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l~ kezében lévő i~ GYOD2.i hi~c;,dón c. ICözc-3gi P1rtbizottc5.G lJ

giticióG éo P~opc.G211de. Közp.:mtjc. c.z(;rkc:zt~cében eLJő izben

kü~ül ki2d9.8~0..

L pirtb i zott c :lgot GC c. c zor ke cztécbol1 x..J cztvevő le Iküc --.

kollektivát az o. törekvéc voz6rolte e. hixadóöcczeillit1 

onkox, hogy [lZ olv2cókct éc rejtuk kercc.ztül c': lckoccic Ei

nél ne.cyobb Xécz8t nCGiG~GxteccUk közcégfuLk időczcrü t~ 

ondo.lmi, GC'.zds::::i8.Gi, .t:1ozGclni ~k k lJ..l tu.r:ilio ho Iyzetévol, o.
gondokkal éc o. felcdctokknl.

Szexetnénk, ho. n m:gic8créc e.ktiv iolYCD~t ~ol1nc, ér:: esre.

öoztönözné o. közoéget Dzcrctő, fcjlődácéért, 'czépit6céért '

tenni 10 kécz, czocic.licto gondolk0d icu dolGozó~r·t, hogy 

öt1ctcikkol'éc o.ktiv hozz~j5rulácukk21 réczt v:illclj211ck 

a megoldandó fclodotokból.,

Er~e czuton ic kérjük őket,

j; hirc~dó tch2t noikor inforfJiciót cd egyben' fc Ihiv ác ic 0-

t , él l . ,.' f' t' él 1 . d' i ' 1 lt ':lXGD o r.ll o;,.;oze og:lc.rc, s.rc~ ,Cl In, GCz cc J.g ee :u_ ~J.-

Iic célj cink kÖZGégi mogvc.lócit~co. érdekében. Ugy érezzük,

hocyezze1 CGGitcágét 2.dhc.tUJlk 80ndjcink nogéxté::.:ébez éc o..

tclcpülé8 f.1ég dinnnikuco.ob fcjlődéoét.cesitjük elő. Ezt

k ' l .. ",' l' h t'''l lCGO eze os occzeIoG~CcO er e JU{ e •

li le11:ec, de ebben o. r.1U21kibcö'1. l:ezdő ée tc.pcGztclo..t1cn C'ze!'

kecztő kollektive. neváben ic e.~rc kárOD olv2cóinkc.t, hOGY
'll Ot·· , t"]'b .. i' ," l 't'l' l 't'ko. ne1:1ec ce n,uzec -Ll.G8 on, e~) "GO .:r~ 1 ~J.vc, $eG1 ce Q

negyedévenkénti ki::-dic.ro. te!:vczett ti hiro.dót ll. Irj:í:k 1:1e[;,

vagy I:1ondj i,k ol véleD8nyLiket, cdj cnc,k jc.vcclc.tot r:üxől ozo

.retne he,lloni, tudni Ll közcóG tárccdnlDn.
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~órjük cocitco nzzcl ic ki~dv~~Yill1k n0GicDoréc~tt hoCY··
clolvcc~o utin tov1bb ndjc, nivol jolenleG ccok korl~to 
zott oz~~bQn tudjuk kicdni.

L közC8Ci p1rtbizottcis bizik Gbb~, hoCY c kczdonényez6c
eikorec lccz, crőoiti ez ÖGczofociet, c tolc9Ü1éc fejlccz7
téce, lnkocai jobb életkörülQ~nyci QoetcreBtéco érdokében.

Jenei B11int ok.
a liöz~égi Pártbizottc6g titk6r~
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kereokode1ni tev{kenYGáget

folyt2tó gazdasigi e:~YE8gei 1976," évi gazdcc=igi é:; f:lOzzalní,

céllcitLi.zése it alapvci:;ően a XI (> !congre 8 i::: zus ir). e lfoseéi o-ct kö -,.

zépt~vu GG hosszutávu progr2Jl1 hat:5.,rozta meg., Ennek 21apj;;~~ ,.

