három
napot társadalmi munkában, mig el nem
érjük a városi rangot. A Magyar Népköz
társaság Kiváló Brigádja címet elnyert bri
gádunk, az MSZMP KB Kongresszusi
Oklevele bittokában, eddig is állta szavát.
A jövőben is állni fogja. Termelési és moz
galmi eredményeinkkel, tudatos község
politikai gyakorlattal dolgozunk Gyoma
endrődén.

Kérjük a gyomai részen lakókat, legye
nek meggyőződve arról, hogy mi, endrő

diek tudatában felelősségünknek, józan
paraszti eszÜIL1ae hallgatva, gyermekeinkre
gondolva, Önökkel együtt megyünk. Az
úton végig.

Gyuricza László
nyugdíjas tsz-tag

Régi vágya teljesül Gyomaendrőd lako
sainak most, amikor elmondhatjuk, hogy
a gáz elérhető közelségbe került. Ez a kö
zelség azt jelenti, hogy lehet fűtést korsze
rűsíteni, megsZÜlltetni a palackos gázétt
való sorbanállást. Egy újabb lépést jelent
a városiasodás útján.

Tájékoztatást kénem az illetékesektó1;
hogyan is állunk jelenleg a gázprogram
mal ? A széles körű tájékoztatás érdekében
röviden szeretném közreadni a lényeget,
hogy az egyes családoknak ezzel is segitsé
get nyújtson Híradónk elképzeléseinek
formálásában.

Hogyan is állunk most a gázvezetékke1?
A gerincvezeték első szakaszként az

ENeI mögötti részig készült el, mely
2137 m-es hosszúságban az endrődi terü
leten nyomás alá is lett helyezve. Elkészült
80 bekötés, melyből 32 már üzemel.

Második szakaszként a gyomai részen a
Kossuth és a Bajcsy Út kereszteződéséig

készült el a vezeték, melynek készültségi
állapota 90%-os. A tervek szerint március
30-ig ez a szakasz is teljesen elkészül a
megrendelt házi bekötésekkel együtt.

A harmadik szakaszban a Kossuth út
végéig készült el a gerincvezeték. A terve
zett határidőig, vagyis április 30-ig e=ek
a szakasznak a készültségi állapota is
IOO%-OS lesz.

Ebben az évben 9700 m gázvezeték le
fektetése a terv: Endrődön 4800 ll,

Gyomán 4900 m. Ezzel a hálózattal már
várhatóan 1300 bekötés valósul meg. Ter
mészetesen a gázellátás elsőd1egességét a
lakótelepek, üzemek és közinté=ények ha
tározzák meg. Gyomaendrőd teljes gázel
látása várhatóan I995-re valósul meg.

Milyen terhet jelent a gázvezetés a la
kosságnak?

Amennyiben a gázvezeték elkészül egy
utcában, úgy 5600 Ft a hozzájárulás in
gatlanonként. Aki házi bekötést igényel,
úgy annak 14 ooo forintjába kerül, mely
ben a hozzájárulás is be=e van. A házi
bekötéseket a gázvezetékkel együtt elké
szítik.

Minden utca előre kap éttesítést és egy
ben felmérik az igényeket abekötésekről

is. A lakás gázbekötésével kapcsolatos in
formációkat a tanácsházán be lehet sze
rezni. A jelenleg kiépített gerincvezeték
mellett társulási lehetőség is van, így egy
egy utca hamarabb is gázhoz juthat, ha erre
igényük van.

Szeretném felhivni a figyelmet, hogy a
házi bekötéseket célszerű a gázvezetéssel
egy időben megoldani, men így a legol
csóbb. Nyomás alá helyezett vezetékre
költségesebb a rákötés.

A közelmúltban olvashattunk a megyei
lapban a gáz árának változásáról. A jelen
legi információnk szerint Gyomaendrődön
egy köbméter gáz 2,99 Ft-ba kerül.

Reméljük, hogy a lakossági igények és a
fejlesztési lehetőségek összhangban lesz
nek és a lehető legjobb összefogással sikerül
megoldani Gyomaendrődön a gázprogra
mot.

Beínschróth Károly
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ALMA MATEREINK V.
A 2. SZ. Altalános Iskola

A 2. sz. Általános Iskola több iskolai
épülettel már 100 éve szolgálja a népok
tatást.

A mostoha körülmények ellenére is a
jelenlegi tantestület tartalmas oktatói-ne
velői munkát végez. Az utóbbi években a
szakos ellátottságuk poziúvan változott.
A pedagógusok permanens továbbképzése
folyik. A munkaközösségek önálló oktatási
és nevelési témakörökben bemutató foglal
kozásokat is tartanak. A nevelőtestület át
lag életkora 38,5 év, amely igen ideálisnak
mondbató, mert egészséges a fiatalok és az
idősebbek aránya. Munkájuk eredményét
fémjelzi, hogy 20-an mozgalmi, I7-en álla
mi kitüntetésben részesültek.

Az iskola és a szülői ház kapcsolata
egyre tartalmasabb és értékesebb. Az ön
álló munkatervvel dolgozó szülői munka
közösség segíú a nevelők munkáját.

A sokrétű munkát végző tantestület
tagjai közül kiemelkedik Kónya Márta
úttörőcsapat-vezető,a kisdobos mozgalom
irányítója Hornokné Ollár Mária és a pe
dagógus KISZ-szervezet titkára Balla Ká
rolyné.

Kollektiv megállapítás, hogy az iskolá
ban nagyon sok jó képességű gyermek van.
Az is megállapítható azonban, hogy a szor
galom átlagán, amely 3,69 még sok a javí
tani való.

Minden nevelési területen arra töreksze
nek az itt dolgozó pedagógusok, hogy mi
nél hamarabb sajáútsák el az öntevékeny
ség, az önnevelés alapformuláit.

A tan.ulmányi munka javítása érdekében
a rajok között tanulmányí verseny folyik.
Az egészséges versenyszellem serkentó1eg
hat kisdobosra és úttörőre egyaránt. A ta
nulói közösségek kialakításának érdekében
az elsős osztályokat a már kialakult óvodai
közösségekre építik.

A tanulók igyekeznek az ódon épületeket
széppé, rendezetté tenné. A mindennapi
élet esztétikájának kialakításában nagyon
sokat segítenek a közművelődési alkalmak
látogatásai. (színház, mozi, múzeum, hang
verseny és képzőművészeti kiállítások rend
szeres látogatása)

Településünk valamennyi közművelő

dési intézményével és gazdasági-társadalmi
szerveivel gyümölcsöző a kapcsolat. A II.
Rákóczi Ferenc Úttörőcsapatukháromszo
rosan kitüntetettek: sorrendben elnyerték
a vörösselyem, a szalag és a csillag fokoza-

Gyomaendrődi Híradó
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközségi Tanócs

Gyomaendrőd

A kiadás':rt felelős: Jenei Bólint
a Városi Jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkentöbizottsag
Főszerkesztő: Jánovszky György

Tördelőszerkesztő: Beinschróth Károly

87.88 't Kner Nyomda

tot. Országosan ez a teljesítmény egyedül
álló. Az úttörőcsapat névadójához kapcso
lódik két mozgalmi hagyomány idestova
több mint egy évtizede. Az egyik az ún.
Rákóczi hét, amelyet a mindenkori VII. A.
rendez, szellemi és sportVetélkedőket,

akadályversenyt majd az egész ünnepi ese
ménysorozatot egy csapatgyűlés zárja.
Az iskola Rákóczi úti területén található
az ún. Rákóczi kert. Ide ültették 1976.
március 27-én az akkori úttörők a nagy
nemzeti hősünk születésének 300. évfor
dulóján, legkedvesebb növényét a hársfát.

A pajtások a tanárokkal közösen demok
ratikus légkörben kidolgozták a dicséret,
figyelmeztetés rendszerét. A legtöbb dicsé
retet kapó tanulót a rajzszakkör által ké
szített emlékplakettal jutalmazzák. A Ma
gyar Úttörő Szövetség lapjában az Irány
ru-ben megjelenő pályázatok nagy részét
megoldják, az elmúlt időszak országos ver
senyek győztese Szabó Csaba, Adamik
Erika, Földvári I=e, Megyeri György.

A nyári táborban az iskola nevelői szí
vesen vállalnak irányítÓ munkát. Az elmúlt
évben országos táborban 15, megyeiben 10,
és országos találkozókon 15 pajtás vett részt.

Közkedvelt program minden tanulmányi
évben az önkormányzati nap lebonyolítása.
Ezen a napon az úttörőtanács irányításával
tanár-diák sportvetélkedőt szoktak ren
dezni, labdarúgás és zsinórlabda sport
ágakban. A KISZ-életre nevelés érdekében
funkcionál a nyolcadikosok klubja. A me
gyei és területi kö=űvelődésiversenyeken
hagyományosan jól szerepelnek a tanulók.
Kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki a
"barátunk a könyv" és a Kazinczy Ferenc
anyanyelvi versenyen.

A Békés megyei négytUSa, öttusa és tor
nász bajnokságot szintén megnyerték.

Az úttörő mozgalmi munkában kiemel
kedően dolgoztak: Darvas Orsolya, Kajla
Ildikó, Megyeri György tanulók.

Az Apáczai Csere János pedagógus
KISZ-alapszervezet a KISZ megalakulásá
nak 30. évfordulóján elnyerte a Kiváló
Munkáért KISZ KB Zászlaját. Van egy kö
vetésre méltó alapítványuk: Kiváló Ifjú
Pedagógus Emlékplakett, amelyet minden
évben a legaktívabb 30 éven aluli ifjú pe
dagógus kap 1000 Ft-os pénzjutalommal.

I985/86-os tanévtől kezdve létrehozták
az ún. "lfjúsági tagozatot" , amelyen a 14 és
20 év közötti fiatalok tanulhatnak, akik va
lamilyen oknál fogva nem végezték el az ál
talános iskolát. Jelenleg 20 fő jár rendszere
sen ezekre az órákra, heti 3 alkalommal.

Dédelgetett terveik között szerepel: az
iskolai épületek teljes rekonstrukciója, a
szükség-tantermek megszÜlltetése, a 6000
kötetes iskolai könyvtár élére egy fómva
tású könyvtáros fogla1koztatása, testedzésre
ideális tornaterem létesítése.

Az ismert tárgyi feltételek mellett Farkas
Sándor igazgató és kollektívája az oktató
nevelőmunka valamennyi területén sikeres
és eredményes munkát végez.

Hajdu Lászl6

A szennyvízhálózatróI

Az ivóvízhálózat teljes körű kiépítése
után egyre indokoltabbá válik a szennyvíz
hálózat kiépítése.

A komfortos lakásokkal sűrűbben beé
pített területeken már részben kialakult
csatornázást tovább kell bővíteni.

Szükségesnek tartjuk, hogy tájékoztatást
adjunk a jelenlegi helyzettől és a fejlesztési
elképzelésekről.

I975-ben tanulmányterv készült az egy
séges szennyvízelvezetés I. iltemére Gyoma
és Endrőd területére. Ez alapján került
megtervezésre és kivitelezésr.:: a gerincve
zeték 4 MOBA rendszerű átemelővel, 4,7
km hosszú nyomott és 5,17 km gravitációs
vezetékkel. A beruházás 1982-ben fejező

dött be. Lakóte1epeinken már ekkor a há
lózat teljesen kiépült. Ma a hálózat az idő

közben kiépült Tompa, Zrínyi és Kulich
Gyula utcai vezetékekkel együtt eléri a
14 km-t. Csatlakozási, bekötési lehetőségek
a gravitációs vezetékek mentén vannak.

Bekötéshez engedélyt kell beszerezni a
Víz- és Csatornarnű Vállalattól. 1'.z enge
délyhez terveket kell készíttemi tervező

vel, melyhez bővebb felvilágosítást a válla
lat üzemmérnöksége és a tanács műszaki

osztálya is ad.
A bekötési lehetőségek és csatlakozó ve

zetékek kiépítésének további növeléséhez
tanulmánytervünk átdolgozását megren
deltük a Békés megyei Tervező Vállalat
nál. A terv kiterjed a település egészére és
több műszaki megoldással foglalkozik.
A tervbírálaton megmdbattUk, hogy a
szennyvíztisztító kapacitásunk tovább bő

víthető a jelenlegi helyén. Az egész terület
gravitációs rendszerű vezetékkel is ellátha
tÓ, azonban még szükség lenne 6 olyan
átemelő építésére amilyen most üzemel.
Ez a megoldás hagyományosan eternit cső
ből készülne 25-30 m-kénti tiszÚtóaknák
kal. A legdrágább megoldás, ott javasolt,
ahol kicsi a fektetés i mélység.

A második megoldás - GBS rendszer 
műanyag csövekből, tisztítóaknák nélkül
csatlakozó és tisztító idomokkal kerülne ki
vitelezésre. Je1entősen olcsóbb megoldás.

Harmadik javasolt megoldás a nyomás
alatti, úgynevezett Preszkán rendszerű

magasnyomású hálózat, melybe lakáson
ként, lakóépület-egységenként lehet be
csatlakozni magasnyomású szivattyÚval.
Az átmérő csökl,enése és a vízszintesen is
fektethető vezeték jelentős megrakarítást
eredményez, de a beemelő berendezés csak
több lakásos épületeknél építhető be gaz
daságosan, családi háznál a jelenlegi magas
ár miatt gazdaságtalan.

Negyedik megoldás lenne a kis átemelős

hálózat, ahol a GBS csőrendszer kerül ki
vitelezésre sekélyebb fektetési mélységgel
és az ahhoz kapcsolódó kisebb átemelőkl,el.

A kisebb területet behálózó vezetékrend
szer-együttesek száma 30 lenne.

Az átemelőket a Víz- és Csatomamű

Vállalat üzemeltemé.
A társadalmi viták tapasztalatai alapján

szereménk a legjobb és legkedvezőbb meg
oldást megvalósítani.

Nagy Pál
osztályvez.
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Barátság vonattal a Szovjetunióban
Május 7-én 20.ls-kor a Keleti pályaud

varról kigördült a Barátság vonat. 34 fő

magyar békeküldön indu1t a "hős váro
sok"-ba.

Kijev-Odessza-Volgográd-Leningrád
ba 24 órás vonatút után, május 8-án 20.52
kor Kijevbe érkeztünk.

Az Ig80-ban épült Olimpia Szállóban
helyeztek el bennünket.

Május 9-én és lo-én ismerkedtünk a
XI. sz.-i kijevi Oroszország, az első szláv
állam fővárosával.

Látogatást tenünk az Orosz Képzőmű

vészeti Múzeumban és a Lavra Kolostor
Múzeumban.

Döbbenetes kép tárult elénk, a Nagy
HonvédőHáború Múzeumának megtekin
tésekor.

Nagy méretűkép őrzi a megrázó pillana
tOt, amikor a fiatal anya földre borulva
öleli pici gyermekét és testével takarja a
fölöttük hu11ó bombáktól.

A kijevi "Örök Dicsőség" parkban mo
numentális emlékmű előtt, az örökmécses
körül, márványtáblák jelezték a kiváló hő

sök emlékét.
MeghatÓ volt látni, az utókor szívből

jövő tiszteletét, amint ezrével érkeztek
piros tu1ipánokkal, hogy leróják kegyeletü
ket a hősök emlékművénél. Követendő

példaként állíthatjuk magunk elé azokat a
pillanatokat, amikor fiatal szülők 2- 3 éves
gyermekeikkel megálltak egy-egy már
ványtábla elŐtt és magyarázták kicsi gyer
meküknek, hová helyezze a szál virágot és
miér.:.

Az idegenvezetőnktájékoztatott ezekről.

Nos, ez a tiszteletre méltó a szovjet nép
nél, hogy már kisgyermek korban belene
velik a felnövekvő nemzedékbe, a nagy
elődök iránti kegyeletet.

Május lo-én este 19 órakor Barátság
vonatunk tovább indu1t Odesszába.

Két napon át ismerkedhettünk a legje
lentősebb fekete-tengeri forradalmi em
lékű hős várossal. MeglátogattUk a tenge
részeket képző iskolát. Gyönyörködhenünk
a "Nyugati és Keleti" Művészetek Mú
zeumában.

Odesszának egymillió-kétszázezer lakosa
van. Meghívást kapott magyar küldöttsé
günk az Odesszai Békebizottságtól.

Kellemes, baráti beszélgetés alaku1t ki a
tolmácsok ~egítségével. Beszéltek munká
:"1cról, gondjaikról, a békéért folytatott

kitartó küzdelmeikről. Érdeklődtek a ma
gyarországi békemunkáról. Küldöttségünk
vezetője ismertette béketörekvéseinket.
Búcsúzóu1 egv békegalambot ábrázoló jel
vényt ajándékoztak bensőséges emberség·
gel, nyílt, tiszta szeretettel. Kivittek ben
nünket másfél órás fekete-tengeri sétahajó
zásra.

Május 13-án küldöttségünk elbúcsúzott
a kedves várostól és éjjel repülőgéppel

Volgográdba, a valamikori Sztálinvárosba
érkeztünk.

Történelemtanu1mányokból és a világ
hírű "A Sztálingrádi Csata" című szovjet
filmből tudtuk, milyen borzalmakat élhe
tett át a hős város a II. világháborúban.

Érthető, hogy felfokozott érdeklődéssel

indu1tunk városnéző sétára, a nagy orosz
foly6, a Volga partján fekvő - XVI. szá
zadban alapított városban, melynek egy
millió lakosa van.

Programjaink között szerepelt a Mama
jev Kurgán és a Honvédő Háború Múzeu
mának megtekintése.

Küldönségünk vörösszegfű-koszorúthe
lyezett el a Hősök emlékére az örökmé
csesnél. Külön megragadott bennünket,
hogy a koszorúzás ünnepi perceiben a kí
sérő zene Schuman : "Szerelmi álmok" c.
zenéje volt. Megkérdeztük, hogy miért épp
egy német zeneszerző szerzeménye sz6l?

Idegenvezetőnk válasza meglepő és tisz
teletre méltó volt. - "Az utókor szívében
nincs gyűlölet, nincs harag" - s ezt ezzel is
kivánjuk érzékeltetni.

A Nagy HonvédőHáború Múzeumának
megtekintésekor elmondták, hogy 1942.
augusztus 12-én kezdték bombázni Sztá
lingrádot a németek. Tervük egyértelmű

és világos, rommá bombázni a várost.
Kétszáz napon át tartott az ádáz küzdelem.
November 19-én megindult a szovjet el
lentámadás.

A város főterén lévő magaslatról a szov
jet katonák tartották a várost, melytől

40 km-re voltak a németek. Éjjel a Volgán,
cs6nakokon mentenék át a túlsó partra,
a hátországba a gyermekeket és öregeket.
Szemtanú elmondása s7erint, egy 6voda
kicsinyeivel megindu1t a csónak és a német
vadászgép észrevette, s amikor a Volga
közepén haladt, ledobta a cs6nakra a bom
bát.

A szemtanú a drámai eseményt 42 év
után is maga előtt látja, amint ártatlan

gyermekek levegőbe repülve csap6dtak be
aVolgába.

1943. január 31-én a Német Központi
Csoport vezetője "Pau1usz" megadta ma
gát és február 4-én Szálingrád felszabadu1t.

E nap emlékét őrzi a "Haza Anyácska"
címűmonumentális emlékműa "Memoriá
lis Komplexum", melyet a szovjet nép
Ig67-ben állított.

Az emlékműmagassága 102 méter, vas
ból és betonból készült, súlya 8 ezer tonna.

17 emlékmű emlékeztet a városban a
"Sztálingrádi Csatára."

Meglátogattuk a Volgai Vízierőművet,

mely naponta két és félmilli6 kilowatt ára
mot termel.

Szárnyashaj6val kirándultunk a Volgán,
egészen a Don torkolatáig.

Meghívást kaptunk a Volgográdi Béke
bizottságra, ahol békenagygyűlésen ve-

. hettünk részt. Mind a szovjet, mind a ma
gyar felszólal6k aggodalmukat fejezték ki a
fegyverkezési hajsza miatt, és hitet tettek
a béke mellett, melyet aláírásainkkal is
megerősítettünk. Ismét a búcsúzás követ
kezett. 16-án éjjel repülővel Leningrádba
indu1tunk. Bár a kora hajnali 6rákban ér
keztünk, a repülőtéren Ott várt bennünket
a helyi Békebizottság elnöke, és meleg
szavakkal köszöntötte a csoportunkat.

A háromnapos leningrádi tartózkodás
élményeit nehéz mé~tóképpen leírni.

A városnézés lenyűgöző látvány volt
a Néva parti városban, melyet méltán ne
veznek észak Velencéjének.

Látogatásunk az Errnitázsban 3 6rás
volt. Kísérőnk elmondta, hogy 3 és fél
millió a kiállított tárgyak száma. S ha egy
tárgy előtt két percet töltenénk, akkor 7 év
kellene az Errnitázs megtekintésére.

Megnéztük a Péter-Pál erődöt. Leróttuk
kegyeletünket a piszkarjevói hősi temető

emlékművénél. Ebben a temetőben Ig42
ben két és félmilli6 embert temettek el.
Egy részük a háború, más részük a járvány
és az éhhalál áldozata lett.

A látvány békéért kiált!
A Leningrádi Békebizottság is baráti

találkoz6ra hívta meg csoponunkat.
Vendéglát6nk őszinte hangú beszédében

kiemelte, hogy a Gorbacsov főtitkár féle
nagy átalakulások időszakát élik.

Érdeklődtek az iránt, hogy milyen a ma
gyar ifjúság bekapcsolódása a békemun
kába. folyt. a 2. oldalon



A tanácstagi beszámolókról

Az Országos Béketanács Ifjúsági Bizon
ságának tagja válaszolt a kérdésekre, rész
letesen ismertene a sorra megalakult Ifjú
sági Békeklubok - Békeközösségek tar
talmi munkáját.