8rr2 kellett törekedni, hogy o h2t8konyabb~ fegyelmezettebb

munk2 jellemezze a gc~zdálkod;í8 ninden területá-;;.,

Pártunk 2. feladatok meghet:íroz9.s=ln3.1 abból az elvbő:l. indult

ki, hogya EzoeialiGta társadalom fő célkitlizé::::e, 2 dolgoz6

nép jogos igényeinek minél magasebb szintE telje~itéDe? c. Za···

kadatlan folycmat kell legyen .. lA cél eloosénel: fmYc~gi clGp .

jait azonban meg kell,termelni 3 mer:t eloszte.ni c881: 2zt lG ,,'

het, amit létrehozunk.

li megvalósit 3:s fel-tétele i nem minden old2.1ról vol t2k },:cdvo"

z6ek~ Egyik oldalon kedvező feltételt biztositott, h03Y Q IV
ötéves te1:'V időezak:í.ban ö8szes::::égében. fpbb ('é-1.k i i:;i5.z3se inke-l:

tulteljesitottUJ.:, és megiLapoztuk az Vc ötéves tervet .. TO""l=ib ..·,

bi kedvező feltételt' biztositot-i; 2 KGST keretében kibontal\:o··

zó és fejlődő ga~dasizi integl'ició, az egyre öS$zehangoltnbb,

szoros er;yUttmLiköd.8s a 8zocialista országgokl~al" lA dolgozó

kollektiv:ik, elsősorban a sZQcicliste brigi-dok öE:szekovJ:c80--

l "d ' d II d' 'd o' 1 ".od'''' O"..J-. II 'o ,:iSG, gon o .w .9.8 mo J~'12.;C 81'OSO o szoc~aJ..~sva Je er:won:'..,.,

sai, tOGjCli biztositottik a ked.vezőbb szubjektiv Iel-c3tele ~

ket.

Más:'2k oldall'ól viszont a tőkés vil:í.gban l:irobbant el'1e:rgi.2 éc

gazdcsági viltság sulyos ki.rok::-t okozott gc:zd.:ls~.gtJ.nlcl'1d:" l~z

alapvető célok megvalósit ása mellett 1974-75-"'Jen gc zd:, f. 6.E~i

egyensulyukbcn zavc:rolc keletkeztek. Nyil-vfuv2.1ó lett;, ho,s7 .~

ezen csak G2.zd.2G5.gi szab:ilyozó l'endsze.rünk változtet:lsSvc:l :<

a központi alwre.t folwzott érvényesitésével ker'ekedhetij111:

felül.,
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Az MSZj\jIP Központi Bizotts3.,zc\ 1975 naveHberi 11~'.t::;.rozct:5.b[.J.J

ClC0h<.~tá.r·!)Zt2 2 fő feledstokot , éo ezek figye1oL1bevéte13vel

o. kö zs ég i- pir tbizott cig és '8 gc,zd C1I3 igi egycd,::,·,e.k e lL:és zi tc;t-·
J'l 1976 ' o d' 1 0

• , l' 1 l ' , . . 1 .Ge c " GVl gaz élS:lgpo U~1.:21. csc-,-e {vesl. progxcnJ2.L::.:·t,

1\Z 197G" óvi G2zcJClfd.[;.i éG :11ozc;C'lr.1i texvelc 3Z ll" ötéV08 1C9 'o.

o' ., , III " 1.' , b l.' "1" '1zepJG :~yu ·cerve ...::~ce Of,GZ112ngoon:, p:.~r .:.UZ2:.ffiO':..2:L1 x;:8SZt:L :Gok o ;

Az ötévGG torvekben Decfogalm2zott· célkitlizések meg:eleltek

os. p i.r:thr -(;:íro zC'tb c..n Glő ir t 8.lmc-:k :. kivéyo 2. r.1.Lll1lca ligyi- ·;-;e.t've ~:e t

l!1clJek a1.2pj Cm l:özol 500 fő uj DU-.Ylkc,e.r:ő bG illi t;ir:!':Ct tel'Vo -~

·1 ., 1 l' ·t' 1 1 t 'ZL;:~ me.Lyno.c me(SVD. OSl. :l88. nom 0.18 seges",

foj16dés tervezett

tUJaözi~

ndvokedésl litemét QZ 21::bbi

Az ipc.t' és G. me zőg[izdoság tc.!'melés i értéko 44 %-82... lJye:r.-c ."

sége 70 %-21~ 8 dolgoz6k jövedelme 25 %-81 növek~zik~ h be

.t'uh~~z9.E:ok t8r ületén egyre i.nk=í.bb előtérbe ker ülnek 2, gépi .-.

bo 'K'."~ :lZ~~o~_ ~0 ~_." egy 6 b !"'"'''\''"nl,._l,,,,~'''''~p·,, ...'\ .. _---,,,,--..L -:_'-~~'-r~/ :)..s.,:,.: ..'~~ __{_-'_.{.J. i.;.J.J -""' :;.L...... _ _ _ ~ \. vc , ~_ __ L_. ,.l.,.....,...", ').c;;;; _' '.-' ._. "J" .~ _ V~ "._ _...__-- _

'--

j,z 1976" évi.. t.e.rvek figyelembe vctték ez V" ötévGE: terv DCCY

felsd:1tc.i t és a gc.~dasslgi ce;ycéSck 8xr·[', tÖl'E}ked.tGk~ hog~"

j61 Degalnpoz;zák az elkövetkező éveket QZ VO ötével:: texv

tcljoci.t6cét ..

A t l ' ,- l ' J.. ' .t:'", t l b l '-1' .
GIYO~ ~e8~e~aJ~~sa a ~o ~gCZ2 o~ 8n ez 2 ~OUl

t:-tj.o.(.

I;JC;.ri üzenel:; I 6 lder,1elt üzemi
.;:;,.;_~o~....---..........:--...- .

TexDclási értétUkot 18 %-21 növelték 1975-h~z képo~t. Kio -'
r1011~odo'''' a iTc-·.0'·"O':'i P""""'l.· V(.,11 '-11 ~t G:<zl~"'z6nryvq'r'" ~,.. fl S T-lto" 1.' 1)"1""';"o',. i vuJ ,-' _ ,-,- .- '-o ,. "O ~C, - Gu _~_ '-.. y.... u ~ v- !' ."l.. ~.

V{1.11::1ct egY2.1'fut 29 %-08 termelés növetodésG o Jl teraoléc ':-"

növel:edécl US:fsno.nnyi munlcacr ővel vo.ló5ul t DOg, tehst tc lj e

Gon c toxoclékcnycéc növekedése erodnánYGztor



•

----------._-----
-. - - .

5

i,Z :)_ro vétc'~_ 'V':~l('r:1ivol nérc6keltel:)ben 14 %-2:1 növekedett, és

DaghDl~dt2 az 500 milli6 forintot~

hz export 24 %-21 n6tt és elérte c 90 milli6 forintot.

Ezen belül e tőkéG export növel~ed88e 45 % és 22 milli6 Ft

J;z ipe_l'on belül az épi-l::őip8ri ko.P2citás növekedése elm2.t'2,dt

2. vir-2koz:ict61" FoltotlemUl tÖl'ekodni kell 21'ra, hogyn szö

yetkezot épitőiprri ternelés él kivánt ütemben növekedjen, 

korGzorticödjön áo ct2biliz:i16djon.