A búcsúestén elvinék a CSOPOrtot a
Leningrádi Nagycirkuszba, mely kellemes
felüdülés volt.

Május 18-án a MALÉV géppel 2I.IO-re
Ferihegy 2-re sze.encsésen megérkeztünk.

A 12 nap szép és megrázó élménysoro
zata örökös emlék. Megismerhenük és
szívünkbe zárhattuk egy hataL'11as ország
sokat szenvedett népének fájó múltját,
tiszteletre méltó eredményeit, és őszinte

békevágyát !
Szabó Indné
HNF-títkár

Az 1987. évi tanácstagi beszámolók
megtartását két sajátos körülmény figye
lembevétele nélkül nehéz reálisan értékelni.
Az egyik, hogy a jelenlegi tanácsi ciklus
ban első ízben adhattak számot a tanács
tagok egész éves munkájukról - ezen belül
a VII. ötéves terv végrehajtásának első évi
eredményeiről, a másik, hogy érzékelhető

volt az elmúlt év végétől egy szándékos fe
szültségszítás a település endrődi részén,
melynek keretében olyan érzetet igyekez
tek kelteni az ott élő emberekben, mintha
a település fejlődése az egyesülés óta lelas
sult volna, valamint azt, hogy a tanácsülés
által elfogadott VII. ötéves terv az endrődi

településrészt a fejlődés szempontjából
hátrányos helyzetbe hozza.

A február 4-i és április I-i tanácsülések
közötti nem egészen két hónap igen rövid
időt adott a tanácstagi beszámolókra és a
falugyülésre, ezért nem lehetett elkerülni
az időponti ütközéseket az ÁFÉSZ és ta
karékszövetkezeti tagértekezletekkel, vala
mint a pártalapszervezeti beszámoló tag
gyülésekkel.

E gátló körülményeket is figyelembe
véve kedvezőnek ítélhető, hogy megjelent
1578 fő, a választópolgárok 12,3 %-a, ami
271 fővel több az előző évinél.

A jelölő gyülések óta így egyértelmű a
növekvő tendencia.

Az átlagos megjelenés 36 fő volt és ezen
belül közel azonosan alakult az endrődi

(35 fő) és a gyomai (37 fő) részen a meg
jelenési arány.

A választópolgárok aktivitása az előző

évhez viszonyítva jelentősen megnőn

Ca hozzászólók száma 324 főről 410 főre),

ami a jelenlévők 26,3%-a volt.
A beszámolók nagyobb részén a tisztség

viselők és az apparátus tagjai részt venek
és sok elhangzon kérdésre, észrevételre
választ adtak a helyszínen, melyeket min
denhol elfogadtak.

A hozzászólásokat jegyzőkönyvben rög
zítettük, ami lehetővé teszi a felvetések
témák szerinti csoportosítását és érzékel
hetővé, hogy mik foglalkoztatják kiemelten
a választópolgárokat.

Megállapítható, hogy kevés kivételtől
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Kedves Barátunk!

Az Országos Béketanács nevében ez
útonszeremék köszönetet mondani a május
7-18. közötti szovjetunióbeli barátságúton
végzett békemozgalmi munkájáért.
Meggyőződésünk, hogy a barátságút

során megtanon békemozgalmi akciók,
baráti találkozók és az Út teljes programja
hozzá fog járulni a magyar-szovjet béke
mozgalmi kapcsolatok további erősödésé

hez.
Munkájához, mozgalmi tevékenységé

hez további sok sikert kívánunk. A jövő

ben is számítunk aktív közreműködésére

békemozgalmunk tevékenységében.
Budapest, 1987. május 2I.

Baráti üdvÖzlenel
Fodor István tlikár

eltekintve a vála&ztópolgárokat nem a han
gulatkeltők motiválták a hozzászólásra,
hanem kiemeiten a körzetük reális gondjai
nak felvetése és a település egészét érintő

fontosabb fejlesztési célok megvalósulásá
nak helyzete.

Jellemző volt a közműépítések felgyor
sítása iránti felfokozon igény, melyhez az
egyéni áldozatvállalási készség növekedése
is érzékelhető volt.

Tény viszont, hogy elsősorban az ala
c30ny jövedelmű - főként nyugdijas - réteg
a közműfejlesztés lakossági terhei mian
aggodalmát fejezte ki.

A hozzászólásokat témájuk szerint vizs
gálva megállapíthatjuk - hogy a legtöbb
hozzászólás az útépítésekkel, az Utak álla
potával kapcsolatban hangzott el (72). Zö
mük az új utak építésének lehetőségeiről

érdeklődön, ez úgyszólván tömeges igény
ként jelentkezen. Nem kevesen vetenék
fel a meglévő utak állapotát, a meglév6
utak védelmét, a megépült utak forgalmá
nak rendezését. A kerékpárutat bírálták
amiatt, hogy esős időben a besenyszegi
részen járhatatlan, s sokan hiányolják a
cserjesort is mellőle.

A gázbekötés szükségessége, megoldási
lehetősége 60 hozzászólásban hangzott el.
E között voltak bírálók is, akik az építés
szervezenségét, gyorsaságát, hiányosságait
kifogásolták. A többség azonban igényli a
gázt.

A belvízelvezető csatornák és ezek mű

tárgyaival kapcsolatban 38 hozzászólás
volt, főként a helyi érdekű csatornák ke
rültek előtérbe anól függetlenül, hogy a
belvíz az elmúlt években jelentősebb prob
lémát nem okozon. Karbantanottságuk
nem megfelelő, még sok helyen hiányoz
nak a korlátok, az átereszek eldugultak.

Ugyanannyi hozzászólásban szorgal
mazták a szennyvízcsatorna építését, ehhez
kapcsolódóan az endrődi nyomott szakasz
problémáját.

A köztisztaság, az utak, járdák főként

téli takarításához 28-an szóltak hozzá, sok,
jogos kritika érte a közintézmények környé
két, elsősorban a hóeltakarítással kapcso
latban. Huszonnégy hozzászólásban (ezek

háromnegyed része Endrődről) a kereske
delmi ellátás, főként az ÁFÉSZ üzletpoli
tikája kapott bírálatot, ezen belül a szako
sodás, ezzel kapcsolatban a tanács és a párt
írányitó szerepe.

A járdák építésével és főként a megron
gálódon szakaszok helyreállításának szük
ségességéről24 hozzászóló mondta el véle
ményét.

Sok hozzászólásban hangzott el a szemét
telep áthelyezése, az azzal jelentkező szál
lítási gondok. Főként helyi szemétgyűjtő

megoldást (konténert) szorgalmazva, vala
mint a földutak kukás szemétszállításának
megoldását. Távolinak találják, s emian
félnek, hogya szemét elönti a környéket.

Az ivóvíz kérdésével 21 hozzászólásban
foglalkoztak, a téli időszakos vízhiány ha
tására is. Az emberek a főszezontól nagyon
tananak, nem bíznak abban, hogy lesz víz
a nyári id6szakban. I

10-20 hozzászóló a zöldnövényzet vé
delmével, a fásítással, a parkosítással kap
csolatban mondta el véleményét. A gyomai
részen kifogásolták a TITÁSZ által vég
zett hársfa csonkolást.

Az állategészségügyi témával, különösen
a gyepmester tevékenységével szemben so
kan kifogást emeltek. A kóbor ebek prob
lémája most már az egész településen
egyre komolyabb gondot okoz.

A villanyhálózat bővítése, a megvilágí
tás javítása a periférikus részeken merült
fel, de a zártkerti hálózat bővítése is sZÓt
kapott. Hibabeielentések most nem voltak
jellemzőek, viszont az áramerősség kérdése
több körzetben felvetődön.

A közlekedés viszonylag kevés kritikát
kapott, úgy látszik a legújabb buszmenet
rend megfelelő, inkább a buszvárók ki
építése, a temetői járat és a várók tisztasága
volt beszédtéma főként Endrődön.

Természetesen itt megemlítették az
előző buszjárat problémáját is.

A szolgáltatások hiányosságai szinte ki
zárólag gyomai részen vetődtek fel (fod
rász, látszerész stb.), s in jelentkeztek az
egészségügyi ellátás fejlesztésének igényei
és kérdései is.

A közbiztonság, a garázda személyek
elleni fokozon és szigorúbb fellépést is
szorgalmazták meglévő értékeink védelme
érdekében.

A lakás- és a házadóval kapcsolatban in
kább érdeklődő kérdések merültek fel, va
lamint a Kollman-telepi lakások helyzete
az endrődi részről.

A tornacsarnok kérdésével azonos arány
ban 'szóltak hozzá az endrődi és a gyomai
részen. Összegző vélemény az, hogy mi
előbb be kell fejezni.

A tanácsi fórumok szerepével, az infor
mációkkal is többen foglalkoztak. Több
hozzászólás jónak találja, de a példány
számOt (pl. Híradó) keveslik, s megfogal
mazták, hogy kevesen mennek el a társa
dalmi vitákra, ahol a döntések előn érdem
ben lehetne szólni.

Nagyobb súlyt kellene fektetni arra,
hogy akik különböző információkat kapnak
(tanácstagok, gazdasági szervek vezetői),

azok a lehető legnagyobb körben tegyék
közre.

A tanácsi pénzügyi kérdésekkel, a fej-.
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lesztési eszközök megosztásával az endrődi

részen foglalkoztak néhányan.
Gyomaendrőd egységét főként az end

rődi részen vetették fel az aláírás gyűjtés

kapcsán is. Többségük kifejtette, hogy
nem az elválást akarják, csak különböző

valós vagy vélt sérelmeik vannak, amelyek
döntő része még az egyesülés előtt kelet
kezett.

A telefonkérdés valamit veszített a je
lentőségéből. Néhány körzetben felmerült
a nyilvános telefon igénye. Egyéni bekö
tést az vetett fel, akit érdekelt.

Az egyéb kérdések között a Művelődési

Központ beruházása, a Művelődési Köz-

Ig80 óta a jelenlegi új iskolaépületben
folyik az oktatás és a nevelés Endrődön.

Megszűntek az iskolák Csejtpusztán, Var
jason, Nagylaposon, Öregszőlőben, Uga
ron és Polgárhalmon. Öt évvel korábban a
diákotthon már funkcionált. A jelenlegi
iskolai látszám 800, a hozzátartozó 100
személyes diákotthonnal. Érkeznek ide
még kisiskolások Mezőtúr és Szarvas kör
nyékéről is. Az iskola vezetése és a tantes
tület arra törekszik, hogy minél korszerűb
ben, eredményesebben oktasson, neveljen :
működik korrekciós tantervi osztály, spe
ciál tagozat 5 csoportta15 éve, 2 csoportban
egész napos foglalkoztatás folyik már 5 éve.

Az ismert nehéz körülmények és okta
tási feltételek mellett ez utóbbi módszer
eddig a legeredményesebb, legrartalma
sabb. Az iskola igazgatójának, Giricz Ven
delnek az a véleménye, hogy az egész napos
foglalkoztatás nagyobb állami támogatást
érdemelne. Az 58 fős tantestületben min
denki rendelkezik pedagógiai végzettség
gel, az átlagéletkoruk 35-38 év között mo
zog, amely a pedagógiában talán az egyik
legdinamikusabb korszak. Munkájuk ered
ményeként elkönyvelhetők azok a sikerek,
amelyeket az OPI által kiírt tanulmányi
versenyeken elértek: Ig tanulójuk jutOtt a
megyei döntőbe, I fő pedig az országos
megmérettetésre. A széles körű műveltség

megalapozásaként a 7. és 8. osztályokban
az alábbi fakultációs órák választhatók:
műszaki rajz, számitástechnika, háztartási
ismeretek, mezőgazdasági és élelmiszer
ismeretek, orosz, magyar és matematika.
Külön büszkék arra, hogya számítástech
nikai órákat g számítógép segíti, ezeket a
nem olcsó, korszerű technikai eszközöket
az endrődi Takarékszövetkezettől kapták
ajándékba. Ezúton mondunk köszönetet a
szövetkezet áldozatkész segítségéért.

A szabadidős tevékenység értékét növe
lik a honvéd-lövész, fotó, rajz és közleke
dési ismeretek szakkörök. Az Ig88/8g-es
tanévben beindul az iskolai videoprogram.
A Zrínyi Ilona Úttörőcsapatuk42 000,- Ft
értékű hulladékot gyűjtött, és ezt az össze
get az "Egy nap az Úttörőcsapatért"és a
"Gyermekek a gyermekekért" akcióra for
dította. II pajtást tüntettek ki "Kisdobos
munkáért", 5 főt "Kiváló kisdobos" cím
mel, 25 úttörő kapott hasonló elismerést.

pont tartalmi munkája szerepelt, valamint
többen érdeklődtek a címer kérdéséről.

Összességében az eihangzott bejelenté
sek és javaslatok nagyobb része megold
ható még ez évben, illetve a VII. ötéves
tervidőszak során jó szervező munkával,
lakossági és közületi koordinációval.
Az anyagi forrást igénylő megoldások
mintegy 1,2 millió forint ráfordítással na
gyobbrészt Ig87-ben és részben Ig88-ban
megvalósíthatók. Természetesen a folya
matban lévőVII. ötéves tervi feladataink és
a lakossági erőforrásból megvalósuló köz
műépítések költsége Ilem szerepel ezen
összegben. Megyeri László

Az úttörők szívesen segítik az adóívek
széthordását és a horgászmeghívók kézbe
sítését. A KISZ 30. évfordulóján a Riadó
'87 országos akcióban nagy lelkesedéssel
vettek részt, SŐt az országos riadóparancs
noksággal még telefonon is beszéltek.
A sponmunka és a testedzés területén a
körzet legjobb iskolájának számítanak,
3 szakképzett testnevelő és 2 szakkollégiu
mos nevelő irányításával. A testi kultúra
fejlesztésére ideálisak a szubjektív és az
objektív feltételek. A sok jó eredmény kö
zül kiemelkednek Farkas Erika (honvéde
lem), Kajó Gábor, (atlétika), Cserenyecz
Zsolt (honvédelem), Tropa Enikő és Ki
szely Edit (kézilabda), Varga Tamás, Gel
lai Ildikó, Földvári Ibolya, Szelei Csaba,
Jambrik Zsolt (atlétika), Németh Tímea
(torna), Szeles Anita (torna), és Koleszári
Edit (atlétika) tanulók.

Az év folyamán minden nagyközségi
kulturális rendezvényen részt vettek és si
keresen szerepeltek. (Pl.: Próza és vers
mondó versenyen).

A KISZ és MSZMP szervezetük az
óvodai dolgozókkal együtt végzi a moz
galmi munkát. A 15 fős ifjúkommunista
szervezet igazí politikai fóruma az iskolá
nak a 22 pántaggal együtt.

A tantestületben öten "Vezető pedagó
gusi" címmel rendelkeznek, akik egyben
a munkaközösségek vezetői. A "Kiváló
dolgozói" címet eddig 15-en érdemelték
ki. A község egyesítése után az iskola tan
testülete a káderutánpót1ásban élen jár.
Sok éve kiemelkedő munkát nyújtanak
Gellai János, Farkas László (technikaokta
tásban), Mikula Erzsébet (számítástech
nikai alapfogalmak elsajátításában), Gi
riczné Darázsi Anna (testkultúra fejlesz
tésében), Dinya Máténé (az anyanyelvi
nevelésben), Timár Sándor (olvasóvá ne
velésben), Timár Sándorné (éneklő ifjúság
mozgalomban).

A munkaközösség-vezetők egyben kör
zeti feladatokat is ellátnak. Maninák Im
réné és Hanyecz Mihályné büszkélkedhet
a Magyar Úttörő Szövetség Dicsérő Okle
velével. Az iskola vezetőjének az a sommás
véleménye, hogy dolgozói jól felkészült
pedagógusok, hivatásukért áldozatra képe
sek és nap, mint nap becsülettel ellátják
feladatukat. Hajdu László

Ők már gázzal
jűtenekl

A Gyomaendrődi Híradó elmúlt szá
mában beszámolrunk a gázhálózat jelen
legi kiépítettségi állapotáról és a további
tervekről. Településünkön a vezetékes gáz
új, tehát nincsenek ez irányú tapasztala
taink. Az igazsághoz azonban hozzátarto
zik, hogy már néhány család megízlelte
télen a gázfűtés előnyeit.

Meglátogattam három családot, hogy
őszintén, minden túlzástól mentesen adja
közre tapasztalatát, hogy ezzel is segítsük
a gázra várókat.

Gellai Elek, Vörös Hadsereg u. 35. szám
alatti lakosnál egy fiatalember nyitott ajtót.
Kérdésemre a következőt válaszolta.

- Érdemben nem tudok nyilatkozni,
mert nem én vagyok a tulajdonos. Azt
azonban biztosan á11íthatom, hogy nagyon
jó, nagyon kényelmes és nem is sokkal
drágább, mint a szén. Mindenképpen a
gázé a jövő.

Timár Miklós, Vörös Hadsereg u. 43. sz.
alatti lakásán már részletes felvilágosítást
kaptam.

- Nekünk készen volt a központi fűté

sünk. Nyugdijasok vagyunk, így nehe
zünkre esett a szénnel való fűtés. Február
5-e óta fűtünk gázzal, de nagyon kitűnő.

Szénnel évente körülbelül 12 ooo Ft-ba
került a fűtés. Az eddigi számításaink sze
rint gázzal sem lesz sokkal több. Higgye el,
nagyon megéri. Nekünk a bevezetés
64 ooo Ft-ba került, de ebben minden
benne volt, még a gáztűzhely is. A hunyai
Hunyadi Tsz csinálta és nagyon meg va
gyunk elégedve. A mi jó véleményünk
alapján már a szomszéd is csinálja.

A Sugár utcában meglepően sok helyen
látszik a házak falán a gázvezetés nyoma.
Többek között Szabó Istvánéknál is, Su
gár u. 53/1 szám alatt.

- Hozzánk múlt év december 19-én kö
tötték be a gázt. Azelőtt is központi fűté

sünk volt, de télen mindig hidegre men
tünk haza. Mindketten dolgozunk és este
azt sem tudtuk, hogy begyújtsunk először,

vagy vacsorázzunk. A gáz óta kellemes me
leg fogad bennünket. Ez megfizethetetlen.
Ahol mindketten dolgoznak, ott csodálatos
a gázfűtés. A berendezés 70000 Ft-ba ke
rült, de benne van a gázbojler és a gáztűz

hely is. Higgye el, hogy nem olyan veszé
lyes ez, mint sokan gondolnák. Ha valami
baj van, az óra azonnal kikapcsol. A keze
lése kevés gyakorlattal elsajátítható, úgy
hogy időseknek is ajánlom. Nem akarok
senkit befolyásolni, de nagyon hálás dolog
a gáz.

A három nyilatkozat összegzéseként
nem tudok mást leirni, csak azt, hogy ki
vétel nélkül pozitív véleményt hallottam.
Mint új fűtési m6dnak biztosan vannak
apróbb buktatói, elkészültéig nehézségei
is, de annyi előnnyel jár, hogy mindenkép
pen érdemes belekezdeni.

Beinschróth Károly
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Kereskedelempolitika és lakossági ellátás

Részlet a Kossuth úti vas-edénybolt választékából

A Városi Jogú Nagyközségi PB Végre
hajtó Bizottsága 1987. május 20-i ülésén
jelentést vitatott meg - Gyomaendrőd és
Vidéke, valamint Dévaványa és Vidéke
ÁFÉSZ-ek előterjesztésében.

A jelentés megállapítja, hogy körzetünk
ben a kereskedelmi szervelmek mintegy
29 ooo fő ellátásáról kell gondoskodni.
A tevékenység folytatásához 73 bolti kis
kereskedelmi, 39 vendéglátóipari, 8 felvá
sárló egységet működtetnek. Ezen túlme
nően szikvízüzem, szeszfőzde, vágóhíd,
cukrászüzem, stb. javítja az ellátást. A bolt
hálózat területi megoszlása jónak ítélhető,

- nincsenek "fehér foltok" -, az alapellátás
biztosítva van a kistelepüléseken is.
Az 1000 lakosra jutó alapterület mind a
bolti kiskereskedelemben, mind a vendég
látásban a megyei átlag fölött van. Az egy
lakosra jutó összes kiskereskedelmi forga
lom a gyomaendrődi ÁFÉSZ ellátási kör
zetében a magasabb, 1985-ben 4z 499 Ft
volt.

Az ÁFÉSZ-ek taglétszáma 1986. de
cember 31-én 8063 fő volt, az összlakosság
27 %-a. A foglalkoztatott dolgozók száma
703 fő, s ennek kétharmada nő. A szakkép
zett dolgozók aránya a dévaványai térség
ben jobb, 71 %, ami messze nem elegendő.

Az elmúlt évi áruforgalom növekedett és
megközelítette az egymilliárd forintot.
Szövetkezeteink nyereségszínvonala és ha
tékonysági mutatóik a megyei átlagtól vala
mivel jobbak.

A körzet kereskedelmi forgalmából a két
szövetkezet 75%-ban részesedik, tehát
döntő szerepük van a terület ellátásában.
Alapvető feladat az alapellátás színvonalá
nak megőrzése, illetve a lehetőségek függ
vényében a javitása. A változó vásárlási
kereslethez való áruellátás biztosítása.

A lakossági kereslet kielégitéséhez szük
séges árualapokat szerződésekkel,megálla-
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podásokkal, a beszerzési források bővítésé

vel igyekeztek megteremteni. A saját erő

ből épült Vágóhídi hűtőkamra átadása vár
hatóan tovább fogja javítani a húsellátást.
A tett intézkedések eredménye, hogy növe
kedett az élelmiszer, a zöldség-gyümölcs és
a tejtermékek forgalma. Ugyancsak növe
kedett az iparcikkek, a ruházati cikkek és az
építőanyagok forgalma. Javult a kínálati
pozíció is, bár hiánycikkek időszakosan

minden területen jelentkeztek.
A vendéglátás árbevétele nem érte el a

tervezett szintet. A forgalom összetétele
kedvezően alakul. Csökken a szeszesital
forgalom, ugyanakkor a kávé és üdítőital

forgalomnövekedése meghaladja a megyei
átlagot. Növekvő az éte1forgalom és jelen
tős előrelépés történt a gyermekélelmezés
javításában.

A vendéglátó egységek technikai színvo
nala - a jelentős rekonstrukciós tevékeny
ség következtében javult - még nem felel
meg a korszerű követelményeknek.

A felvásárló tevékenység az elmúlt évben
csökkent. A csökkenés a gyógynövény és
terményforgalom visszaesésének a követ
kezménye.

A Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ fej
lesztési elképzelései:

Az egyesüléskor (1975) elhatározott fej
lesztési stratégia megvalósult. Kiépült az
alapellátást szolgáló bolthálózat. Ezt köve
tően szaküzlethálózat kiépítését határozta
el az ÁFÉsz vezetése. A szakosítási fo
lyamat jelenleg is folyik. A szaküzletek ed
digi gazdasági eredményei biztatóak.

Milyen előnye van a szakosításnak?
- Azonos pénzösszegből nagyobb válasz

tékot lehet tartani egy helyen, mint 2-3
üzletben.

- Nagykereskedelmi vállalat közös üzemel
tetésű boltot csak szaküzlettel létesít
(előny, hogy a készlet nem az ÁFÉSZ-t
terheli).

A szakosítás keretében létesült a Mező

Imre lakótelepen a Ruházati Szaküzlet.
- Az elmúlt év során az Autósbolt, közösen

az Autótechnikai Vállalattal.
- Napjainkban a jelenlegi Papírbolt helyén

közös bolt aPIÉRT-tel.
- Folyamatban van az OFOTÉRT-tal kö

zös bolt nyitása, amennyiben a tárgyalá
sok eredményesek lesznek.

- Az endrődi részen a Vas-Műszaki bolt
ban a VASÉRT-tel közösen gázkészülék
és barkács kéziszerszám árusítás kezdő

dött.

- A Zöldségbolt helyén mezőgazdasági

bolt létesült.

- További elképzelés, hogy a háztartási
könnyű vegyiárut a Háztartási boltba,
a koztnetikai cikkeket a Kultúrcikk boltba
vonják össze.

- A TOZÉP-telepen tárolószín és útépítés
van tervezve.

- Tervezve van a besenyszegi bolt bővítése.
A végrehajtó bizottság a vitát követően

elfogadta a jelentést és a következőkre

hívja fel a két ÁFÉSZ vezetésének figyel
mét.

- Megállapította, hogy mindkét területen
az alapellátást az ÁFÉSZ-ek megfelelően

biztosították.

- A szakember-ellátás kérdésében minden
képpen javítani kell a helyzetet, különö
sen Gyomaendrőd területén.

- Törekedni kell az üzletek tisztántartá
sára, kulturáltsági színvonalának javí
tására.

- A lakossági igényekhez jobban igazodó
ellátást kell biztosítani. Ebben Dévavá
nya jobb helyzetben van. Jobban meg
közelíti az ott élők igénykielégitését,
mint a gyomaendrődi területen.

- Gyomaendrődön az üdülési szezon idő

szakában törekedni kell a nagyobb vá
sárlói erő kielégítésére.

- A dévaványai ÁFÉSZ az ecsegfalvi Tü
ZÉP-telep rendezését mindenképpen
oldja meg.

- A szakosítási program végrehajtása során
az ÁFÉSZ gazdasági céljai mellett vegye
figyelembe a helyi gazdasági cél és a helyi
politikai helyzetet és ezekkel összhang
ban tegyen intézkedéseket. Az intézke
dések megtétele előtt a lakosság széles
körét tájékoztatni kell. Kevés az év végi
tagértekezleteken bejelenteni, hogy mit
kívánnak tenni.

- A nagyközség földrajzi helyzetéből ki
indulva lehet csak a szakosítás irányába
lépni. A mindennapi életvite1hez nem
feltétlenül szükséges cikkek összevonását
lehet csak eszközölni.

- A teendő intézkedésekről saját dolgozói
körben is meg kell értetni a törekvést.
Különösen akkor, amikor ezek mögött
érdekeltségi tényezők húzódnak meg.

Soczó Ottó
titkár



HUNYA ISTVÁN (1894-1987)

Az Ő élete számunkra - akik a felszaba
dulás után születtünk - már tönénelem.
Ö volt a nagy idők egyik utolsó élő tanúja.
Az elmúlt száz esztendő mindegyik nagy
eseményét átélte, azoknak cselekvő, alakitÓ
részese volt. Lelki szemeink előtt úgy ma
rad meg, ahogy ül az íróasztala mögött, kis
törékeny öregember a csibukját babrálja,
dörmög rá a nagy, hófehér galambszárny
bajsza alól. Közben fel-felnéz a drótkeretes
szemüveg mögül beszélgető pannerére.
Ha aztán az engedetlen pipa szelel 6 bodo
rodik a füst, akkor a szó sem áll már nehéz
helyen, enged mesélőkedvének,amely mö
gött soha nem az üres időtöltés volt, hanem
a tanítási szándék: "Elmondom, hogy tudd
az igazságot, hogy tanulj belőle, hogy fel
használhasd a saját életedben vitáid, har
caid, munkád közepette." Az Emelt fővel

cimű 1974-ben megjelent kötete mottójá
ban ezt így fogalmazza meg: "Hosszú élet
utam e szakaszát azoknak ajánlom, akik
már feledik, vagy még nem ismerik a múl
tat."

1894. október elsején született az Öreg
kenben, egy nyolcgyermekes család első

gyermekeként. Eszmélésének és harcainak
ez lett a fázi~a, táptalaja. Mint a hasonló
sorsú családok gyermekei ő is csak a négy
elemit végezte. Tovább nem mehetett,
men a nagy családnak már az is segítség
volt, ha egy szájjal kevesebb van otthon.

Alig töltötte be a 20. évét, amikor bevo
nul és a galíciai frontra kerül. 1915 elején
már fogságba esett. A fogolytáborban for-

Kedves ünnepségnek lehettünk részesei
1987. május 16-án a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakmunkásképző Inté
zetben, ahol a Művelődési Központ 15 éve
működő társastánc mozgalmáról kaphat
tunk keresztmetszetet. Egy, az ünnepi al
kalomra berendezett kiállítás vezette végig
az eltelt éveket, oklevelek, ajándéktárgyak,
fotók, újságcikkek, versenykönyvek, tag
sági igazolványok stb. segítségéve!.

E napon láthattUk a jelenlegi gyermek és
ifjúsági csoponok, versenyző párok évad
záró bemutató műsorát, kedves és szép
színfolttal, az NDK-beli Blau-Silber Tár
sastánc klub párjainak bemutatójával.

A két csoport versenyéből a mieink, a
"Rumba" Táncklub tagjai kerültek ki győz
tesen.

A műson baráti találkozó követte az
alapító tagok, a jelenlegi versenyző párok,
a fenntanó szervek képviselői részvételé
vel. Itt Jánovszky György, a Városi Jogú
Nagyközségi Tanács V. B. Művelődési,

Egészségügyi, Spon- és Ifjúsági osztály
vezetője ismenette röviden a csopon eddigi
tönénetét, s ízléses emléklapok átadásával
tette a jelenlévó'k részére emlékezetessé azt
a napot.

radalmi tapasztal:ltokkal rendelkező elvtár
sak tanították.

Amikor 1917-ben kitön a Nagy Forra
dalom, a Vörös Gárda tagja lett. 1918 elején
hazafele indul, de közben még ismét har
col a Vörös Gárdában, majd Moszkvába
megy, ahol Lenint is közvetlen közelről

látja.
Végre decemberben hazaér. Előbb az

Öregkenben, majd Endrődön is megala
kitja a Kommunisták Magyarországí Pán
jának helyi szervezetét. Itthon a román
megszállás miatt nem maradhatott. Elment
a Tanácshatalmat védeni. Részt vesz a fel
vidéki hadjáratban. Árulás miatt román
fogságba esik. Miután kiszabadul 1920
ban, megalakítja a földmunkásszövetség
helyi csoponját. Bent a községben pedig
1923-ban az illegális kommunista sejtet,
mivel sikerült neki a kapcsolatot felvenni
a KMP hazai vezetői közül Hámán KatÓ
val és Öry Károllyal. Ettől kezdve állandó
zaklatás az élete. Többször lefogják 
A magyar föld robotosaihoz és a Nyílt levél
a földmunkásokhoz c. röplapjaién csúnyán
megkínozzák. Többször ül bönönben - a
leghírhedtebbekben. 1932-ben tarthatat
lanná válik a helyzete. Ekkor a pán - ki
használva, hogy rövid időre szabadlábra
helyezték Bécsen, Prágán, Berlinen keresz
tül kijuttatják Moszkvába. Egészségét csak
kétévi orvosi kezelés hozza helyre. 1934
ben felesége és fia is utánamegy. A moz
galmi munkája és irodalmi tevékenysége
elválaszthatatlan. Az emigrációban sokat

IS éves a ))Rumba))
Néhány gondolatot felidéznék a csopon

tönénetéből: tulajdonképpen már 15 év
vel ezelőttkialakult ennek a szép művészeti

ágnak a csírája, amikor is az akkori igazgató,
Putnoki Elemér több társastánc tanfolya
mot is indított, melynek vezetésére az
orosházi Zsoldos ildikót kéne fel. A cso
porttagok legjobbjai úgynevézett bronz
ezüst-aranyjelvényszerzőversenyeken vet
tek részt. Éppen a kiállítási anyag között
szerepelt egy pontosan 15 éves, jelvény
szerző versenyről szóló oklevél. A tánc
tanár Szegedre való költözésével megszüot
egy ideig a csoponok szakmai vezetése.
Ám a már ez idő :itatt kialakult verseny
táncosi mag közben is tréningezett önszor
galomból, várva az új tánctanán. Aki 1972.
februárjában meg is érkezett Békéscsabá
,ról, s 10 évig rendszeresen oktatta a gyer
mek és ifjúsági csoponokat. Az ő munkás
sága alatt több száz gyermek nőtt fel a tánc
parketten, korban is és tánctudásban is.
Nagyfokú pedagógiai és szakmai hozzáér
téssel tudott bánni a legapróbbaktól, a leg
nagyobbakig. A kezdő és haladó szakkörös
kisdobosok, úttörők, a táncranfolyamok
résztvevőiszámos bemutatókon, versenyen
vettek részt. A csoportos formából aztán

ír. Novellákat, öt színdarabot és a Kubiku
sok című regényt, amely 1947-ben idehaza
is megjelent. A felszabadulás lehetővé tette
a hazatérést számukra. Először a fia lépett
hazai földre, mint a felszabaditó hadsereg
tisztje.

1945. áprilisában ő is hazatér és szer
keszti a Dózsa Népe c. földmunkás lapot.

1948-ban a Földművelődésügyi Minisz
tériumba kerül könyvtárosnak. Ebből szer
veződött az Országos Mezőgazdaságí

Könyvtár. Innen ment nyugdijba 1955
ben.

A 'nyugdíjazás csak arra volt jó, hogy
még többet dolgozzon. Lakóhelyén - Bu
daörsön tevékenykedik, de a pártközpont
ban is. 1956-ban a kezdet kezdetén felis
mene a ziirzavar ellenforradalmi jellegét és
azonnal fegyven fogott az addigi vívmá
nyok védelmére. 1958-tól a MEDOSZ el
nöke - haláláig. Itt lett igazán közismertté.
Mindenki "Pista bácsija". A pátriárka korú
veterán lankadatlan erővel és józan böl
csességgel dolgozott a végsőkig. A fia ha
lála nagyon megviselte, de újra magára ta
lált a munkában. Hatvanhárom évi házas
ság után eltávozott az élők sorából :l hű fe
leség segítő- és harcostárs is. Ezt a csapást
már nem bírta elviselni.

Röviddel hű társa után csendesen ő is
elaludt - örökre.

"Emelt fővel jána végig a járatlan utat és
tévelység nélkül éne el a célt!"

a tehetségesebb gyerekekből népes egyéni
versenyzői gárda nőtt ki, akik a klubközi
megyei, területi, országos bajnokságokon,
külföldí rendezvényeken szereztek az okta
tójuk, a fenntartó inté=ényük, s Gyoma,
a később Gyomaendrőd nagyközség szá
mára sikereket, hírnevet. Országos bajnok
ságok során D osztályban II. hely, C osz
tályban I. hely, később egy III. hely,
B osztályban II. hely. Ezek jelentették a
legnagyobb egyéni sikereket. Más verse
nyeken természetesen jóval több, közel
50 dobogós helyezés jutott párjainknak.
Az ifjúsági korosztály mellett jelentős lét
számot, s színvonalat jelentenek az úttörők,

akik 1980. óta alkotnak önálló versenyző

csoportot. Az egyéni megméretéseken ki
vül 1983-ban, '85-ben is a formációs be
mutatókon arany, ezüst minősítéseketkap
tak. Ifjúsági formációs csoponjuk 1981
ben és '83-ban is megkapta a legjobbaknak
járó előadói díjat Miskolcon, az Országos
Formációs Versenyen.

1975. óta lehetőségnyílt a környező or
szágokban való bemutatókra, versenyekre.
Párjaik jának a Szovjetunióban, Csehszlo
vákiában, Lengyelországban, Ausztriában,

folyt. a 6. oldalon

5



6

S 198 l. óta áll fenn cserekapcsolat az
NDK-beli csopomal.

1982 nyarától a klub addigi tánctanára,
"Lajos bácsi" nem tudta már vállalni a
fárasztó utazásokat, a csoportok vezetését.
Ettől kezdve a Megyeri házaspár vette át
a csoportok irányítását. Nagyon jó iskola
volt számukra, volt tánetanáruk közelsége,
akitől el tudták lesni a tanítás apróbb-na
gyobb fogásait, módszereit, a pedagógiai
gyakorlatot. Tőle tanultak táncos rendez
vényeket precízen megszervezni, s a távo
zása után is tovább segítette írásos és zenei
anyaggal, hasznos tanácsokkal, koreográ
fiákkal a két fiatal oktatót. Ök közben meg
szerezték Budapesten a sZükséges oktatói
végzettséget, s azóta számos helyí és vidéki
tánetanfolyarnot tartottak, több kezdő- és
haladó szakkörös, versenytáncos- és for
mációs csoport nőtt fel a kezük alatt.

1985. óta Megyeriné igazgatóvá történŐ

kinevezése óta, túlnyomórészt Megyeri
László nevéhez fűződik a gyermekek tán
cos oktatása.

Táncos mozgalmuk elismeréseként
1982-ben a Népművelési Intézet Nívó
díját vehették át.

Ez évben először egy 10 főre szóló meg
hívást kaptak Zánkára, szolgálatellátó tá
borba úttörőik.

Több mint 500 versenyen, bemutatón
szerepeltek a táncosok, valamint az iskolai
farsangi bálakon, nyugdíjas napon, gyer
meknapon, a körzeti művelődésiházakban,
sza1agavatókon.

A társastáncos csoportok hasznossága
több okból is vitathatatlan. Az esztétikai
nevelés nagyon jó lehetősége, amikor is a
szép, harmonikus, ritmikus mozgássoro
kat, szép környezetben, öltözékben adják
elő. A fiatalok magatartását mindenképpen
pozitív irányba fejleszti. Megtanulják a
növendékek a társas együttlét elemi szabá
lyait. Pl.: hogyan kérjen fel egy lányt tán
colni, tánc közben hogyan illik viselkedni,
milyen öltözék illik ezekhez a táncformák
hoz. Megranulják az egészséges szellemű

versenyzést; az egyéni versenyek megra
nítják veszíteni is a párokat, de hozzájut
ratják őket az egyéni siker, győzelem érzé
séhez is.

A csoportos, formációs táncok próbáin
és bemutatóin a kollektív szellem erősödik,

mivel senki sem hiányozhat, nem állhat ki,
nem léphet rosszul a sorban, egymást
figyelni, egymáshoz alkalmazkodniuk kell.·
A közös erőfeszítés, izgalom, közösséggé
kovácsolja össze a csoportokat, ami minő
ségileg egy magasabb rendű társas együtt
lét. Erre bizonyíték, hogy a "civil életben"
is általában jó barátok a táncos fiatalok. Kö
zös kirándulásokat, klubesteket szerveznek,
megemlékeznek egymás névnapjáról, s kö
szöntik egymást életük nagyobb esemé
nyein.

Bízunk abban, hogy még sok szép sikert
aratnak a csoportok és az egyéni versenyző
párok, öregbítve nagyközségünk hírnevét.

Kívánok a táncosoknak és oktatóiknak
a továbbiakban is kitartó lelkesedést, ko
moly munkát, s vele eredményes szereplé
seket.

Varga Gyuláné
közművelődésifelügyelő

Az Alföldi TÜZÉP

A négy lakásból álló sorházegységet az Alföldi TúZÉP Vállalat saját forgóeszközeiből
építette meg a Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács együttműködésévela Gyomaendrőd

Újkertsori építési területen.
A beépítésben a "KAROS" típustervet valósítottuk meg, földszint + tetőtér beépítéses

formában.
A lakásokat félkész állapotig építettük. Ez külső megjelenésében teljes készültséget tük

röz: a tetőhéjazat, ablakok, bádogozás, homlokzarvakolat festés, járda, előlépcsők elké
szültek. A belső téralakitást csak a szerkezetkész állapotig végeztük: tetőszerkezet,kémé
nyek, födémek, válaszfalak, aljzatbeton elkészültek.

Elkészítettük ezenkivül a víz-, és szennyvízcsatornák alapvezetékeit épületen belül ill.
falon kívül 1,00 m-re kiállva az épületből. Elkészült továbbá a ví11anybekötéshez a tető

tartó és óraszekrény is lecsövezéssel együtt.
Ezeknek a munkáknak a költségét a lebonyolitással együtt az Alföldi TÜZÉP Vállalat

viselte, amelynek értéke jelenlegi befejezetlen állapotában: 915 638,- Ft/lakás + telekár.
A vevőknek a befejező munkálatokat kell elvégezniük, így:
- külső közműrácsatlakozások,

- belső vezetékhálózatok kiépítése (víz, villany, gáz)
- belső vakolatok, burkolatok
- beépített berendezési tárgyak szerelése
- fűtésszerelés

Tehát a belső színek és harmónia kialakítása a vevők egyéni ízlése (és pénztárcája) sze
rint alakítható ki.

FÖLDSZINT ALAPRAJZA M = l : 200

1- Elószoba 1,20 x 2,45 = 2,94m'
2 - WC+kézmosó 1,10x 1,10 = 1,21 m'
3 - Kamra 1,10 x 1,25 = 1,37 m'
4 - Konyha 2,39x2,87 = 6,71 m'
5 - Lakóetótér 0,41 x2,O+

fR 4,80 x 2,62 = 13,47 m'

~ 6 - Közlekedó 2,04x 1,48 = 3,08 m::
7 - Fürdöszoba 1,70x 1,99 = 3,38 m'
8 - Szoba 4,29x4,80 = 20,59 m'
9 - Szoba 4,29 x 3,00 = 12,87 m'

10 - Gk. tároló 5,25 x 3,00 = 15,56 m'

FÖLDSZINT 65,65 m'

fJ

30~~ 4,80 ,fO 3.00 il30
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Pályázat - diákoknak

Pedagógusnapi kitüntetettek

A Budapesti MűvészetbarátokEgyesületé
nek Vidovszky Béla Emlékbizonsága, Bu
dapest, postafiók 60 - 1388

Immár 36 éve, hogy június első vasár
napja a pedagógusoké. Az oktató-nevelő

munka társadalmi megbecsülésének jele,
hogy ilyenkor gyermek és felnőtt egyaránt
az óvónőt, a tanítót, a tanárt köszönti, ki
fejezve őszinte háláját az iskolának és min
den szívvel-lélekkel dolgozó pedagógus
nak.

1987. június 12-én Szarvas és Gyoma
endrődkörzetének kiváló pedagógusai vet
ték át megérdemelt kitüntetésüket a gyo
maendrődi Mezőgazdasági és Élelmiszer
ipari SzakmunkásképzőIntézetben rende
zett ÜDDepségen.

Szívből köszöntjük községünk elismert
dolgozóit:

Apáczai Csere János-díjat vettek át az
Országházban Ronyecz Pálné és Kovács
Gáborné.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak
több évtizedes munkájukért: Bátori Gyu
láné tanár, 2. Sz. Ált. Iskola, Farkas Sán
dorné vezető óvónő helyettes, 2. Sz. Nap
köziotthonos Óvoda

Miniszteri Dicséretben részesültek:
Csüllög Ferencné tanítónő, 2. Sz. Ált.