]\Z ÜZ8Ll(;k nyero~éce 3 %-éll több, mint 1975-ben, megha12dj a

~Z 50 oilli6 FT-ot, és Q termelés II %-:it teszi ki. Ez az 2~

l:<'ü1Y 1975,,])en több ~ mint 14 % volt" A csökl;::enést a nagyobb _

l:özponti elvoi1:tC okozta. Ennek ellonére élZ elért II % j6nak

ortékelhető"

~\z U_zoni do1goz6k jövodelrJ.e o. v:írtn4l kioebb mértékbQn 4 % o:

ol omQll~edett é8 j 010n1eg l fő éve s átlecgkeresete 30.960 Ft,

alncconycbb CZ or8zfgos :it12gnil~

B-cxuhiz:ioo::' te:rülctén 2Z épitéci jcllegü beruh:iz3.sok kert5.l _

tok előtórbe" 2.mi c.zt l!1UtC.tjCl, hogy néh:iny l'okonstrukci6 =ít

-huz6dott 2 IV .. ötéves torvről~ A ösczesen 28 milli6 Ft beru

hiz1cb61 19 oi11i6 Ft-ot ~pUletre költöttok.

Jela~tősGbb boruhfz3.ooi nz tpit6ip~ri KSz-nek, a Háziip2rl

Szöv,:.:;tl;ozetl1ok~ n Fctelopnel: és a Gc.bonaforgslmi VállC'1C'tn2~k

volt2k"

Uj joleatős boruh~~á8ba kozdett o V~gyeEip8ri V:il101at és a

Slit6ip:ri Vill:-lctc

Ou:.ze8i.;égóbcn ip:::r i lhome ink j elGiJ_tőset -léptek előre a gaz 

d~~_11:od6.8bc~1, ozonbC'.n községi 5zinten az előir3nyzott igen

1";1,:[:,20 - több, ,nint 20 %-00 - torBeléenöveked ési ütemtől kis

e 6 Glmt.::r: ~"':.d '"G C'J~~)

1\7-, V" ötéves terv 1977- évi időar,=ínyos tcljositéséhez feltét

lo:nül 8zL',l:,s 8gCS ~ hogy n Háziipari Szövetkezet mind on tcl:intct

~on ct~bilizi16djon és közeledjen V. ötéves tervi eredeti
.~, '\'-lr-""'··· /,.... ~ ...... ~~f"l'" '-"1 '(""'I·.L.r'n.t't.-..
<";-'~,L ~l'Jl-lZO,~C1. "-k.. uV,- O,__ llJ;lo.J:'U-,LOZ~
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Az 1976: ov n~sodik felében mutGttozó biztató jelencégck 

otcbilizilódic5v81 ez cléx:hetőo

.1\ nczőg.:-,zd c,ság elé 1976-x:2.. ldt[üött célokat Llzer.1o .inknek ...,

nem ninden tex:ületen cilcex:Lnt teljesíteni" l; HmdlcivLili i-

d ·;1'·" , n d ' ,...,,,, l -' l ..' t t '
0J~r~E ~ ~ozogaz .2S~g IO ~gGZ8~~Da~, S nov8ny ermesz-es -

nel: hozc.m.értél::oit - néhfuly növény kivételével - kedvezőtle

nül befoly5.colt8. Ennek követl:ezményei kihetottok DZ agész
r.- d r.. t l' ... d l r.r.;;mezognz OE:'.[:;l erne es Jova e HozoseGe:t<e.

FiGyelembe véve azonbon, hO~T 2 növénytcroeléGcol jelontőc

r. ... J '1.' ,., It",···: .
81' 3J1y-bé.'n :L og12:1.{OZO L13..t'om gc,zd o El 3.g1 cgyseg I Kol'oc l Lllc.n1

G2zdr:c iC, li 11:.:0 tm:in~,r MGTSZ, GS Győ ze lern MGTSZ / oz 1975-ös

8vi belviz és 8 megelőző évekből sz3imazó boleő gondok Di

8.tt 1975-ben is nnc;y erőfeszitéLekre kényszerült, 2 bJ.zis év

hez viszonyitvo 2 halmozatlen termelési érték 10 %-21 nö 

vekcdett, n rondl.:ivüli 1{örülffi6nyekellenére [izene ink st8bi ...

li t3.00 erősödött. Kedve zőtlenlil itélhető meg viszont 8Z ,.

hogy c bruttó jövedelem a tervezett 15 %-os növekedés el 

lenérc nen nőtto

Ezze1 8 zemben c. ki:(i zetett fDlli11:cidj 5 %-21 ,növekedett, az

crcdn6ny 16 %-2.1 CE:ölc1:ent, községi szinten.