Iskola, Jánovszky Györgyné logopédus,
2. Sz. Ált. Iskola, Kiss Pálné tanítónő,
l. Sz. Ált. Iskola, Munkácsi Lajosné dajka,
2. Sz. Napköziotthonos Óvoda, Németh
Sándorné tanár, Kiss Lajos Gimnázium,
Szilágyi Gyula fütő, Kiss Lajos Gimná
zium

Kiváló Munkáért kitüntetést kaptak:
Fülöp Imréné vezető óvónő, l. Sz. Nap

köziotthonos Óvoda, Gácsi Lászlóné ve
zető óvónő helyettes l. Sz. Napköziottho
nos Óvoda, Hajdú Pálné gazdasági előadó,
Művelődési Osztály, Hunya Alajos tanár,
3· Sz. Általános Iskola, Hunya Elekné ta
nár, l. Sz. Általános Iskola, Szabó Istvánné
ÓVÓnő, 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda,
Varju József igazgatóhelyettes, 3. Sz. Ál
talános Iskola.

Kívánjuk, hogy hivatásukat, amelynek a
szó legszebb értelmében szolgálóivá sze
gődtek, örömmel és egészségben végezzék
gyermekeink nevelése és hazánk javára.

Ismeretes, hogy községünk szülöttének,
Vidovszky Béla festőmüvésznek alkotásai
ból állandó Itiállitás nyílt Gyomaendrődön.

A szünidőben keressétek föl a kiállitást,
és írjátok le, hogy mit tudtatok meg a mü
vészről. A kézzel írt dolgozat ne legyen
hosszabb három A/4-es oldalnál. Mellékel
hettek hozzá fényképeket is, de ez nem fel
tétel.

A három legjobb dolgozatot 500, 300,
ill. 200 forinttal díjazzuk.

A beküldési határidő: 1987. augusztus
3!.

A dolgozatra írjátok rá a neveteket, pon
tos címeteket és az irányítószámotokat, és
juttassátok el az alábbi címre:

I--

~t= o.----
I------.t-r--- (j
I------ e-
~t--

r--- al

. t--.....-
< I----

3,00 J- L 12,70 l 10,75

1. í

TETŐTf:R ALAPRAJZA M = 1 : 200

ll-Közlekedö 3,62 x 2,07 = 7,73 m' 7,73 m'

o 12 - Járható sz. 2,66 X 1,66 = 4,41 m: 4,41 m:

"" 13 - F ürdöszoba 1,99x 1,70 = 3,38 m' 3,38 m:v:i
14- Szoba 3,69 X4,80 = 17,71 m: 12,10 m 2

15 - Szoba 3,69 X3,20 = 11,48 m: 7,86 m'
16 - H áztartási helyiség 2,93 X3,20 = 9,37 m' 5,53 m'

g TETŐTf:R 54,08 m 2 41,01 m'
N A lakás abpterülete: 65,65+41,01 = 106,66 m'

J Gk. táraló területe: 15,56 m 2

T

95 615,-

95 615,-

I 106000,-

I 201 615,- Ft

I 096000,- Ft

I 168685,- Ft

1086000,-

Összesen:

Összesen:

A jelű lakás:
telek haszn. dij:

191 230X 0,5 =

Vásárláskor a vevőnek az építési engedélyben meghatározott földszint befejezéséig kell
hitelképességét igazolnia. A lakások alaprajzát és terveit a Gyomaendrődi TüZÉP-telep
irodájában kifüggesztve találják meg Kedves Vásárlóink. A telek tartós használati dija,
a VégrehajtÓ BizottSág által jóváhagyott ár: 680,- Ft/m·. Ennek az összegnek 50%-át a
Nagyközségi Tanács V. B. támogatásként biztosítja a tartós használatba vevó1mek, a lakás
rendeletének megfelelően.

A telek helyrajzi száma: HRSZ.: 3542/15
Az építési engedély száma: 52781 I 985. Az engedélyt a földszint befejezéséig kérte meg

az Alföldi TUZÉP VáHalat. A lakás megvásárlása után az építési engedély átíratása és
a használatbavételi engedély megkérése a vevők feladata. A lakás használatbavételi enge
dély megkéréséhez szükséges kémények füst nyomáspróba vizsgálati jegyzőkönyve ren
delkezésre áll, ezt az Alföldi TÚZÉP Vállalat elvégeztette. A vevők feladatát képezik a
közműrácsatlakozások engedélyeztetése és a bekötések elkészíttetése is. A TÚZÉP a laká
son belül lévő alapvezetékeket ehhez megcsináltatta. A lakások költségvetés szerinti árai,
a földszint befejezésével együtt + telekhasználati dij:

I~ I I-~
I;' I =:
I I

I~ ~,:::1 IL, -

>1 ~t-I

I i ~
o I ~I
~_I a.1~~

, i

Információk a vásárláshoz

12

B és C jelű lakások:
telek haszn. dij:
145 370xo,5 =

Vállalat új szolgáltatása

14

A TÚZÉP által építtetett szerkezetekre, a vonatkozó jogszabályokban előírt időtarta

mig garanciát vállal az Alföldi TÚZÉP Vállalat.

Csüllög Mihály

D jelű lakás:
telek haszn. díj:
191 230 X0,5 =

Összesen: 1181615,- Ft L 22,QlP ~ 24,45 Jr
.,. 1 ~I

Reméljük ismertetőnkkelsikerült felkeltenünk az Ön érdeklődését is. Kérjük tekintse
meg, a Gyomaendrőd-Újkertsoron épült társasb.ázunkat és ha megtetszik, legyen a Vá
sárlónk.
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Gulyás János igazgatóhelyettes kt)szó'l1ti az elnökséget és a felvonuló iskolákat

Mészáros Gáb'JT

fényes napsutesre ébredt. A békéscsabai
Ifjúsági és Úttörőház fúvószenekarának
pattogó ritmusára gyülekezett a Hősök

útján, a Kiss Lajos Gimnázium előtt IS
szakmunkásképző intézet ezer fős csapata
a felvonuláshoz. 8 óra 45 perckor az úttörő

zenekar vezetésével a csapatok fegyelmezet
ten levonultak a zászlódíszbe öltözött ligeti
sportpályára, ahol Gulyás János igazgató
helyettes köszöntötte a felvonulókat és a
díszemelvényen tartózkodó meghívott ven
dégeket.

Timár Attila a gyomai szakmunkásképző
iskola III. éves tanulója elszavalta Couber
tin: Óda a sporthoz című versét, majd
Kóris György a Városi Jogú Pártbizottság
első titkára mondott rövid megnyitót.

Az MHSZ békéscsabai ejtőernyős klubja
színpompás bemutatót tartott, közöttük
ugrott Frankó János a 61 I. Sz. Ipari Szak
munkásképző Intézet gyakorlati oktatás
vezetője, aki a "magasból" hozta az Állami
Ifjúsági és Sporthívatal különdíját. A meg
njitó után a tanulók fegyelmezetten elvo
nultak a versenyek színhelyeire.

A sportversenyek minden sportágban
magas színvonalú küzdelmet hoztak.
Az első napon befejeződtek az atlétika,
asztalitenisz, sakk, lövészet, kosárlabda és
honvédelmi összetett versenyek küzdelmei.
A kézilabda és labdarúgás elődöntőit és
döntőit április zs-én rendezték.

A pénteki megnyitón és a versenyeken
a Magyar Televízió Szegedi Körzeti StÚ
diója is megjelent, és április z8-i műsorá
ban a versenyekről, valamint a százéves
gyomai szakoktatásról részleteket is kö
zölt.

Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal kü
löndíjáért és a vándorserlegért kiélezett
küzdelem folyt a szegedi 600. Sz. Móra
Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet,
valamint a békéscsabai 6II. SZ. Alfrédo
Lima Ipari SzakmunkásképzőIntézet kö
ZÖtt. A végig egyenletesebb teljesítményt
nyújtÓ békéscsabai fiatalok lettek az elsők,

második helyezést - és a Városi Jogú Nagy
községi Tanács különdíját a szegedi 600. Sz.
Intézet, a Városi Jogú KISZ Bizottság kü
löndíját - mint harmadik helyezést - a 60z.
Sz. Hódmezővásárhelyi Ipari Szakmunkás
képző Intézet csapata vehette át. A részt
vevő csapatok úgy búcsúztak, hogy kelle
mesen érezték magukat településünkön, ide
mindig szívesen visszajönnek és a viszont
látásra 1988-ban Szegeden!

Megjegyzés: A cikk írója a napokban
kapta a hírt, hogy az Állami Ifjúsági és
Sporthivatal mellett működő Országos
Diáksportszövetség aDélterületi Sport
versenyeker - s talán ebbe a gyomaendrődi

szervezés és lebonyolítás is besegített - or
szágosan nyilvántartott évente megrende
zett versennyé nyilvánította.

Babos Lászlóné Gyomaendrőd Városi
Jogú Nagyközségi Tanácsa V. B. Művelő
dési, Egészségügyi, Ifjúsági és Sport Osz
tályának sportfelügyelője az Olimpiai Öt
próbákon kifejtett szervező munkájáért a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által ado
mányozott elismerő oklevelet kapott.

rendezték - Szeged, Békéscsaba, Kiskun
halas - ahol asportlétesítmények biztosí
rása korántsem jelent gondot.

Meg kellett oldani többek között 1000
fiatal étkeztetését, közel négyszáz elszállá
solását, a tanulók szállítását, a pályák kar
bantartását, az atlétikai pálya átépítését és
rendbetételét. Fel kellett venni a kapcsola
tot Dévaványával és Mezőberénnyel is,
hogy a labdarúgás, kézilabda és kosárlabda
~portágakban a versenyek színhelyeit biz
tosítani lehessen. Öröm volt a rendezők

számára, hogy az Állami Ifjúsági és Sport
hivatal - személy szerint Deák Gábor
államtitkár - vállalta a fővédnökséget.

De bekapcsolódott a védnökségbe a Ma
gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Bé
kés megyei és helyi bizottsága, az MSZMP
Városi Jogú Nagyközségi Bizottsága, a Vá
rosi Jogú Nagyközségí Tanács is. Itt kell
megemlíteni azokat az intézményeket, vál
lalatokat is, akik a feltételek biztosításával
az iskola segítségére siettek. A Kiss Lajos
Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskola,
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak
munkásképző Intézet, a 3. Sz. Általános
Iskola tanítási szünetet rendelt el, hogy az
érkezők elhelyezését, és a versenyek szín
helyeit biztosítani tudjuk. Besegitett a
munkába a Fa- és Építőipari Szövetkezet,
a GyőzelemMgrsz, a Körösi Állami Gazda
ság, az EndrődiCipész Szövetkezet, a Kö
rös Kazángyártó és Gépipari Vállalat z. Sz.
Gyáregysége, a Szabóipari Szövetkezet,
MHSZ Gyomaendrődés a Kner Nyomda
is.

Az időjárás is kegyeibe fogadta a rende
zőket, hiszen a verseny előtti héten - ki
sebb nagyobb megszakitással - vigasztala
nul zuhogott az eső. A szervezők aggódva
nézték az eget, hiszen kedvezőtlen időjárás

esetén irreális feltételek alakultak volna ki
a szabadtéri versenyeken. Nagyon hiány
zott az épülőben levő sportcsarnok is.

1987. április z4-én Gyomaendrődverő-87.149 ~ Kner Nyomda

Szerkeszti a szerkesztóbizottság
Fószerkesztó: Janovszky György

Tördelószerkesztó: Beinschróth K:iroly

Gyomaendródi Híradó
Kiad;a: a Varosi Jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendród
Akiadasért felelós: Jenei Balint

aVarosi Jogú Nagyközségi Tanacs elnöke

Délterületi Sportversenyek
Gyomaendrődön.;

Nem kis feladatot vállalt magára a 100 éves
fennállását ünneplő gyomaendrődi Ipari
Szakmunkásképző.Vállalkozott a Déltero
leti Sportversenyek megrendezésére és le
bonyolítására 1987. április z4-én és április
zs-én.

ADélterületi Sportversenyek több mint
egy évtizedes múltra tekintenek vissza.
A Szegedi 600. Sz. Móra Ferenc Ipari
Szakmunkásképző Intézet hirdette meg
először, és az eltelt évtized alatt Bács
Kiskun, Békés és Csongrád megyék szinte
valamennyi szakmunkásképző iskolája be
kapcsolódott a versenyekbe. A nyolc SPOrt
ág - atlétika, kézilabda, labdarúgás, kosár
labda, asztalitenisz, sakk, lövészet és hon
védelmi összetett verseny - feltételeinek
biztosítása, a versenyek zavartalan lebo
nyolítása közel féléves előkészítő munkát
igényelt a kislétszámú tantestülettől és a
segítségbe bekapcsolódó védnököktől. Kü
lönösen sokat tett a szervező előkészítő

munkánál Gulyás János igazgatóhelyettes,
aki fáradtságot és időt nem kímélve segí
tette az iskola munkáját, tartotta a kapcso
latot a résztvevőkkel, úgy is fogalmazhat
nánk, hogy tevékenysége meghatározó
volt.

Mível méltó házigazdái akartunk lenni e
rendezvénynek, olyan feltételeket kellett
teremteni, melyek városi szintűek. Eddig
ugyanis ezeket a versenyeket nagyvárosok
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Hetven év
1917. november 7-én az orosz munkás

ság a bolsevik párt vezetésével árvette a
hatalmat és elindult egy új társadalmi rend
megteremtésének útján, megkezdte a szo
cialista társadalom alapjainak lerakását.
A változást a burzsoázia nem tudta elvi
selni és a legkülönbözőbb gazdasági és ka
tonai intézkedéseket tette az új, szocialista
rend megdöntésére. Kísérletei eredmény
telenek voltak. Napok alatt, nemcsak Pé
tervár és környékén, hanem Pétervártól tá
vol is végbement a forradalmi változás.
Néhány hónap alatt Oroszországban győ

zött a proletár forradalom.
1917. november 7-én az esti órákban

összeült a Szovjetek II. Összoroszországí
Kongresszusa. Ezen a kongresszuson a bol
sevikok bejelentették, megkezdődött a
fegyveres felkelés és a hatalom átvétele.
A kongresszus kiálrvánnyal fordult Orosz
ország népéhez, mely kiáltványban hitet
tettek a béke és az életkörülmények meg
javitása mellett. Az új szovjet kormányt,
a kiálrvány hatására a munkások, parasz
tok milliós tömegeí támogatták.

A legelső és legjelentősebb feladat volt
az új szocialista állam előtt, a háború be
fejezése és a lakosság élelemmel való ellá
tása. E feladat nem volt egyszerű, hiszen
a társadalmi rend megdöntéséért az orosz
és a külföldi burzsoázia mindent megtett.
1918. januárjában az angol polgári napilap,
a Daily Telegraph "megnyugtatta" ol
vasóit: "A szovjet kormány bármely pil
lanatban megbukhat, egyetlen józan gon
dolkodású ember sem hiszi, hogy egy hó
napnál tovább tartsa magát".

Mint ahogy ehhez hasonló jóslatok, úgy
ezek sem váltak valóra és az akkor élet
képtelennek minősített új társadalmi rend

megszilárdult, megerősödött és ma világ
hatalommá vált.

Ma, amikor 70 esztendő távlatába visz
szaemlékezünk, az emberiséget éríntő je
lentős korszakváltó mérföldkőre, nem le
het nem emlékezni az eltelt időszak ered
ményeire. Azokra az eredményekre, ame
lyek akkor, 19I7-ben csupán csodálatos
álmoknak tűntek, ma kézzel fogható való
ság. Azokra az eredményekre, amelyeket
az a nép ért el, mely a dicsőséges októberi
forradalmat megelőzően a legsötétebb el
nyomásban élt.

lVlegszűnt az embemek ember által való
kizsákmányolása, alapvetően megválto
zott az emberek életkörülménye, megvaló
sult és érvényesül minden ember számára
a munkához való jog.

A gazdasági blokád ellenére az ipar
gyorsan fejlődött. Az első szocialista ország
21 éves békés fejlődését követően, 1941
ben a hitleri Németország megtámadta, azt
feltételezve, hogy Szovjetuniót villámhá
borúval le lehet győzni. A hitleri elkép
zelés is, csakúgy mint 1918-19-ben a nyu
gat-európai tőkés hatalmak elképzelése,
nem vált valóra. Nagy vérveszteségek árán
a Szovjetunió győzött és a győzelem ered
ményeként Európában kialak.-ult a szo
cialista világrendszer. S ma eljutottunk
oda, hogy a világban a szocialista országok
akarata is érvényesül. Jelentős, a világ bé
kéjét alapvetően meghatározó nemzetközi
kérdések rendeződtek.Aláírásra került egy
sor olyan egyezmény, amely 1ehetővé tette
azt, hogy Európa történelmében először

42 éve béke van. Aláírásra került az Euró
pai Biztonsági egyezmény, rendeződött a
német kérdés. Ma mindkét nagyhatalom
részérőlegyetértés van abban, hogy Német-

ország területéről még egyszer háború
nem indulhat ki.

Kialakult a két társadalmi rend közötti
erőegyensúly. Ez az erőegyensúly garan
ciája a békének. Az erőegyensúly ellenére,
a tőkés világ, ma sem nézi jó szemmel a
szocialista országok létét és fejlődésüket.

Arra törekednek - s ezt az Egyesült Álla
mok külpolitikája nagyon jól mutatja -,
hogy a szocialista világrendszert megdönt
sék, s ha ez nem tehető fegyverrel, ak.~or

gazdaságilag kell megsemmisíteni. Ezt a
célt szolgálja az Amerikai Egyesült Álla
mok fegyverkezési programja csakúgy,
mint az embargós polítika.

Hogy a tőkés világ törekvéseí ne válja
nak valóra, ahhoz gazdasági téren a szo
cialista országoknak nagyobb együttmű

ködésre van szükségük, s ezen belül, ne
künk, a gazdasági életünk stabilitásának
helyreállitása, pártunk Központi Bizottsá
gának július 2-i ülésén elhatározott célkitű
zések megvalósítása. Ez nem kis feladat.
Olyan dolgokkal kell megismerkednünk, a
mindennapi élet gyakorlatává tenni, amely
idáig ismeretlen, szokatlan volt. A változás
szükségessé teszi a megszokott életvitel át
rendezését, családon belül nagyobb mérvű

takarékoskodást, a munkahelyeken na
gyobb munkafegyelmet és közös dolgaink
egységes intézését.

Arra kérem a község lakosságát, hogy
mindenki tudásának megfelelően tegye
dolgát annak érdekében, hogy a Központi
Bizottság júliusi határozatában kitűzött cé
lokat mielőbb teljesíteni tudjuk, minél ha
marabb megteremtsük a gazdasági feltéte
lét életkörülrnényeink további javításához.

Kórú Gyö'rgy
MSZMP titkár

A 90 E-SZTENDÖS KNER ERZSÉBET KÖSZÖNTÉSE

Nyomdaalapítónk egyetlen élő gyer
meke, a Chicagoban élő Kner Erzsébet ok
tóber 7-én ünnepelte 90. születésnapját
Budapesten. (Legutóbb 1982-ben a cente
náriumi ünnepségen járt Magyarországon.)

Kner Izidor ötödik gyermekeként szüle
tett. A gyomai nyomdában Pintér István
vezette be a könyvkötészet rejtelmeibe,
majd 1923-24-ben Lipcsében végzi tanul
mányait. 1925-ben Budapesten alapít mű-

majd I949-ben kivándorol az Egye-

--

sült Államokba, ahol könyvtárak, nyomdák
munkatársaként készíti a szép kötéseket.
I960-tól saját műhelyébenfolytatja a mun
kát, mignem 1982-ben visszavonul.

Életművéért a Magyar Népköztársaság
Csillagrendjével tüntették ki, majd a Buda
vári Palotában található Országos Szé
chényi Könyvtárban nyílt reprezentatív ki
állítás könyvkötészeti munkáiból. A küIön
féle intézmények és magánszemélyek által
kölcsönzött különleges kötésű és diszítésű

könyvek átfogóan mutatják be munkássá
gát.

A Budapesten bemutatott könyvek no
vember 5-19 között Gyomaendrődön a
Kner Múzeumban, november 24-decem
ber 4. között a békéscsabai nyomda kiállí
tótermében lesznek láthatók. A kiállitások
plakátja és katalógusa a nyomda gyoma
endrődi üzemében készültek.

Hudák Jutka



Öntözővizeink minősége
Melyik vízzel ö"ntözzünk?

nátrium és 107 mgjl magnézium tartalma
miatt erősen szikesítő hatású. A nagy só
tartalom arra utal az ásott kútban, a víz
óra aknában, hogya talaj rétegei sósak.
Az ásott kútból vett vízminta 421,6 mgjl
nitrátot tartalmazott. Tízszerese az em
beri fogyasztásra alkalmas viz nitráttar
talmának.

Foszforral a vágóhídi gödrök vize és a
fűzfászugi holtág vize szennyeződött leg
jobban.

A vízmű által adott vizet a településen
belül azonos időpontban öt különböző

helyről vett vízmintákban vizsgáltuk.
Öntözésre eredményesen nem megfelelő

magas sótartalma miatt. 840-1000 mgjl
összsóból aránylag sok a nátrium és HC03

mennyisége. Öntözésre ugyancsak nem
megfelelő.

Gyomaendrőd vizeinek minőségét vizs
gálva megállapítható, hogy öntözésre el
sősorban a folyó Körös és a holtágak vize
a legalkalmasabb. A Holt-Körös ágak kö
zött a sósabb vizű fűzfászugi holtág vizét
időnként cserélni kellene. Abelterületi
ásott kutak, vizóra aknában összegyűIt

vizek öntözésre nem alkalmasak. A pocos
zugi viszonyok között bevált a "csőkutak

ból" történő öntözés. A vízmű által adot!
víz nem felel meg a minőségi követelmé
nyeknek öntözés szempontjából.

Aki kertészkedni akar, ott vásároljon
kertet, ahol a viz minősége öntözésre alkal
mas. Ha többféle víz áll rendelkezésre,
azt a vizet használja, amely kevésbé káro
sítja a talajt.

A gyomaendl'ödi '/)izminták vizsgálati eredményei

vizminőségeredményeként gazdaságos ker
tészkedést tesz lehetővé.

A .holtágak közül a folyó Körös jobb
partján levő templomzugi és bónumzugi
Holt-Körös ágak vize a legalkalmasabb az
öntözésre. Alacsony az összes só tartal
muk és a kedvezőtlen tulajdonságot okozó
nátrium mennyisége is. A folyó Körös bal
partján levő torzsási és fűzfászugi Holt
Körösök vize már sósabb. A torzsási Holt
Körös víze 380 mgjl sót tartalmaz és 64,4
mgjl nátrium iont.

A település közepén lévő fűzfászugi

Holt-Körös vize IIOo-II20 mgjl sót tar
talmaz, 269-292 mgjl mennyiségű nát
rium is található benne. A vize öntözésre
nem alkalmas, bár ott is többen használ
ják. A településről elvezetett belvizek ebbe
a Körös ágba jutnak. A fűzfászugi holtág
vizminőségét a folyó Körösből történő

vizcserével lehetne javítani. A pocoszugi
Holt-Körös ág a ligetig felnyúlik. 600
620 mgjl sót tartalmaz és 126-147 mgjl
nátriumot. A pocosi víz minőségét rontja
a fürdő vize. A fürdő vize erősen nátrium
hidrokarbonátos termál víz. Az II 20 mgjl
sót tartalmazó vízben 441,6 mgjl a szike
sítő tou lajdonságot előidéző nátrium meny
nyisége.

A vágóhídi gödrök kövesút melletti, ke
vésbé szennyezett vize 2340 mgjl összes
sót tartalmazott, nagyon magas nátrium
tartalommal. Öntözésre alkalmatlan a vize.

A Zrinyi M. u tcában egy ásott kútból
vett vízminta 2900 mgjl összes sót tartal
mazott. Ugyanezen kút vize 598 mg{1

Az öntözéses gazdálkodást folytató kis
kert tulajdonosok és nagyüzemek szá
mára nem közömbös milyen öntözővíz áll
rendelkezésre. Az emberek már régen is
elsősorban a vizek mellett telepedtek meg,
mert az biztosította saját maga és állatai
részére az életet.

Az emberi felhasználásra kerülő vizek
a használat szerint ivóvíz, mosás, öntözés,
esetleg ipari célokra kell, hogy alkalmasak
legyenek.

Az ivóvízzel szembeni követelmény,
hogy tiszta legyen, íze jó legyen, egészségre
káros anyagokat ne tartalmazzon. A mo
sás, tisztálkodás céljára szolgáló víz ne le
gyen "kemény víz", ne tartalmazzon sok
sót. A "kemény vízben" a szappan nem
habzik és tisztító hatása nem érvényesül.
Az öntözésre használandó vizekkel szem
ben ugyancsak követelmény, hogy ne tar
talmazzon sok káros sót, amely az öntözés
befejeztével a víz elpárolgása után vissza
marad a felszínen. Aszályos időszakban

sokan kényszerülnek öntözni, amelynek
haszna mellett károsító hatása is van. A jól
menő kertészetek is ott alakultak ki, ahol
elegendő mennyiségű jó viz áll rendelke
zésre.

A kötött talajokon az öntözővízek összes
sótartalma nem haladhatja meg az 500 mgjl
mennyiséget és a vizek kation összetéte
lére vonatkozóan is határértékek vannak
megadva. A rossz minőségű víz kérgesíti is
a ·talajt nemcsak szerkezetíleg rombolja.

Az öntözésre használt vizek mennyire
felelnek meg öntözésre? A rendelkezésre
álló vizek közül melyiket használják öntö
zésre, melyik a legkevésbé sós? Az öntözés
céljára szolgáló vizek minősége ísmereté
ben könnyen eldönthető, hogy melyik vi
zet alkalmazzuk öntözésre. Kellő szakérte
lemmel azt is mérlegelni tudja, hogy eset
leg nem öntöz, hogya talajt ne károsítsa,
hanem száraz körülmények közötti gaz
dálkodást folytat. Esetleg öntözésre ke
vésbé igényes kultúrát termel, amelyet
csak egy-két alkalommal öntöz meg.

Vizsgálat elvégzése nélkül is észlelhető

öntözéskor a víz sóinak talajkárosító ha
tása, kemény, kérges, erősen repedezett,
fehéres szinű a felszínen felgyűlő sóktól
a talaj felszíne. Gyomaendrődön kertész
kedésre elsősorban a Körös árterületén
az utóbbi időben inkább a Holt-Körös
partokon rendezkedtek be. Ezek talaja
kertészkedésre alkalmas, a rendelkezésre
álló vízet sem kell messzire vezetni. A gyo
maendrődi vizek minőségét az l. sz. táb
lázat mutatja be 1986. évi adatok alapján.

Öntözésre legalkalmasabb a Körös folyó
vize, amely 200 mg{1 összes sót tartalmaz
csak, a benne levő Na mennyisége 27,6
mgjl aránylag kevés.

A Pocoszugban elterjedt, hogy 18-20 m
mélységig lefúrt csövekből nyert vízzel
öntözik a kerteket. A 420 mgjl összes sót
tartalmazó víz alkalmasabb öntözésre a
pocoszugi holtág vizénél is. Ezeket a ku
takat öntözés céljából fúrták, amely a jó
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Vízmintavétel helye

l. Folyó Körös
2. Csőkút a Pocoszugban

Holt-Kiirös ágak
3. Templomzug
4. Bónumzug
5. Torzsás
6. Fűzfászug endrődi oldala
7. Fűzfászug gyomai oldala
8. Pocoszug
9. Ligetnél

10. Termálkút Gyoma
II. Vágóhídi gödrök vize
12. Ásott kút Zrinyi M. u.
13. Vízóra akna Zrinyi M. u.

Vízmű által adott víz
14. Zrinyi M. u.
15. Endrőd
16. Tisza malom
17. Tanácsháza
18. Kossuth u.

Szárazanyag mgjl

200
420

200
320
380

1000

1°4°
600
620

II20
2340
29°0
19°0

880
9°0
920
840

1000

Na+ mgjl

27,6
27,6

3°,4
55,4
64,4

285,2
292,1
126,5
147,2
441,6
529,0
598,0

265,5

296,7
296,7
296,7
296,7
296,7

Dr. We/gert József



TERVEZET
az utcatársulásban megvalósuló gáz- és szennyvízvezeték,

valamint útépítések utcatársulásai létrehozásához, ezek pályázatához

A tanácsi pénzeszközök központi nagy
mérvű csökkentése következtében a VII.
ötéves tervben megfogalmazott közmüfej
Iesztések a lakosság fokozott bevonásával
érhetők el. Az eddig lakossági erők bevo
násával elkészült gáz-, szennyvizvezetékek,
valamint útépitések különböző társulási
formákban, a tanács hathatós közreműkö

désével valósultak meg, s jelentős eltérések
voltak a kivitelezési költségek vonatkozá
sában.

Tapasztalat az, hogy a lakosság által lét
rehozott épitőközösségi társulás útján ki
vitelezett közműfejlesztések lényegesen
gyorsabban, olcsóbban valósultak meg.
Ebben közrejátszanak olyan tényezők,mint
a gépek kedvezményes igénybevételi lehe
tősége, a társultak által végzett munka, s
nem utolsó sorban az utea lakói jobban sa
játjuknak érzik a megvalósuló közművet.

Az említett okok következtében a VII.
ötéves terv hátralévő éveiben a közmű

épitések döntően utcatársulások formájá
ban valósulhatnak meg.

Az eddigi eltérő gyakorlat szükségessé
teszi, hogy a társulások, társulatok létre
hozásának, működésének alapelveit az
alábbiak szerint szabályozzuk.

I. Az utcatársulás szervezését (gáz-,
szennyvizvezeték, szilárd burkolatú
út kiépitésére) kezdeményezheti az
illetékes tanácstag, népfrontaktiva, il
Ietve bármely érdekelt állampolgár, aki
betartja az utcatársulás szervezésének
szabályait.

2. Az utcatársulás szervezési feltételeinek
biztositása érdekében
- ki kell jelölni azokat az utcákat, il

illetve körzeteket, amelyekben vala
mely közmű létesítésének műszaki

.alapfeltételei adottak.
Hi.: kivitelezést megelőző év jú
lius 3I.
Felelős: Műszaki Osztály

- Évente ki kell munkálni közművek

létesítésének következő évre vonat
kozó irányárait, amely az utca alap
szükségletének naturális mutatóira
alapul (pl. I fm 4 m széles út költ
sége)
Hi.: kivitelezést megelőző év jú
lius 3I.
Felelős: Városfejlesztési Iroda

- Évente meg kell határozni a köz
művek létesítésére forditható taná
csi támogatások összegét (közmű

bontásban) az ezzel megvalósitandó
közmű naturális mutatóit.
Hi.: kivitelezést megelőző év jú
lius 3I.
Felelős: Pénzügyi Osztály

- Elérhető tanácsi támogatás nagyság
rendjét közművenkéntnaturális mu
tatóra (Ft/fm) kell bontani
Hi.: kivitelezést megelőző év jú
lius 3I.
Felelős: Pénzügyi Osztály

3. Az uteatársulás szervezését - az egy
ingatlanra eső költségvonzat 2. pont
szerinti előzetes kiszámítása alapján 
kötelezettségvállalás biztosításával le
het megkezdeni.
A szervező (szervezők) nevét a tanács
pénzügyi osztályának be kell jelenteni.
Uteatársulás szervezését oly módon
kell lebonyolítani, hogy megfelelő elő

készítés után az érintett utca lakóinak
véleményét gyűlésen kell kikérni, ahol
az érintetteknek nyilatkozni kell arról,
hogy a társulatban az ismertetett fel
tételek alapján részt kivánnak-e venni.
A nyilatkozatokat a Tanács által ki
adott formanyomtatványon kell meg
tenni.
Hi.: kivitelezést megelőző év szeptem
ber 20.
Felelős: utcatársulás szervező

4. A társulás szervezésének eredménye
ként - amennyiben az utca lakóinak
több mint so%-a társulni kiván - ta
nácsi támogatás elnyerésére az utca
közösségének pályázatot kell benyúj
tani a Pénzügyi Osztályhoz.
A pályázatnak tartalmazni kell
- az utcában megvalósítandó létesít

mény főbb naturális mutatóit
- előzetes kalkuláció alapján várható

bekerülési költséget
- bekerülési költség fedezetét (forrás

összetételét)
- a kivitelezéssel kapcsolatos elkép-

zeléseket
A pályázatok elkészítéséhez forma
nyomtatvány kerül kiadásra.
Hi.: kivitelezést megelőző év szep
tember 30.
Felelős: szervező

s- A benyújtott pályázatokat a Pénzügyí
Osztály, a Műszaki Osztály, a VAFI
szükség esetén a szervező bevonásával
felülvizsgálja.
Hi.: kivitelezést megelőző év októ
ber 31.
Felelős: Pénzügyi Osztály

6. A pályázatokat a Pénzügyi Osztály
előterjesztése alapján a Végrehajtó
Bizottság bírálja el. A V. B. a pályáza
tok elbírálásánál különösen a követ
kező tényezőket veszi figyelembe:
- utcatársulás szervezettségi mutatója
- tervezett létesítmény szerepét, funk-

cióját
- az igényelt tanácsi források arányát
- az adott közmű szakmailag soros vol-

tát
Hi.: a kivitelezést megelőző év no
vember 30.
Felelős: előterjesztésért a Pénzügyi
Osztály

7. Pályázatok elbírálása után az utcatár
sulást szerződésileg létre kell hozni,

a lakossági hozzájárulást a társulás
számlájára be kell fizetni.
Hi.: a kivitelezést megelőző év decem
ber 31.
Felelős: szervező

8. Pályázatok elfogadása után a tervezési
munkálatokat haladéktalanul meg kell
rendelni. A tervezés költségeit a Ta
nács vállalja abban az esetben, ha az
utcatársulás megvalósul.
Hi.: értelem szerint
Felelős: VAFI

9. A megvalósuló pályázatokba foglalt
munkák bonyolításában a VAFI fo
lyamatosan részt vesz, a társulattal kö
tött megállapodásban rögzítettek sze
rint.
(Megbízza akivitelezőt, anyagbeszer
zést végez, műszaki ellenőrzést biz
tosít.)
Hi.: megállapodás megkötésére az
adott év február 28.
Felelős: VAFI

10. A társulati úton megvalósult közmű

befejezése után a bevételeket és kiadá
sokat teljeskörűen el kell számolni, az
elszámoláson a társulat illetékesein ki
vül a Pénzügyi Osztály és a VAFI ki
küldött dolgozója is részt vesz.
Az elszámolás után maradó pénzma
radványt, amennyiben az érintettek
újabb társulást nem kivánnak létre
hozni, a társulás tagjai között egyenlő

arányban fel kell osztani.
A társulás anyagának egy példányát,
annak megszünése után a Tanács irat
tárába be kell helyezni.
Hi.: értelem szerint
Felelős: Pénzügyi Osztály

II. Társulati úton elkészült közmű után
a nem társult ingatlantulajdonosokra a
közműfejlesztési hozzájárulást ki kell
vetni.
Hi.: értelem szerint
Felelős: Műszaki Osztály

12. Mivel a tervezet hosszabb távra szól,
1988-ra a határidőket módosítani kell.

- a 2. pont minden bekezdésénél
1987. okt. 3I-re

- a 3. pontét 1987. november 30-ra
- a 4. pontét 1987. december 3I-re
- az S, pontét 1988. január ls-re
- a 6. pontét 1988. január 31-re
- a 7. pontét 1988. február ls-re

A tervezettel kapcsolatban kérjük a la
kosság előzetes véleményét is. Azt szeret
nénk, ha minél több hasznos javaslattal
csiszolódna és végleges formájában jól segí
tené az utcatársulások szerveződését.

Jenei Bálint
tanácselniik

3.



Tájékoztató
a háztáji- és kisegítő gazdaságok helyzetéről> rermelési tevékenységéről

Az adóztatásra került termelők liba,
illetve húscsirke előállítással foglalkoztak.
A legnagyobb árbevételt, (3280 ooo) el
érő termelő 62410 Ft adófizetésre lett kö
telezve.

Jelenleg a termelő évi 500 ezer forint
árbevételig mentes a jövedelemadó alól.

A kedvező feltételek mellett azonban
azt is számitásba kell venni, hogya tevé
kenységhez szükséges anyagok, eszközök
beszerzési gondja - még ha a tsz-ek és
egyéb üzemek ebben sokat segitenek 
a termelőkre hárul, néha ez komoly gon
dot okoz. (Kukorica)

Az állattartásra szolgáló épületeket is
végső soron ugyanúgy létre kell hozni és
fenntartani, mint a nagyÜZemekben. Az e
területen jelentkező beruházásokat jól pél
dázza, hogy az elmúlt évben településünk
pénzintézetei I268 fő részére, több, mint
16 millió forint összegben folyósítottak
mezőgazdasági termelési kölcsönt.

A közgazdasági tényezők változása az
állatállománynál a 80-as évek fellendülésé
hez viszonyítva visszaesést idéztek elő,

amelyet az év elején tartott állatösszeirás
adatai is igazolnak.

Különösen szembetűnő a sertésállo
mány csökkenése, amelynek hústermelése
népgazdasági szinten is a legfontosabb.
A baromfi létszámot a húscsirke és libatar
tás növelte meg nagymértékben, ezek fő

leg a nagytermelőknél realizálódnak.
Az állattartás mellett a növénytermesz

tésben is átalakult a hagyományos struk
túra. A saját felhasználásra történő kis
kerti termelés felfutása mellett megfigyel
hető a háztáji földek hagyományos kul
túrájának (kukorica) csökkenése, amely
pedig döntően az állatok takarmányozását
szolgálta, s akifejezetten árutermelés tér
hódítása (hibrid kukorica, gyógy-, ipari
növények, stb.), amelyek kedvező esetben
lényegesen magasabb jövedelmet bizto
sítanak.

A kiskerti művelés felfutásához jelentő

sen hozzájáruIt, hogy az elmúlt pár évben
tanácsunk és a mezőgazdasági üzemek kö
rülbelül 800 fő részére, több, mint 100 ha
területet adtak tartós használatba, nagy
üzemileg nem művelhető,de kétségtelenül
kedvező termőadottságú területeken.

Akisgazdaságok területén jelentős pola
rizálódás is végbement, különösen a ba
romfitenyésztésnél, ahol jó pár tőkeerős

termelő működik, idegen munkaerő igény
bevételévei is, s a külsőségekből ítélve nem
kevés jövedelemmel.

A gyors meggazdagodás lehetősége kü-

1983. 1986.
dec. 3I. dec. 3I.

A mezőgazdasági termelés értékének
döntő hányada a nagyüzemekből szárma
zik, de a háztáji- és kisegítő gazdaságQk
szerepét és jelentőségét jól mutatja az a
tény, hogy a termelési formában művelik

meg az összes termőterület míntegy 10%
át, s a mezőgazdasági alaptevékenységből

1985. évben származó 296 milliárd forint
bruttó termelési értékből 88 milliárd forint
a részesedése.

Az itt jelentkező tevékenység fő irányát
jelzi, hogy a közel azonos termelési értékű

növénytermesztésnek és állattenyésztés
nek az előbbinek csak mintegy 1/. részét,
utóbbinak viszont 40%-át adja.

Természetesen egyes termékek vonat
kozásában jelentős arányeltolódások van
nak. Zöldség, gyümölcs, burgonya termelés
főleg a kisüzemekre épül, a méz, galamb,
vágónyúl pedig úgyszólván kizárólagosan.

A kisebb volumenű termékek mellett
igen jelentős a részesedésük a baromfi- és
sertés termelésben. A kistermelők tevé
kenysége szorosan kapcsolódik a nagyüze
mekéhez, ami a háztáji földeknél egyértel
műen jelentkezik, de ugyanúgy fellelhe
tőek ezek a közös szálak az állattartásnál
is, tenyészanyag, takarmánybiztosításánál
és nem utolsó sorban az értékesítés vonat
kozásában.

Akisgazdaságok árutermelő tevékeny
sége mellett jelentős súlyt képez a saját
fogyasztásra történő termelés, ami az úgy
nevezett hobbíkertek térhódításával egyre
fokozódik, s ma már egyre jobban erre
ösztönöz a gazdasági kényszer is.

A háztáji- és kisegitő gazdaságokban dol
gozók döntő többsége nem hivatásszerűen,

hanem kiegészitő tevékenységként végzi
ezen munkát.

Ebből adódóan a tevékenységüket érintő
változásokra gyorsan, a kedvezőtlenekre

szinte pánikszerűen reagálnak. Ilyenekre,
különösen a felvásárlási árak változásánál 
az elmúlt időszakokban is nem egy eset
ben volt példa.

Termelési részesedésük miatt több eset
ben kellett ezért a kormányzatnak a befo
lyásoló tényezőket korrigálni, mert a kis
gazdaságok árutermelési oldala itt is alap
vetően eredményérdekeltségre épül.

Általános megitélés az, hogy a kisgaz
daságok anagyüzemekhez viszonyitva elő

nyös tulajdonságokkal rendelkeznek. Ilyen
tényezők közé sorolható, hogy saját mun
kára, nagyrészt töredék munkaidőre épül,
meglévő gazdasági épületekben folyik a
termelés, melynek költségvonzata az úgy
nevezett amortizáció általában költségként
nem szerepel.
Döntő súllyal esik latba, hogy a ráfor

dított munka értéke már anyereségben
jelentkezik, nem terheli semmiféle köz
teher. E tevékenység adóztatása nem szá
mottevő. Az elmúlt évi termelés alapján
településünkön 20 fő lett adófizetésre kö
telezve 20,5 millió forint árbevétel után,
500 ezer forint háztáji és kisegitő gazda
sági jövedelmi adó került kivetésre.
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Szarvasmarha:
ebből tehén

Sertés
ebből koca

Baromfi

916
431

26280
2055

87744

847
394

19 81 7
1780

145778

lönösen a húscsirke termelésnél a 80-as
évek elején, sok embert megmozgatott, s a
kellő felkészültség hiányában többen csak
jelentős adósságterhet szedtek magukra, s
az ezzel kapcsolatos bírósági perek még
ma is folynak, egy-két esetben.

A termelés koncentrálódása település
szinten is nem kevés gondot vet fel, főképp
a nagy állattartók környezetében élők kö
zött, mert többezres baromfiállománynak
vagy nagyobb számú nagyállatnak lakott
területen belül, városiasodó településün
kön még a népgazdasági érdekre való visz
szatérő hivatkozás mellett is problémás az
elhelyezése.

A kistermelés feltételeinek biztositásá
ban a szocialista szervezeteknek meghatá
rozó szerepük van. Biztosítaniuk kell a
termeléshez szükséges eszközöket, anya
gokat, takarmányt, a megtermelt termékek
felvásárlását.

A termelők a mezőgazdasági szövetke
zetekkel vannak legszorosabb kapcsolatban,
amelyek egyrészt szervezík a háztáji földek
termelését, másrészt az egész településre
kiterjedően végzik aháztájiban megter
melt termékek (főképp állatok) felvásár
lását.

E tevékenységet háztáji ágazat kereté
ben, jó szinvonalon látják el. (A termelő

szövetkezetek ezirányú tevékenységének
főbb mutatóit az I. sz. melléklet tartal
mazza.)

Az adatok termelési oldala jelzi, hogy a
hagyományos tevékenység mellett új te
vékenység bevezetése igen nehéz. A hal
feldolgozó nyúlvágásra történő átállításá
val egyidőben szervezett húsnyúl termel
tetés az igen kedvező feltételek (pénznél
küli anya kihelyezés, leadott nyúlhús ki
logrammonként 0,5 kg táp díjmentes biz
tosítása stb.) ellenére sem futott fel.