JIICLpvető problémc.lc6nt jcletl:czctt, hogy ez időj:ir:is sujtot

t~~ tultur-3Jcbon veEzteségGinl~ ;).lt21:íb2n nagyobbak (] ncgyei

1tlngníl, uSY2nal:l-:or pl. a megyében iG ki ugl'Ó eredm8nyi; ho

zó bUZc.teré:lés n:ilunlc e lma.rndt.

A zöldoágterme16s tertiletán lizoDeink előre léptek; dc to

v:íbb l:ell lépni és QZ 1976. évi községi fc12dattervben ncg

fogclnazott l-:oordin ;tció megv2lósit =1.s'Ív21, j clentő::;ebbcn

kell enyhiteni Gyoma lDI~os~:9.g6.n2.k zölds6gells.t3.Ei gondjcit.,
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A cukor ~ é pe. tél:1;1€l~ rrééj nindtg nem'-i'; íEe·i::jIi.-:;;-~.~ ci~. b';~·i i"

tant 2. megyei :itIngot, b-ál" l8.GCU jc:vul6.c LlUi;;:1tl::.OZil':(,

Áz 1976-os év lagpxoblé.t:l~mlbb növénye 2. l: ul;: oX' iee. 70 l t ,: no J:T

nek texmclézében átlógos2n nlintGgy 30 q/ho. .. terrJGléo,·-l:i.esí'J~

következett' be, e lsősoX'bcn c.z O.C; z~.ly08 idő lcrjvetl:o zt ébei.J,

A rizs átlagtermése is j6val alul ccrc.dt Q te.:rvezettnál~ és.
nem vignsz, hogy n terméseredrél1Y jobb, mint c. mec::rci átl:g'J

Elgondolkoztat6, hogy a mUtr3.gy~ felhasználás tcxlilet~n lizo

meink évek éte. messze elme..t'8<D'lc.I( 2. j it'9.si átlcgtól~Dz ic -.
magYB.r:íza.ta annaI::, hogy az időj icás hot:ísQ terDéc;[.,tlng['.i111;:,~

l"s nz átl8.sosnil kedvezőtlenebb.

Az állattenyéoztési ='-gG.zat ~bGvétGle G. tCl'vozGtthez l:é[)oct

6.5 0/"0-e1 nőtt. Kedvczőnek itélhető G. szcxv2srJ[1l'h2, :5.J.lo.DSiny'

Jo %-os, ezen belUl a tehénlétszám 32 %-os~ 2. tejtcxno1éo 

44 %-os növel;:ed ése. Tov=íb'b1"e, ie dinar.1i1;:usfm növel;:szil: c be.'·

ronfitenéysztés. A sertéstenyésztés te~ülotén itmeneti ál

lom:1nycsökl:enés követ ke zett be, /32/%, ne ly a Köl'öS i Allor:1~

Gazdas~g és n Győzelem MGTSZ, ter~lotcse.t'éjéve1 fÜG~ öccze c

Jelentős volJG 1976-bcn G h:íztij i és kisegi tő go.zdc,c ::.C()l:b~:l1

ldhclye.zett kocalétsz:ir"l növG1:ed~sef és a háztáji é8 h:icegi~

tő g&zdncágok fokozott segitése.

Kieruell>;:edő esemény volt QZ elault évben 8. Köxöci fiG é8 2.