Az állattartás feltételeinek biztosítását a
termelőszövetkezetek, mezőgazdasági üze
mek mellett a Gabonaforgalmi és Malom
ipari Vállalat helyi telepe, tápboltjai, vala
mínt az ÁFÉSZ tápboltjai látják el, ugyan
csak üzemeltet termény- és tápboltot több
mezőgazdaságiüzem is.

Széles területen kapcsolódik a kister
melőkhöz a helyi ÁFÉSZ és keretében
működnek a mezőgazdasági szakcsoportok
(méhész, nyú1tenyésztők, kertgazdák stb.)
közel 500 fő tevékenykedik, s mintegy 10
millió forintos termelési értéket produkál
nak. Az ÁFÉSZ termelés szervező tevé
kenysége kiterjed a szakcsoportokon ki
vülre is, elsősorban zöldség, gyümölcs,
gyógy- és ipari növény termeltetése vo
natkozásában, s gyakorlatilag a piaci el
adáson kívül itt nyílik lehetőség a megter
melt felesleg értékesítésére. A felvásárlási
tevékenység volumene összességében
évente eléri a 30 millió forintot.

A mezőgazdasági területek művelésébe

a szövetkezetek gépállománya is részt vesz,
ezen kívül jelentős a magánkézen lévő

erőgép. Hivatalos engedélye 57 főnek van
kiadva.



Megnevezés

r. 1987. évben kiadott
háztáji terület (ha)
Ebből: területben (ha)

terményben (ha)
pénzben (ha)

2. FelvásárJási tev.
- hízósertés (db)
- vágómarha (db)
- malac (db)
- húsnyúl (db)

3. Értékesítés (t)
- termény, táp eladás
- alomszalma (t)

I. SZ. melléklet
Mezőgazdasági üzemek kistermelést segítő tevékenysége

Alkotm. Béke Győzelem Körösi ÁG. Lenin Összesen

313 373 585 228 342 1841
189 183 200 132 122 826
58 91 313 60 135 657
66 99 72 36 85 358

1986. 1987. 1986. 1987. 1986. 1987. 1986. 1987. 1986. 1987. 1986. 1987.
I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII. I-VII.

1741 1927 2439 23 14 6186 6386 1550 1818 II 916 12 445
37 38 63 54 42 38 142 130

2591 3227 2591 3 227
1565 I 565

307 308 823 688 1460 1603 300 300 860 750 3750 3 649
133 r49 II5 59 239 343 150 150 410 370 1047 1071

Alkotmány Tsz kistermelőktől 1984. évben r 055, 1985. évben I 073, 1986. évben I 225 ezer liter tejet vásárolt fel.
Mezőgazdasági üzemek tagoknak igény szerint 200-300 négyszögöllucernaföldet, csalamádét biztosítanak, ezen kívül nagyobb meny
nyiségű lucernaszénát is adnak el.

2. sz. melléklet
Felvásárolt állatok

A közelmúltban megtartott agrárgyűlés
mértékegység: db

hosszabb távra meghatározta a kisáruter- sertés vágómarha
melés fontosságát. Év

Lehetőség nyílt arra is, hogy a nagy- kistermelőtől nagyüzemtől összesen kistermelőtől nagyüzemtől összesen

üzemek a mezőgazdasági nagyüzemi mű- 1980 22080 9380 31 460 470 1867 2337
velésre nem alkalmas területekből haszon-
bérbe adhatnak földet. 1981 23397 9430 32827 444 1734 2478

A szocialista szervezetek továbbra is tá-
mogatják a lehetőségek keretein belül a 1982 25392 9 251 34 643 475 1636 2 III

háztáji és kisárutermelést, figyelemmel kí-
1983 29 203 II 047 40250 345 2013 2358

sém tevékenységüket, az eddig már jól
beváIt módszereket fenntartják, és a szük- 1984 30640 II 671 42 3II 252 2140 2390
séges mértékben továbbfejlesztik.

40 369 269Gellai Imre 1985 28191 12178 r 269 I 538
Győzelem MGTSZ elnő'ke

1986 22494 II 392 33 886 250 1391 r 64r
Tanácselnőkhelyettes

Új OTP jiókkal gazdagodott Gyomaendrőd
1987. szeptember 21-től új fiókhelyiség

ben fogadja ügyfeleit az OTP gyomaend
rődi fiókja. Éppen időszeru volt már az új
fiók, hiszen a régit alaposan kinőttük.

Az r954-ben nyílt első OTP fióknak mind
össze 3 dolgozója volt, s az I964-ben kiala
kított új helyiség is csak 7 főre épült.
Ebben dolgoztunk már évek óta 13 fővel.

Ezek után érthető ha már nagyon vártuk
az új fiók elkészültét.

Új helyiségünk a mai igényeknek meg
felelően korszeru. Területe a régi helyi
ségének háromszorosa, s a tágas ügyfél
téren túl kényelmes szociális helyiségeket
is magába foglal.

Úgy érzem, eddig végzett munkánkkal
is kiérdemeltük, hogy méltó körülmények
közé kerültünk. Mint a lakosság és a ta
nácsok bankja az eltelt 33 évben számos
lakossági és tanácsi probléma megoldásá
hoz nyújtonunk hitelt és támogatást.
Mintegy I 800 új családi ház építéséhez
nyújtonunk hitelt, s az egyéb építési kate
gória cimen nyújtott hitelek száma jóval

meghaladja ennek kétszeresét. Tanácsi
megbízásból közel ezer építési telket érté
kesítettünk. Megépittettünk 617 OTP be
ruházású társasházi lakást és 60 szövetke
zeti lakás építését támogattuk hitellel.
Ezen túl foglalkozunk használt társas és
kertes családi házak visszavásárlásával és
újraértékesítésével. Rövid lejáratú hitelek
ből éves szinten r ooo-r 300 db közötti
tételszámban, s mintegy II-I3 M/Ft
összegben folyósítunk hitelt.

Mint a tanácsok bankja hitellel támo
gattuk a Gyoma-Endrőd közös víz- és
szennyvíztársulás megvalósítását, valamint
a hunyai vízműtársulást is. Közreműköd

tünk olyan beruházásokban mint a 3. sz.
Ált. Iskola, vagy a Katona József Művelő
dési Központ építése, illetve felújítása.
Hitellel támoganuk és a bonyolításban
közreműködtünk a gázprogram megvaló
sításában, hogy csak a legjelentősebbeket

említsem. A problémák ellenére is ered
ményesen tudtunk együttműködni,hála a
jó kapcsolatoknak, mely pénzintézetünk és

a tanácsok között hosszú évek alatt kiala
kult.

BetétáIlományunk eddig kedvezően ala
kult, s napjainkban mintegy 165 MIFt-ot
tesz ki. Az utóbbi időben a szokásosnál
nagyobb volt a betétkiáramlás, nálunk is
érvényesül az országos tendencia. Ezen
üzletágunkban a közelmúltban számos új,
kedvező konstrukció került bevezetésre.
Elég ha csak a lakásnyeremény, vagy
nyugdijtakarékossági betétre utalok. De
megjelentünk a kötvénypiacon is, s to
vábbi új betétfajták bevezetése is várható.
Sajnos, oszágos szinten a kívántnál ked
vezőtlenebbül alakult eddig a betétállo
mány, s ez a jövőre nézve kedvezőtlen.

Tevékenységi kötünk a fentebb elmon
donakon túl még számos területet ölel fel.
Ezek közül mint legjelentősebbetemIítem
a szerencsejátékokat. Nagyközségünkben
igen kedveltek, s ennek köszönhető, hogy
az elmúlt évben közel 21M db került érté
kesítésre totó- illetve lottószelvényből

együttvéve. A heti átlageladás ezer lakosra
számítva eléri a heti r 300 db-ot. E ked-

Folytatás a 6. oldalon
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Évadkezdés a Művelődési Központban

vező kép késztetett bennünket arra, hogy
a régi fiók helyén egy korszerű, kényelmes
totó-lottó irodát alakittassunk ki. A tervek
már készen vannak, s a kivitelező október
második felében veszi át a munkaterületet
és várhatóan 1988. március 31-re készül el.

Köztudott, hogy 1987 elején bankreform
zajlott le Magyarországon, s ennek kere
tében újabb bankok jelentek meg a pénz
piacon. Ez természetesen befolyásolja a
többiek ténykedését, így a miénket is.
Megítélésem szerint a megújult bankrend
szerben helyünk és szerepünk nem válto
zik, mi változatlanul a lakosság és a taná
csok bankja kivánunk lenní. Egyértelmű

azonban számunkra, hogy a korábbi mód-

A felújított és korszerűsített Művelő

dési Központ ez év augusztus 7-i átadásá
val ismét két művelődési otthon, a Táj
ház, valamint az öregszőlői művelődési

terem mint bérleményünk szolgálja in
tézményünk szervezésében a lakosság kul
turális igényeit.

Tájházunk minden kedden és pénteken
10-12 óráig, valamint 14-18 óráig várja a
látogatókat. Ettől eltérő időpontban elő

zetes bejelentés alapján is fogadunk cso
portokat. (Bejelentés a 31-777-eS telefon
számon.)

Öregszőlőben, az Öregek Napköziott
hona nagyterme az ottani lakosság vala~

mennyi tagja részére nyitva áll kötetlen
beszélgetések, zenehallgatás, TV-nézés,
különböző rendezvények aIkalmával.

Az ott működő nyugdíjas klubnak tagjai
igen aktívan, jelentős társadalmi munkával
alakitották ki környezetüket, tartalmas
programokon vesznek részt a helyi műve
lődési otthonainkban, ahol az idei évad
ban több hagyományos és új művelődési

forma indítását tervezzük.
Továbbra is működnek nyugdíjas és

nőklubjaink, hímző szakköreink, népdal
körünk, versenytáncklubunk és a Körös
menti Szövetkezeti Néptáncegyüttes.

Óvodás, gyermek és ifjúsági korosztály
részére mindkét művelődésiotthonunkban
sikeresen beindult a néptáncískola, a gyo
mai részen a társastánc szakkör.

Szeretnénk felhívní figyelmüket, hogy
valamennyi csoportba még fogadunk el,
főleg fiú jelentkezőket.

Kezdő, haladó angol, német nyelv, gitár,
KRESZ, kézikötő, szövő, szabás-varrás,
kondicionáló női torna, gyermektorna,
tartásjavító gyógytorna, lúdtalpas gyerekek
gyógyulását segítő torna, dzsesszbalett,
diák és felnőtt társastánc, szülésre felké
szítő és csecsemőgondozási tanfolyam in
dulásához várjuk az előzetes jelentkezŐket

mindkét művelődésí otthonban, október
közepéig. (Ezt követően is elfogadunk még
jelentkezéseket.)

Ezen kivül várja az érdeklődőket a már
meglévő gyermek és felnőtt bélyeggyűjtő,

a sakk, s az újonnan induló kertbarát kör,
a népzenei műhely népi hangszeres tanu
láshoz, az egyes tájegységek kultúrkincsei
nek megismertetéseivel.
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szerekkel nem lehet eredményesen dol
gozni, ezért nekünk is meg kell újulni.
További új szolgáltatásokat kivánunk be
vezetni, s az új fiókhelyiségben kialakitott
kulturált ügyfélszolgálatot kívánjuk to
vábbfejleszteni. A tanácsokkal kiala1:ult jó
kapcsolatainkat tovább kívánjuk mélyíteni,
szem előtt tartva a népgazdasági és a szű

kebb nagyközségi érdekeket. Lakásépítés
terén a minőségi lakásépítés feltételeinek
megteremtésében látom az előrelépés lehe
tőségét.Bizom benne, hogy munkatársaim
mal a magunk, S a népgazdaság által tá
masztott elvárásoknak eleget tudunk tenni.

Rácz Béla
jiókvezet6

A 7-8-osok részére a tini klub, a 14 éven
felüli diákok és dolgozó fiataloknak az ifjú
sági klub nyújtana kellemes és tartalmas
időtöltést.

Tervezzük dzsessz-klub indítását, mely
hez várjuk a programmal kapcsolatos ötle
teiket, s a jelentkezőket.

Nagyrendezvényeink közül a felújítás
teremtette meg ismét a bérletes színházi
előadások feltételeit, melyek korlátozott
számban még kaphatók. Folytatjuk bérle
tes irodalmi sorozatunkat is a két "há
zunkban" változó helyszínnel.

Szintén váltott helyszínnel adunk he
lyet az ún. "Fiatalok hétvégéjé"-nek, ami
kor is a video-disco mellett biliárdasztal,
társasjátékok, TV-játékok, videofilm vetí
tés, divatbemutatók, breaktánc, karate
stb. bemutatók bővítik a kinálatunkat.

Ezek mellett igénybe vehetik korszerű

büfénket, s lehetőséget biztosítunk csere
berékre, kiállításokon való részvételükre,
szombatonként 17-23 óráig.

Havonta egy alkalommal rendezünk
"Családí hétvége" programokat.

Ennek keretében nyitva áll a "Gyerek
berek", a gyermekek terme, ahol az ő

érdeklődési körüknek megfelelő alkotóte
vékenységek, szórakozási lehetőségek vár
ják a legifjabbakat.

Az anyukák részére dísznövényápolási
szaktanácsadást, kozmetikai bemutatót,
kötés-szabásminták megtekintését, Her
bária-termékek árusítását stb. tervezzük,
az apukák használhatják a biliárdasztalt,
a kártyatermet, VIDEO-ról horgászattal,
kiskertgondozással stb. kapcsolatos filmek
megtekintését, horgászbörzét, bélyegbör
zét tervezünk.

Nosztalgia báljainkra a középkorosztály
tagjait várjuk, ilyenek a november 2I-i
Erzsébet-Katalin bál, asziveszteri bá
lunk, a Déryné Művelődési Házban ren
dezendő februári "Farsangi randevú",
valamint a húsvéti "Locsoló-bál".

A gyermekek részére mindkét intéz
ményünkben több gyermekműsort szer
vezünk, továbbra is helyet adunk a Fil
harmónia bérletes ifjúsági hangverse
nyeinek.

Kiállításainkat is jóval szélesebb körből

szervezzük, ahol helyet kap ásvány-kőzet,

bélyeg, érem, kisállat, tűzzománc, grafika,

festmény, szobor, kisplasztika stb. A vég
legesen hazakerült Corini-képeknek a Ha
zafias Népfront tanácskozótermét vehet
jük igénybe nagy köszönettel, amelyek
hétfőtől péntekig 8-16 óráig a helyszínen
megtekinthetők.

Terveink közt szerepel "közönségbusz"
szervezése, bizonyos rendezvényekre, pl.
az ország területén rendezendő szabadtéri
játékok, bemutatók, az Operaház, egyes
színházak előadásainak, dzsesszkoncertek,
rockkoncertek stb. megtekintésére.

Ehhez várjuk javaslataikat, igényeiket!
Előzetes egyeztetés alapján bérbe adjuk

intézményeink helyiségeit, valamint egyéb
berendezéseit, kiegészítve egyéb szolgál
tatásokkal (pl. fény- hangtechníka; video;
műsorszervezés,műsorbiztosításstb.). Ki
sebb-nagyobb gyűlések, találkozók, ünnep
ségek, bálak kaphatnak helyet a megfelelő

bérleti díj ellenében.
A fenti elképzeléseinkhez igyekszünk

hatékony propagandát kifejteni (hangos be
mondó, plakát, szórólap, élőszó), de sajnos
ezek a költségek is egyre emelkednek, s
nem né1külözhetjük társadalmi vezetőségi

tagjaink és mások szervező munkáját.
Kérjük a Kedves Olvasókat, hogy a ma

guk csatornáján szíveskedjenek segítséget
nyújtani ahhoz, hogy minél több ember
értesüljön programjainkróI.

Bízunk abban, hogy az egyre szűkülő

családi és egyéni pénztárcák azért néha
néha kinyilnak a kultúra, a művelődés

céljaira, mi pedig ennek ellenében minden
igyekezetünkkel azon fáradozunk, hogy
kellemes és hasznos élményekkel távoz
hassanak majd egy-egy csoportfoglalko
zásról, vagy nagyrendezvényről.

Megyeriné Csapó Ildikó
igazgató

Újdonságok
a Vidovszky-emlékszobában
Az 1986 őszén Gyomaendrődön (Kos

suth u. 30. alatt) megnyílt állandó kiál
lításra az elmúlt hetekben újabb festmé
nyek érkeztek.

A Budapesti Művészetbarátok Egyesü
letének Vidovszky Béla Emlékbizottsága
széles körben igyekezett bírt adni a kiál
lításról, és ezzel párhuzamosan akciót in
dított további képek felajánlására. Jól
gondolta, hogy a kezdeti bizalmatlanságot
a kiállítás sikere feloldja.

Bemutatom a kapott új vásznakat, vala
mennyi olajfestmény.

Duino vára 100 x 80 cm (1918)
Vidovszky első képei I90s-ben jelentek

meg kiállításon, majd a tízes évek elejétől

már rendszeres résztvevője a rangos tár
latoknak. I9I2-től a szolnoki művésztelep

törzstagja. I9I4-ben a Vacsora után című

alkotásával elnyeri a Wolfner-dijat. Ugyan
az évben a király vásárolja meg egy ente
riőrjét. Szóval, amikor kitör a világháború,
Vidovszkynak már jó neve van, így 1916
ban hadifestővénevezik ki. Előbb az orosz
fronton dolgozik, majd átkerill az olasz
frontra. Duino a Trieszti-öböl partján
fekszik; határában a Karszt sziklái fehér
lenek. Itt mered a viz fölé Duino ősi vára.
A Mestert munka közben valaki lefény-



képezte. A fotón látható a táj és a csak
nem kész vászon. Ritka értékes fölvétel,
amely szerepel az 1983-ban kiadott kis
Vidovszky-monográfiában.

Szüleim a gyomai kertben 140 x 120 cm
(1909)

Vidovszkyt tanulmányai hamar elszó
lították szülőhelyéről. Előbb a fővárosban

tanult, majd müncheni és párizsi tanul
mányútjai következtek. Ám Gyomára
gyakran visszatért. A szülői házban tett
látogatásai alkalmával sem tétlenkedett;
jópár alkotása készült itt, többnyire táj
képek. 1909-ben azonban - első ízben 
megörökítette szüleit is. Később még né
hány ilyen témájáról tudunk (1912: Va
csora után; 1921: Szüleim levelet olvas
nak; 1922: Édesapám, édesanyám; 1923:
Szüleim - Patience; 1925: Szüleim tuli
pánnal).

Templombelső85 x 60 cm
A művész hosszú élete során mintegy

2000 képet festett, s ebből mindössze kb.
330 szobabelső. Pedig Vidovszky e mű

fajnak igazán hivatott mestere volt, ezt
minden kritikusa elismeri. Várak, kasté
lyok, kúriák belső képeit örökítette meg
számunkra a XVII-XVIII. század holland
mestereinek stilusjegyeivel. Készitett né
hány képet templomokban is. Ezek kö
zött a legismertebb a Maulbertsch freskók
a sümegi templomban és a Kolozsvári Far
kas utcai református templom. Az előbbi

a Vatikánban, az utóbbi Kolozsvárott
van. Itthon maradt templombelsői közül
ez az egy, amelyről tudunk.

Veress Lajos főtörzsorvos arcképe
68x84 cm

Vidovszky munkásságának különösen az

első évtizedeiben szívesen festett portré
kat; 1943-ig mintegy no-et, ezt követően
már csak kb. harmíncat. Ezek között sze
repel az a néhány önarckép, amelyek kö
zül egy a kiállításon is látható. A port
rékhoz igen nehéz hozzájutni, mert azok
a családoknak - érthetően - féltve őrzött

kincsei. A kiállítás most az egyik unoka jó
voltából kapta meg ezt a képet, így alka
lom nyílik a művész portré-festészetének
más oldalú bemutatására.

Edesanyám 76 x 100
Az édesanya 10 gyermeknek adott életet,

közülük hetet sikerült fölnevelnie, úgy,
hogy a hat fiúnak diplomát is adott a ke
zébe. Vidovszky Ferencné Launer Ida dol
gos asszony volt, nem mesterkélt beállítás
tehát, amikor fia festményein szinte min
dig a tevékenykedő (kézimunkázó, varró
gép mellett ülő) anyát látjuk. Ez a zsáner
kép is tulajdonképpen egy remekbe sike
rült portré.

A most ajándékul kapott értékes alko
tások pompásan kiegészítik a már meglévő
vásznakat, s lehetővé teszik a művész még
sokoldalúbb bemutatását.

Úgy érzem, hogy ezekkel a szép gesz
tusokkal sem zárult Ie az ajándékozások
sora. A kiállitás sikere föltétlenül ösztö
nözni fogja a művész örököseit, tisztelőit

arra, hogy újabb képekkel gazdagítsák
Vidovszky egyetlen állandó kiállítását.
Különösen akkor lesz erre szükség, amikor
már új helyen, több képe elhelyezésére
nyílik lehetőség. Fontos, hogy a mester
legjobb alkotásai kerüljenek ide a falakra,
hiszen a látogatók ezrei talán éppen itt
ismerkednek meg a művész életének leg
jellegzetesebb munkáival. A jelenleg lát-

ható mintegy tucatnyi kép csak igen sze
rény ízelítőt adhat egy élet terméséről.

Különösen fontos lenne az enteriőrök és
tájképek javából néhánynak a megszerzése,
s akkor már elmondhatjuk, hogy a kíállítás
teljes keresztmetszetét adja Vidovszky
életművének, bár még akkor is csak - csepp
a tengerből.

Közeledik az őszi-téli időszak, legjobb
alkalom a múzeum-látogatásra. Gyoma
endrőd lakói biztosan elzarándokolnak
Vidovszky Béla állandó kiállitására. De
gondolni keII arra is, hogy az egyre több
ide látogató se mulassza el az emlékszoba
fölkeresését. Az iIIetékesek pedig gondol
janak arra is, hogy időnként tájékoztassák
a sajtót, a rádiót, hívják meg a tévét, mert
a művész nemcsak a gyomaendrődieké,

hanem az egész országé.
(Vidovszky Béla Gyomán született 1883

ban és Budapesten hunyt elI973-ban.
Egykori fővárosi lakóháza falára emlék
tábla került. Pátzay Pál Kossuth-díjas
szobrászművészünk I96I-ben elkészítette
mellszobrát, amely a kiállításon látható.
Reményi József kíváló kisplasztikusunk
ugyancsak I96I-ben plaketten örökítette
meg a mestert. A Magyar Nemzeti Galéria
20 alkotását őrzi; 5 festménye a Parla
mentet díszíti. Gyomaendrődön utca is
őrzi nevét. Az Emlékbizottság időnként

kíadja egy-egy alkotásának levelezőlap

reprodukcióját. A békéscsabai - jelenleg
Rózsa Ferenc nevét viselő - gimnázium,
ahová Vidovszk-y járt, még adós az emlék
táblával ...)

Láng Miklós
az Emlékbizottság vezetője

Egy kiállítás képei HNF ülésről
Gyomaendrődön,a Déryné Művelődési

Házban, 1987. október 12-én Bella János
NSZK-ban élő, endrődi születésű festő

művész alkotásaiból készült kíállítás meg
nyitóján vehettemrészt. Dr. Szabó Ferenc,
a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója
megnyitó szavai sugározták a művész iránti
tiszteletét és nagyrabecsülését. Fölolvasta
Bella János szülőfalujához, annak lakóihoz
írott honvágyról és igaz szeretetről tanús
kodó levelét.

Idézet Bella János önéletírásából:
"Tíz közül nyolcadik gyermekének ho

zott világra anyám Endrődön 1935. feb
ruár 22-én, pár nappal a »Csendőrsortűz«

előtt.

Nem kis erőfeszítésbe került elszakad
nom attól a faluközösségtől, ahol minden
arc, minden bokor oly meghitt volt. De én
festő akartam lenni és ez tanulással és vi
láglátással jár". - Eddig az idézet.

Bella János a jó öreg Endrődi Polgári
Iskolában osztálytársam volt. S most .. ,
képeit nézegetve tovatűnt ifjúságunk édes
varázsa érintett meg. Képeiről erő, tisz
taság, hit és érzelem sugárzik. Művészete

előtt fejet hajtva idéztük föl közös emlé
keinket az osztálytárssal, Giricz Vendellel,
a III. sz. Általános Iskola igazgatójával.
Ö emlékeztetett rá, hogy annak idején
az iskolapadban lehetett matematika vagy

történelem óra, "Bella Jani" (mi így hív
tuk) szüntelenül rajzolt. Könnyed, finom
mozdulatokkal egyre-másra születtek a
gyönyörű rajzai a kis gyűrött irkában az el
faragott ceruzával.

Mi gyerekek megcsodáltuk, de nem sej
tettük, hogy közülünk szerényen álmo
dozva az I987-es tárlat alkotóművészévé

küzdí fel magát.
Jó érzés volt leveléből hallani, hogy ha

művészi munkája és családja az NSZK-ba
köti, a lelke mélyén egyre erősödő honvágy
vonzza hazája, az Alföld, a szülőfalu felé.
Bizonyítja ezt gyakori "haza" látogatása,
s az itthoni családi, baráti, művészi kap
csolatai.

A faluban köztiszteletben álló "Bella"
család a művész távolIétében is a vendég
látó házigazda szeretetével fogadta a kiál
lításra érkező látogatókat.

A tárlat megtekíntése után a Bella csa
lád ízlésesen terített baráti megvendége
lésre invitálta a mintegy 60-70 fő látogatót.

Az oldott légkörű beszélgetésben együtt
idéztük a művész Bella János gyermek- és
ifjúkorát. Köszönjük a család figyelmes
vendégszeretetét.

"Bella Jani", az osztálytársaid büszkék
vagyunk Rád.

Szabó Incéné
Népfront titkár

A Hazafias Népfront Városi Jogú Nagy
községi Bizottsága október 22-én tartotta
soron következő ülését. A népfront tanács
kozótermében megtartott ülésen három na
pirendi pont szerepelt.

I. A munkaképes korú lakosság foglalkoz
tatottságának helyzete és a szakképzett
ség alakulása Gyomaendrődön.

2. A tanulóifjúság fizikai állóképessége, ed
zettsége érdekében előttünk áIIó felada
tok.

3. Bejelentések.

A napirendi pontokból kítűnik, hogy a
gyomaendrődi lakosság jelen problémái és
a holnap felnőtt lakosainak egészségvé
delme áIIt a középpontban. A szakképzett
ség területén a megyei átlaghoz képest
nincs lemaradásunk, eIIenben a felsőfokú

végzettség tekintetében sok a pótolnivaló.
A Hazafias Népfront munkájára jellemző,

hogy igyekszik sokszinűen, segítőkész aka
rattal, naprakész munkaprogrammal hozzá
járulni nagyközségünk fejlődéséhez. Június
óta I I ülésen tárgyaltak meg különböző

közérdekű témákat, vitatkoztak, tettek elő

revivő javaslatokat.

Beinschróth Károly

7



Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Halászati Bizottsága
Gyomaendrődön

A Szövetkezetek Nemzetközi Szö
vetsége Végrehajtó Bizottsága ez év
októberében Magyarországon tartotta
ülését. Ehhez kapcsolódva október 18
22 között a Halászati Bizottság is ha
zánkban ülésezett.

Október 18-án előbb a végrehajtó
bizottság, majd a plenáris ülés foglal
kozott a halászati szövetkezetek mun
kájával, a jövő feladataival. Egyes or
szágok küldöttei tájékoztattak az el
múlt évben hazájukban végzett mun
káról, s arról, hogy mit várnak e világ
szövetkezeti halászatát összefogó szer
vezettől. A küldöttek a bizottság elé
fontos feladatként állították a fejlődő

országok halászati szövetkezeti moz
galmának segítését, ahol eddig még
nincsenek szövetkezetek, ott a szövet
kezés beindítását, támogatását.

Ugyanilyen kiemeit fontosságú té
maként került tárgyalásra a vizek tisz
taságának kérdése.

A végrehajtó: bizottság tagjaként
dr. Csoma Antal képviselte a magyar
szövetkezeti halászatot és az a megtisz
teltetés érte a mozgalmat, hogy a Halá
szati Bizottság alelnökévé választották,
s így Európát is képviseli a végrehajtó
bizottságban. A bizottság elnöke ja
pán, 4 alelnöke közül I kanadai, I iz
landi, I maléziai és dr. Csoma Antal
Magyarországról.

A plenáris ülésen írásos anyagban
mutattuk be a magyar szövetkezeti ha
lászat kialakulását, érdekképviseleti
rendszerét, a halászati szövetség fel
adatát, a haltermelés alakulását az el
múlt 5 évben, a különböző halfajok fo
gási arányát, az értékesítés probléma
körét. Az írásos anyagban bemutattuk
a szövetségünk elnöksége mellett mű
ködőkörnyezetvédelmi bizottság mun
káját és javasoltuk:

r. A Szövetkezetek Nemzetközi
Szövetsége Halászati Bizottsága te-
intse kiemelten fontos feladatnak a

természet és környezetvédelem, ezen
belül a vizek tisztaságának védelme ér
de ;:ében végzett munkát. A bizottság
vállalja fel a tagországokban e munka
beindítását, ahol ez már beindult, nem
zetközi egyeztetését.
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2. A Halászati Bizottság következő

ülésén tűzze napirendre tagországon
ként a munka értékelését, s dolgozzon
ki ajánlást a magasabb színvonaion
végzett munka érdekében.

3. A Halászati Bizottság dolgozzon
ki pályázati rendszert a vizek tisztasá
gának védelme érdekében végzett
munka elismerésére. Évente értékelje
a pályázatokat, s a feladat megvalósí
tása érdekében legtöbbet tevő, vagy az
adott országban esetleg nemzetközileg
legnagyobb eredményt elérő országot,
valamint személyt (személyeket) ré
szesítse erkölcsi elismerésben.

Az irásos anyagot felszólalásomban
a következő szóbeli tájékoztatással egé
szítettem ki :

"Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy a Szövetkezetek Nemzetközi
Szövetség Halászati Bizottsága Ma
gyarországon tartja a soros ülését, s
olyan jelentős témákat tűzött napi
rendre, amit a korábbiakban megis
merhettünk. Ezt mi - ahogyan azt Fü
löp elvtárs a köszöntőjében mondta 
úgy értékeljük, mint a magyar szövet
kezeti halászati mozgalom elismerése,
s biztatást ad a jövőben munkánk jobb
végzéséhez. E mellett a tapasztalatok
átadása, információcsere, egymás
eredményeinek és gondjainak megis
merése a látókör bővítése mellett saját
munkánk végzésében is a jobbítás le
hetőségét foglalja magába.

Az elmúlt évben rendkívül nagy
veszteség érte a magyar és a világ szö
vetkezeti halászati mozgalmat, elhunyt
Bencze Ferenc, halászati szövetségünk
titkára, s az SZNSZ Halászati Bizott
ságának személyisége. Nagy tapaszta
latú, szövetkezeti embert vesztettünk
el, aki fáradtságot nem ismerve mun
kálkodott a halászok érdekében, a halá
szok élet- és munkakörülményeinek ja
vításáért, a technikai színvonal növelé
séért, a tapasztalatok folyamatos cseré
jéért, a halászati szövetkezetek kölcsö
nös megértésének és gazdasági együtt
működésének elősegítéséért, nemcsak
Magyarországon, hanem szerte a vilá
gon. Élete utolsó napjaiban is erre
gondolt, nem hitte el, hogy a nagy aka
ratot is megtöri a könyörtelen halál.

Pótolhatatlan űr maradt mögötte, de
szelleme itt él közöttünk, s korábbi
iránymutatásának megfelelően végez
zük munkánkat.

Írásos tájékoztatónkban részletesen
szóltunk a magyar halászati szövetke
zetek és szövetségünk múltjáról, jelen
legi munkájáról és feladatainkról.
A holnapi - holnaputáni vidéki utun
kon megismerkedhetnek egy speciális
halászati szövetkezet munkájával, éle
tével, valamint a magyar halászati ku
tatás központjával, feladataival és ered
ményeivel.

Akiadott irásos anyag néhány meg
állapítására és javaslatára szeretnék
most kitérni.

A szövetkezeti halászatnak nagy
múltja van Magyarországon. Nemcsak
a termelésünk mennyiségi nagyság
rendje jelentős, hanem az a mozgalmi
úttörő szerepe is, amely a szövetkeze
tek és érdekképviseleti rendszer kiala
kulásában és fejlődésében a saját pél
dán keresztül is érvényesült.

Jóleső érzés olvasni, hogy az a fel
adatcsoport, amelyet a Halászati Szö
vetség elé állítottak a tagszövetkeze
teink, jórésztmegfogalmaz6dtak a Ha
lászati Bizottság Szabályzatában a 3.
cikkely »Tevékenységi kör« címszó
alatt.

Érdekképviseleti munkánk ismerte
tésekor szeretném kiemelni, hogy a
Halászati Szövetségünk feladatai kö
zött az operatív munkában a képvise
let mellett szolgáltató és iránymutató
szerepkör kiemeit fontossággal talál
ható meg. Ez az ált::>lános mezőgazda

sági szövetkezeti érdekképviseleti
munkához képest sok speciális vonást
tartalmaz, s így Halászati Szövetsé
günk a Termelőszövetkezetek Orszá
gos Tanácsán belül az egyetlen ágazati
érdekképviseleti szervezet.

A szolgáltatási tevékenységből ki
emelem, hogy a szövetség ivadékne
velő tógazdaságot tart fenn, aminek
az az elsőrendű feladata, hogy a tag
szövetkezetek részére jó minőségű iva
dékot és tenyészhalat állítson elő. Iva
déknevelő tógazdaságunk a termelés
mellett példaként szolgál a termelés
ben, s itt a helyszínen lehet megismer
kedni azoknak a tanácsoknak az alap-



jaival, amelyet a szövetség a halgazdál
kodásban, a tenyésztési, takarmányo
zási, állategészségügyi, szállítási, tech
nológiai és gépesítési kérdésekben ad.

Segítségére van a szövetség a tag
szövetkezeteknek a működés és gaz
dálkodás körében szükséges anyagok,
eszközök, gépek, berendezések beszer
zésében, a korszerű eljárások és tech
nológiák bevezetésében, termékeik ér
tékesítésében. Jelentős a szövetség sze
repe tagszövetkezetek exportjának bo
nyoIításában.

A szövetség kölcsönös támogatási
alapot működtet, s ezen keresztül az
átlagosnál lényegesen alacsonyabb ka
mat felszámítása mellett tud hitelt
adni az ideiglenesen pénzügyi problé
mával küzdő tagszövetkezeteknek.

Segíti és szervezi a szövetség a szö
vetkezeti tagok egyéni érdekvédelmét,
jogvédelmét és jogsegélyszolgálatát.

A Halászati Szövetség szakmai be
mutatókat, tapasztalatcseréket, bel- és
külföldi tanulmányutakat, képzést- és
továbbképzést szolgáló tanfolyamokat,
tanácskozásokat szervez és ellátja a
szakmunkásképzés szervezésével járó
tennivalókat.

Láthatjuk tehát, hogy a Halászati
Szövetségünk milyen szerteágazó és
felelősségteljes munkát végez a tagszö
vetkezetek és szövetkezeti tagok érde
kében.

A Halászati Szövetséghez tartozó
tagszövetkezetek termelése az utóbbi
időben csökkent, de ez nem egyedi
jellemvonás, az egész magyar halászat
termelési eredménye csökkent. Mi
döntő jelentőségűnektartjuk az időjá

rási tényezők mellett annak az emberi
károkozásnak a jelentőségét, amelyet a
környezetszennyezés keretei között
vízszennyezés címen határozunk meg.

Voltak és vannak időjárási és más
állategészségügyi tényezők is, amik a
haltermelésre, halfogásra negatívan
ható tényezők, de ezek ellen maguk a
halászok tudnak védekezni. Viszont a
vizek tisztaságának megőrzése érdeké
ben a vízszennyezések megakadályo
zására kevés ez a kis embercsoport, aki
ket »halászok(, gyűjtőnéven fogalma
zunk meg, jelentős javulásra csak tár
sadalmi összefogással számíthatunk, de
tovább megyek, csak nemzetközi ösz
szefogás hozhat megnyugtató eredmé
nyeket.

Ezért írtuk le, s tartom kiemelten
fontos feladatnak, hogy a Halászati
Bizottság tűzze zászlajára e kérdések
kel való foglalkozást, szenteljen a javí
tás lehetőségeinekmegvitatására külön
időt, s ne kampányfeladatnak tekint
sük, hanem a halászat érdekei mellett
az emberiség fennmaradása érdekében
végzett folyamatos cselekedetsornak.

Úgy gondolom, a vizek tisztaságá
nak megőrzése, vagy az eredeti állapot
visszaállítása érdekében végzett munka
nem európai fontosságú, hanem vi
lágra szóló munkaprogram lehet.
Ezért ismételten szíves figyelmébe
ajánlom a Tisztelt Halászati Bizottság
nak írásos tájékoztatónkban megfogal
mazott javaslatunkat.

A Halászati Bizottság Szabályzatá
ban 3. cikkely r. és 2. pontjában úgy
fogalmaz, hogy a »Tevékenységi kör
fontos része - szemináriumok és kon
ferenciák szervezése különböző témák
ról a tagországok kölcsönös érdekeinek
elősegítéséhez, valamint - Halászati
Szövetkezeti mozgalmak támogatása a
fejlődő országokban olyan tevékenysé
gek révén, min.t a halászati szövetkeze
tek alapításához és vezetéséhez -adott
útmutatás és segítség, valamint a le
endő vezetők betanítása.«

E két pont megvalósítása érdekében
felajánljuk,hogy igényesetén 2-3 hetes
szemináriumot szervezünk 1988, vagy
1989-től kezdődően 15-20 fő részére
minimális részvételi költséggel.

A Nemzetközi Szervezet részéről

meg kellene teremteni az anyagi alapot
az utazás költségeinek fedezésére, va
lamint az oktatás költségeihez való
hozzájárulásra, mi is a szervezés mel
lett vállalunk anyagi konzekvenciákat.

A szeminárium keretében a terme
lés, gazdálkodás elméleti kérdésein kí
vül a helyszínen tanulmányozható
lenne a magyar szövetkezeti halászat
gyakorlati tapasztalatai, az egész ter
melési rendszer gazdasági eredményei
mellett az a szövetkezet-politikai hát
tér, aminek keretei között a halászati
szövetkezeteink mlffikálkodnak.

Megjegyzem, hogy a FAO szerve
zésében jelenleg is folyik halászati
szakemberek képzése és továbbképzése
Magyarországon Százhalombattán és
Szarvason, de ez kifejezetten szakmai
jellegű, s nem foglalkoznak szövetke
zetpolitikai kérdésekkel. Tehát a mi

szervezésünk egyik programja éppen
ez lenne, eleget téve a Szabályzat 3.
cikkely 2. pont kitételeinek.

Köreinkben nem kell külön beszélni
a hal - halászat jelentőségéről, szere
péről, hiszen mi, úgy gondolom, va
lamennyien e mozgalom elkötelezett
jei vagyunk. Mégis szeretnék beszá
molómban a Haltenyésztési Kutató
Intézet felhatalmazása alapján egy je
lerJeg is folyó kutatási program ered
ményére kitérni, ami még jobban rá
irányítja a figyelmet a hal jelentősé

gére, szerepére, ami által növekedhet a
halászat társadalmi elismerése.

Tudományos eredmények szerint a
tengeri halak húsában olyan zsírsavak
találhatók, amelyek a hal rendszeres
fogyasztása esetén csökkentik az ér
elmeszesedés és szívinfarktus veszé
lyét. A Haltenyésztési Kutató Intézet
és a Magyar Tudományos Akadémia
szegedi Biológiai Központjának mun
katársai ezeket az anyagokat megtalál
ták a hazai halakban is, legnagyobb
mennyiségben a hazánkban néhány év
tizeddel ezelőtt honosított fehér busá
ban.

Az előzetes eredmények egyértel
műen mutatják a busaételek kedvező

hatását az érelmeszesedés és a szívin
farktus »rizikótényezői('-nek mérsék
lésében.

Jelenlegi ismereteink szerint leg
alább hetente kétszer busából készült
ételeket fogyasztva I/IO-re csökken a
szívinfarktus valószínűsége. A kísérle
tek még folynak, de szükségesnek tar
tottam beszámolómban erről megem
lékezni, mert egyrészt a kutatásokat a
szövetkezeti mozgalom anyagilag is tá
mogatja, másrészt a végleges konklú
ziók levonása után tovább nő a hal 
halászat jelentősége.

Tudom, hogy a világ más részein
még az alapvető élelmiszerek megter
melése a probléma, és inkább az alul
tápláltság ellen kell védekezni a terme
lés növelésével, de úgy gondolom,
hogy a hal szerepének komplex - az
egész világra kiterjedő - propagálásá
val munkánk jelentőségénekelismeré
sét segítjük elő.

Attanulmányozva a Halászati Bi
zottság korábbi munkáját a magyar ha
lászati szövetkezetek nevében úgy ér
tékelem, hogy a bizottság igen hasznos

folytatás a IG. oldalon

9



tevékenységet végzett. Külön kiemel
kedő a délkelet-ázsiai Halászati Albi
zottság tevékenysége, amelynél felbe
csülhetetlen jelentőségű a japán Halá
szati Szövetség erk0lcsi és anyagi tá
mogatása. Úgy érzem, szükséges lenne
az afrikai és európai részen is egy tag
toborzási kampány beindítása, hogy a
Halászati Bizottság e területen is szé
lesebb körben fogná össze a halászati
szövetkezeteket, s talán nem lenne
eredménytelen a délkelet-ázsiai Halá
szati Albizottsághoz hasonló regionális
alközpont létrehozása Európa és M
rika térségében.

Lehet, hogy ism~tlésekbe bocsátko
zom, de mérhető gazdasági és szövet
kezetpolitikai haszna van a nemzet
közi összefogásnak, a tapasztalatcse
réknek, az információ és szellemi tar
talékok cseréjének, valamint a halá
szati szövetkezetek közötti gazdasági
kapcsolatok erősítésének. Amint már
az előzőekben mondtam, a vizek vé
delme, tisztaságának javítása érdeké
ben pedig a nemzetközi összefogás el
engedhetetlen.

Beszámolóm az előző évben folyta
tott munkáról az írásos tájékoztatót ki
egészítve az elmondottak szerint fog
laltam össze. Bízom abban, hogya Ha
lászati Bizottság holnap, holnaputáni
vidéki program keretében olyan to
vábbi információkhoz jut, ami által a
mostani tájékoztatóval együtt teljes
mélységében betekintést nyer a ma
gyar halászat, halászati szövetkezetek,
valamint érdekképviseleti szerveze-

Településünk lakosságának 23 %-a nyug
díjas.

Az országos átlagnál is nagyobb az ará
nyuk. Különösen a hetven éven felülieké.

Az ezzel járó gondokat ismerve párt és
állami vezetésünk tervszerű, következetes
intézkedésekkel igyekszik személyi és do
logi feltételeket biztositani ahhoz, hogy
nyugdijasaink nyugodt, kiegyensúlyozott
körülmények között tölthessék a pihenés
éveit.

Az 1986. évben bevezetett TEHO egyik
célkitűzése volt bőviteni a szociális gon
doskodás intézményhálózatát egy szállást
biztositó Idősek Klubjával.

Jelentős azon személyek száma, akik
mentesek lettek volna a TERO fizetése
alól, de önként ajánlottak fel egész, vagy
rész összeget, mert szimpatik-us volt a
gondolat, olyan intézményt létrehozni,
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tünk életébe, munkájába, megismer
kedve múltunkkal, jelenlegi munkánk
kal és jövőbeni terveinkkel, feladata
inkkal.

Kérem a Tisztelt Halászati Bizott
ságot, hogy javaslatainkat mérlegelje, s
ha érdemesnek tartja, használják fel a
további munkában."

A plenáris ülés nagy érdeklődéssel

kísérte javaslatainkat, és a jövő évi
programba be is állította.

A Halászati Bizottság tagjai I9-én
és 2o-án vidéki programon vettek
részt. Ennek keretében meglátogatták
szövetkezetünket. Megtekintettek egy
természetes vízi halászatot a Fűzfás

zugi holtágunkon. Nagy élmény volt
részükre, mert a világ más részén
nincs hasonló jellegű holtágrendszer
mint nálunk, s mintegy 6,5 t volt a
háióban, amelyet halászaink az élő hal
szállító kocsira raktak.

Ezután a nyúlfeldolgozó és halfel
dolgozó üzemünket nézték meg. Kü
lönösen a halfeldolgozásunk gépesített
sége keltette fel érdeklődésüket, bár ők
is megjegyezték, amit mi is tudunk,
hogy úgy lenne komplett a feldolgozás,
ha jobban tudnánk csomagolni termé
keinket.

A délután folyamán a művelődési

ház kis termében tartottam tájékozta
tót szövetkezetünk gazdálkodásáról,
tevékenységéről, a tagok élet- és mun
kakörülményeiről,valamint a szövet
kezetünk szervezeti felépítéséről.

Sok kérdésre adott válasz után a bi-

Nyugodt) szép öregség
ahol munkában megfáradt emberek tölthe
tik napjaikat biztonságban.

Két lépcsőben oldottuk meg a kialaki
tást.

Az 1986. évben befolyt összegből meg
vásároltunk egy kertes családi házat
Gyomaendrőd, Blaha út 6. sz. alatt.
(Homoki-féle ház.) Azzal az elképzeléssel,
hogy 1987. évben alakitjuk ki szállást
biztosító otthonná.

Időközben az endrődi részen olyan sok
jogos igény merült fel a hagyományos,
ún. bejárós napközi iránt, hogy kéréssel
fordultunk a Városi Jogú Nagyközségi
Tanács elnökéhez, segítsen minket abban,
hogy részben saját erőből, részben tanácsi
támogatással, valamint üzemek segítsé
gével beindithassunk egy 20 férőhelyes

napközit. Kérésünk meghallgatásra, ko
moly segítőszándékra talált. Beindult egy

zottság megtekintette a Körösmenti
Szövetkezeti Táncegyüttes igen szín
vonalas műsorát.

20-án a szarvasi Haltenyésztési Ku
tató Intézetbe látogattunk. Az Intézet
vezetői tájékoztattak a halászati kutatás
jelenlegi helyzetéről, eredményeiről,

majd bemutatták a ketreces halterme
lést, recirkulációs rendszerben mű

ködő halnevelőházat, a haltápgyártó
üzemet, a konténeres halkeltető házat,
egy tó lehalászatát, és a tavi kacsa tar
tást.

Kiemelt figyelmet keltett a konté
neres ha1szaporító ház, mivel ez a mo
bil egység egyszerűen, és gyorsan fel
állítható ott, ahol megfelelő minőségű

víz van, s a víz melegítésének megol
dásában napelemeket használnak fel,
lényegesen csökkentve ezzel az egyéb
ként magas energiaköltséget.

21-én a Halászati Bizottság elnöke
Saito úr nagy megelégedéssel szólt a
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége
Központi Bizottsági ülésén a bizott
ság munkájáról, aktivitásáról, s külön
kiemelte a vidéki program értékét, a
látottak élményét.

Úgy gondolom, hogy a magyar ha
lászat hírnevét növeltük e néhány nap
ban a világon, s ebben a gyomaendrődi
Viharsarok Htsz és tagjai nagy sze
repet vállaltak.
Gyomaendrőd, 1987. október 23.

Dr. Csoma Antal
Viharsarok HTSZ elnöke

20 férőhelyes napközi 1986. de. 1. napjá
val, amiről a Hiradóban részletesen beszá
moltunk.

Ez évben került sor a végleges kialaki
tásra. A terveket a tanács műszaki osztá
lyának dolgozója, Timár Lajos készítette
társadalmi munkában, megtakarítva ezzel
jelentős összeget, amit akivitelezésnél
hasznosítani tudtunk.

A kivitelezést a Béke Termelőszövetke

zet vállalta. Munkájukat pontosan, figyel
mesen és határidőre végezték el, jó minő

ségben. Ügyeltek minden apróságra, ami
egy még ismeretlen intézmény működésé

nél fontos lehet. Munkájukat ezúton is tisz
telettel megköszönjük.

A szocialista brigádok támogatása ez
úttal sem maradt el. Takarék "Tyeres
kova" szoc. brigád takarítási munkákban
segített. ENe! "Export" szocialista bri-



gád díszítőelemeket ajándékozott. A Béke
Tsz "Rajk László" szocialista brigád
olyan apró munkák végzését vállalta tár
sadalmi munkában, ami az átalakítási
munkákhoz közvetlen nem sorolható, de
használata nélkülözhetetlen.

Ruhaszárító állványt, sártisztitót készí
tett Liziczai Lajos, a Karbantartó üzem
dolgozója.

Kerékpártartót kaptunk a "Körös" ka
zángyánó vállalat kollektivájától. A Fa- és
Építőipari KTSZ kedvezményes áron
készítette el a bútorokat. Kiszeseik térítés
mentesen rakták fel az általuk készített
falipolcokat.

Mintegy harmincezer forint értékű

munkát végeztek az Intézmény dolgozói.
így jutottunk el 1987. október 15. nap

jáig, amikor is birtokba vehetik a gondo
zottak az intézményt. 3-4 ágyas szobák
ban 30 idős embemek tudunk elhelyezést
biztosítani.

Kényelmüket jól felszerelt társalgó,
ebédlő, fürdőszobák szolgálják. Ágynemű
ről az intézmény, személyes ruházatról a
gondozott gondoskodík. Napi háromszori
étkezést, szállást, tisztálkodási lehetősé

get, szükség esetén orvosi ellátást kapnak.

Éjszakai ügyeletet az intézmény dolgo
zói biztosítanak. A gondozottak így állan
dóan gondozónő segítségét vehetik igénybe
szükség esetén.

A KISZ Békés megyei Bizottsága ez év
ben is megrendezte a Megyei Ifjúsági Na
pokat 1987. augusztus 20-tól október 6-ig,
melynek részeként került lebonyolításra az
V. Agrárifjúsági Napok. A rendezvényso
rozat céljaként lett megfogalmazva, hogy a
fiatalok mind jobban megismerjék az
MSZMP agrárpolitikájának időszerű kér
déseit, amegye mezőgazdaságaés élelmi
szeripara előtt álló feladatokat, lehetősége

ket, fórumot adni a fiatalok szakmai érdek
lődésének, közéleti szereplésének, és biz
tosítani számukra a szakmai továbbképzés,
az ismeretek felújításának lehetőségét.

Területünk fiataljai ak"tÍvan kapcsolód
tak be a különböző fórumok és rendezvé
nyek sorozatába. Ez köszönhető a fiatalok
cselekvésigényének, valamint a gazdasági
vezetők azirányú fogékonyságának. Ezt
igazolják az alábbi példák is:

- MIN napok megnyitója, melyen 15 fővel

képviseltük, s kapcsolódtunk be a kétna
pos programba.

- Orosházi ,,7 próbás" játékok, melyen
(Sütőipar és a hunyai KISZ-esek közös
csapata) III. helyezést értünk el.

- Fejőversenyen az Alkotmány TSz KISZ
esei versenyeztek.

- Környezetvédelmi vetélkedőn a dévavá
nyai fiatalok képviselték a területet.

Térítési díjakról:

A gondozottak jövedelmüktől függően

fizetnek, kategóriákba: sorolva. 2500 Ft
alatt térítésmentes.

2500-3000 Ft-ig 20%, 3000-3500 Ft-ig
40%, 3500-4000 Ft-ig 60%, 4000-4500
Ft-ig 80%, 4500 Ft felett 100% a térítési
díj.

Alapja a mindenkori nyersanyagnorma,
háromszori étkezés esetén napi 32 Ft.
(Reggeli 5.50, ebéd 14.50, vacsora 12 Ft.)

Szállásért 20 Ft/éjszaka, valamint a
klubtagsági díj 150 Ft/hó. Összességében
a térítési díj nagyon kedvező. 1000 Ft
1750 Ft-ig emelkedhet. Ez a legmagasabb
4500 Ft feletti nyugdíj esetén.

Sajnos településünk nyugdíjasaira a
2500-3500 Ft közötti nyugdíj a jellemző,

így elég alacsony kategóriába sorolhatók.

Néhány gondolat a Gondozási Köz
pont össz tevékenységéről:

Négy Idősek Klubja működik (ÖNO)
140 férőhellyel, kihasználtsága 105%.

Szociális étkeztetés keretein belül ellá
tunk napi egyszeri főtt étellel 187 főt.

Ebből 150 fő részére házhoz szállitjuk a
házi gondozó szolgálat keretein belül.
37 fő maga szállítja el ebédjét, ezeknél a
személyeknél a szociális indokok az elsőd

legesek, mig a házhozszállításnál az egész
ségi állapot is.

Lakásukon gondozunk 50 főt. Segítve

A KISZ életébő1. ..
- Biotechnikai eljárások és kutatások ered

ményei bemutatásának keretében az ér
deklődők az ÖKI és a HAKI területeire
látogattak el.

- ÁFÉSZ szakmai, politikai versenyén
(Sarkadon) két kategóriában is első helye
zést nyertek a Gyomaendrőd és Vidéke
ÁFÉSZ fiatal dolgozói. Kiss Sándor sza
kács, Buti László felszolgáló. Jutalmaik
külföldi utazások.

- A komplex betakarítási versenyben a me
gyei összesítés után Bohák János (szál
lító, KÁG) megyei IL, Csalah Sándor és
Mondrucz Gábor (kombájnos, szerelő

KÁG) megyei III., Timár Károly (szá
rító, Béke Tsz) megyei III. helyezést ér
tek el.

Köszönjük a MIN rendezvénysorozatán
résztvevőfiatalok aktivitását, gratulálunk az
eredményt elérőknek s a gazdasági veze
tőknek, hogy biztosították fiatal dolgozóik
résztvételét a programokon.

A KISZ Bizottság testülete az elmúlt
időszakbanaz alábbi témaköröket dolgozta
fel:

- A KISZ helyi feladatai a gazdasági, társa
dalmi kibontakozás megvalósitásában.

- Gyomaendrődi Városi jogú Nagyközségi
Tanács és a KISZ Bizottság együttmű

ködési me~állapodásának tervezete.

őket önálló életvitelükben, hogy ne kell
jen intézeti elhelyezést igénybevenniük.

Terveinkről:
Nagylaposi területen igyekszünk 1987.

évben kialakítani az Idősek Klubja, vala
mint a házi gondozás feltételeit.

A gyomai területen az ún. Németváros
környékén hasonló ellátási formákat ter
vezünk, mivel a meglévő napközik elhe
lyezkedése miatt ez a terület ma még ellá
tatlan. A házi gondozás, valamint a szo
ciális étkeztetés erre a területre is bizto
sított ugyan, de a napközi nagyon hiány
zik az itt élő idős embereknek.

Kérjük a Tisztelt Olvasókat, amennyi
ben környezetükben olyan idős ember él,
aki gondozásra szorul, jelezzék azt intéz
ményünknél, vagy a Városi Jogú Nagy
községi Tanács Művelődési, Egészségügyi
Osztályán.

Tisztelettel kérünk minden szocialista
brigádot, más kollektivát, amennyiben
szabad kapacitásuk, segítőszándékuk van,
szíveskedjenek intézményünket lehető

ségeikhez mérten segíteni.
Személyes látogatásuk, családi ünnepe

ken való részvételük, egyáltalán a velünk
való törődés enyhíteni tudja gondozottaink
magányát, pótolni a hiányzó családot.
Segítségüket előre is köszönve, tisztelettel

Gellai Józsefné
gondozási központvezető

- Az új politikai képzésből adódó felada
tok.

- Középiskolás építőtáborok tapasztalatai.

- A KISZ GyomaendrődiBizottságának a
KISZ kádermunkájának továbbfejleszté
séből adódó feladatai.

- Párttaggá ajánló- nevelő munka tapaszta
latai és feladatai területünkön.

A megvitatott és elfogadott előterjeszté

sek a soros KISZ-titkári értekezleten is
mertetve lettek és lesznek, ezzel is segítve
az alapszervezetek munkáját.

Az elkövetkezendő időszak fő munkái:

- A megrendezésekre kerülő Ifjúsági Par
lamentek KISZ-es feladataira érdemben
felkészíteni az alapszervezeti titkárokat.

- A beszámoló- és tervező taggyülésekre
való felkészülés, hogy azok tartalma és az
ott megfogalmazottak a helyi sajátossá
gokra épülve, szorosan kapcsolódjanak
kormányunk gazdasági- társadalmi ki
bontakozásához.

A jövőben is élni szeretnénk ezen tájé
koztatási formával, hogy mind szélesebb
körben ismerjék meg területünk ifjúságá
nak munkáját, gondjait.

KISZ BIZOTTSÁG

II



RÉMÁLOM

Ma nem pitymallott s nem hasadt a hajnal.
Már kezdtünk félni; fel sem kél a nap,
ám időben s égi méltósággal
megjelent.

- Nincs fényes arca,
csupán fekete álarca.
Körülötte sárga sejlett
fénykorona jelzi létét.
Lassan botorkál az égre.
Gyilkos nyíl minden sugára ;
láthatatlan sorvadással
záporoz a rózsafára.

Fehér szirmok szenvedése,
éjbe hajló hervadása
millió segélykiáltás :

- Fénysugárért !
- Fénysugárért !

Tegnapi fény, tiszta, éles
Hova lettél? Merre, merre
tündö]cölsz most?

És a nap, a gyászos átok
gyilkos mérgét szórja rátok.
Fulladozó vak sötétje
ömlik, árad hömpölyögve.

Fekete nap fent az égen.
Gyászharang kong. Délre szólít
mozdulatlan éhezőket,

Fényt könyörgő vérezőket.

Gombafelhő,gombafelhő,

álarccá vált bombafelhő,
vak értelem rút gyümölcse,
eltorzult ész szörnyű átka;
sötét gyűlölet-homályát
szőtte rá a bús határra.

Lassu sorvadás az élet,
nagy koporsó. Világbánat !
Nem lesz aki sírjon érted,
hacsak az űr nem sirat meg.
Bolygók gyászosan repülnek,
mert egy társuk "lét" volt, s lett "por",
kinek neve Föld volt egykor.

Örült ember vétkes tette,
s csak a nap lehet a vádló
álarcért és szenvedésért,
gombafelhő-mérgezésért.

Álljunk ellen amíg lehet,
ébredj etek fel emberek!

Beinschróth Károly

Gyomaendródi Hiradó
Kiadja: a Városi Jogú Nagyközségi Tanács

Gyomaendród
Akiadásért felelós: Jenei Bálint

a Városi Jogú Nagyközségi Tanács elnöke

Szerkeszti a szerkesztóbizottság
F ószerkesztó: Jánovszki György

Törde lószerkesztó: Beinschróth Károly

87.27r '* Kner Nyomda

HALOTTAK NAPJÁN

Milyen néma az ős nyugalom.
Milyen békésen alszik a múlt.
Kiket őriz a bús sirhalom,
tűnő világ, a földbe vonult.

Évezredek nyugágya a hant.
Nagy haragok békéje a föld.
Hol a félelem kardja suhant,
hol a háború egyre csak ölt;

most hallgat a csend.
Most hallgat a csend.

A holtaknak pislogó gyertya üzen,
és érettük hervad a rózsa,
szikkad a könny az arcokon újra,
s felérez sok eltépett nagy szerelem.

Mozdulatlanul nyugszik a hant.
Mind egyformák ott mélyen, alant.
Nincs telefon és nincs kalapács.
Főmérnök jobbján porlad az ács.

Olyan néma az ős nyugalom.
Olyan békésen alszik a múlt.
Bagoly huhog csak álmatagon.
A temetőre alkony borult.

Beinschróth Károly

Helyreigazítás
A Gyomaendrődi Híradó 1987. április

4-i számában, "Az új házadó rendeletről"

megjelent tájékoztatásba helytelen, a jog
szabállyal ellentétes információ is került,
sajnálatos félreértés folytán. Ezért ezt az
alábbiakban helyesbítjük :

A tájékoztató "Adómentesség" c. feje
zete negyedik bekezdése többek között ezt
tartalmazza: "A rendelet alkalmazása szem
pontjából közeli hozzátartozó: házastárs,
egyeneságbeli rokon, (gyermek, unoka,
szülő, nagyszülő), az egyeneságbeli rokon
házastársa, az örökbefogadott, nevelt, mos
toha gyermek, testvér, élettárs."

A házadóról szóló 35/1986 (X. 2) PM.
számú rendelet 8. § (2) bekezdése a közeli
hozzátartozókat - a rendelet alkalmazása
szempontjából- így határozza meg: a tulaj
donos házastársa, az egyeneságbeli rokona,
az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt
gyermeke, az örökbefogadó, a mostoha és a
nevelt szülője, valmínt testvére, továbbá
élettársa.

A leírtakból megállapítható, hogya ház
adó jogszabály alkalmazása szempontjából
az egyeneságbeli rokon házastársa nem mina
sül közdi hozzátartozónak és a 25 m" sze
mélyenkénti mentességnél nem lehet figye
lembe venni.

Ennek megfelelően, a tájékoztatásban
lévő példa is így módosul: az adóköteles la
kás nagysága: 150 m", benne lakik állandó
bejelentéssel a tulajdonos(ok) férj, feleség,
gyermek és kettő unoka, összesen 5 fő.

A személyenként 25 m'-t figyelembe véve,
ez 125 m" tehát adómentes a 150 m"-ből

125 m".
Homok László

SPORT
Diákspol"t

Rangos esemény színhelye volt az Erzst
bet ligeti sporttelep. A Megyei Atlétik:
Szakszövetséggel közös rendezésben kerüJ
sor gyermek, "SA" és "SB" minősítő ver
senyre. A megye reprezentáns egyesületei
(Békéscsaba, Előre SC, Gyulai SE) mel
lett Szarvas, Orosháza, Békés és Gyoma
endrőd STK is képviseltették magukat.

Az első ilyen jellegű rendezvényen kb.
200 versenyző küzdött a magasabb minősí

tés eléréséért.
Községünk felszabadulásának évfordu

lója alkalmából a helyi ÚttörőElnökség kis
pályás labdarúgó kupát írt ki I-40sztályo
sok részére, melyen 5 általános iskola vett
részt. Első helyezést a Dévaványa 2. sz.
Általános Iskola érte el.

--- o ---

Versenysport

A G YESTK labdarúgó csapata a me
gyei I. osztályú bajnokságban a 10 fordu''
után a 4. helyen áll 5 győzelemmel, 3 dör
tetlennel és 2 vereséggel.

Továbbra is cél a bajnokság megnyerés
Az ifjúsági csapat 7 győzelemmel, 2 Vc

reséggel a 2. helyen áll, a serdülő Kupáb.
bejutott az ország legjobb 64 csapata kc'

Az NB. II. női röplabda csapat 5 mér!-
zésből I győzelmet, 4 vereséget ért el.

A csapathoz több régi játékos most tr_
vissza. Remélhetőleg ahátralévő mérkőz

seken javítanak helyezésükön.

--- o ---

Kézilabda

Férfi felnőtt csapat a megyei I. osztály
bajnokságot 7. helyen fejezte be, az ifjúság
csapat az utolsó helyen, a serdülő csapat
4. helyen fejezte be.

Babos Lászli
sportfelüf."

--- o

MHSZ

Az MHSZ sikeres félévet tudhat mar:'
mögött. A Gyomaendrődön 3 éve funk(
onáló területi vezetőség kiépítette kapc~

latait, tömegeket mozgatott meg, s em:
meg is van az eredménye. A modelleé
klub egyre színesebb, színvonalasabb mu
kát végez. A "Gyomaendrődi kupa" lé
vészversenyen mintegy 200-an vettek részt
Az általános iskolás korúak is kitettek ma
gukért. Szarvason megnyerték az úttörő

összetett honvédelmí verseny megyei dön
döntőjét,Székesfehérváron pedig az orszá
gos bajnokságot is. A felnőttek összetett
Honvédeimi Verseny területi döntőjét a
GyomaendrődiAsztalos János területi hon
védelmi klub nyerte. Megnyerték a me
gyei bajnokságot, sőt az országos verse
nyen is az előkelő 4. helyen végeztek. Ter
mészetesen az MHSZ tevékenysége sokka
többrétű, de az egy teljesebb bemutatás_
igényeI.

Beinschróth Kár
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