Győzelem TSZ közötti ter-Ulet- és Llc,jorCsGX'e;; De1Yl1Gk lwdvo·-,

ző gazd=íllcod3.si hatis2. nil' érezhető lesz 1977-bon és,je1en·-'
t6sen kihat a jövő kedvező, ütemceeb~ fGjl6déséxG i8~

Saj é.tós pl'ofilu az ::S8.zc.ton bellil 8. VihOl'sar'ok Hol:\szr.ti

Szövct.l:e.zot, melynek 1976. évi [;2zdilkod6.s:5.b8l1 további 016-

relépés tcpo.sztnlhGt6.
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Ternoléce elé.t<to c. 60 millió Ft-ot ~ 11}e.t<o[,0:..;.::.o 4 .r:1Íllió Ft

fölé e~olkedGtt. A halfeldol~ozó bizis erősödött, .de ~

tav :íbblé péDhe z uj kor::; ze.t<übb kÖ.l'tHI:1én~Tcl: ko110ne1:,

Snjn:ilC:Gos, hOGY 1977. j:lllut~b::'n jelentős hc.lpusztuLs'c: l:ö~

vetkeztében ,3-4 millió Ft-os kir: ér:tE; a szövette zetct:i c.c.li

CL foj16d6si folyamatot lelCGcithctjo.~

li. mcz6c:;czdco::igbcn dolgozób E'zimo. nom, változott, Jövedel

mük,5 %-cl növekedett és clé.t<te n 37~500 Ft-ot évi :5.t12g

bnn •

.P. bor:uht.z::1sok össz é:r·ték~ 57 millió Ft volt:- ennek több ~l

Bint fele gépi bexuhiz3.s. Ez is mutctja, hogy c teo~~ik8i

feltételek fokozott j2vitásc előté.t<be kerlilt~

ÖCE.zességében nezőgC'.zdo: igi üze.E1eink SZ:ím.:ir:2 ctZ 1976" év.

jelentős,G.t<őpróbnvolt, melyet több- kevesebb sikerrel

kiállt:1\: •

A nehézségok,mellett sok tekintetbe jelentős előxe1.~pés ~

történt 2Z V. öt8"fe:::. tor'v tcljec.itésG ir:ány::ibo(' .A ne!J.ézc8

gek kiélozték 2 belső pr:obléLEUcc'c és fogyatékof.5(soknt és
cz.h:,sznos tcnuls:ígot . szolg:5ltathc.t 1977-re és c. jovő:rc

Lo.kocs 6,r.r i eII s'.t:lS :_______.JP~ __: ....

Közs6git.11~ben (lZ ala.pvető ellitist CL GyoE12.-Endrőd és Vide··

ke ÁFÉSZ h iztoGi t j o.. EE1Hellett kiegés zi tő s zor: e pet tölt -'

be c Sütőip2J:'i V:íllc12t, o. liGliszati SzovotL::ezGt~ c. c:'SZ _.

ek és néh5ny li1o.gin kiskerosl:odő.

]lZ oll:ítJ.s czinvol1clQ,t lényegében illoghot6r'ozó t'JyESZ 1976
ben fo!'gE'.lm:ít mintegy 8 %-2.1 noveltc, moly nér$ékel tohb -,

2. to.t<vozettnél, de kedvezőbb [1. megyei itlC'gnil"
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jjZ elnc..rodS.z fő oko. c v6rdrló e.rő 1!Khc8koltcbTJ növeked8r:é ..

ben keronhetó, de kihnti~9al volt .ri D terDDlési tevékeny 

rág 20 %-oc ccökkcnéce is.

Örvendetes, hoGY'c főbb élclBlszerek, pl. o. hus és hucké ~

czitaények tcxüle-'Gén ez ellátás kedvezőbb volt. J2.vult (1

zö1dcsg és ,eyi.irilölc8 fc1v:lsá.rl:is éc ezzel összefüggésben 2Z

II 't ,. r ' ,,, l· t ' 'k l'" dl· ·'1e ::. SlS le. Ef- OV yege:re ez Vél 2L1l BOX'LO ,-O II 8. xen ~;:lV LJ. -

L ruh6.z~·ti oll~-'Gás terülctén 2. lehetőségek kedvezőtlenek é8

eZ,is kih~t a gyengébb válcszt6kxn és forgn1oo viccz2ecés 

.re.

*ed~ozően hetott a hizt~ji és.kin~gitő gQZd2c~gok.r2 n Bező

G2.zdo.cági Lzakbolt acgnyii;=1sa. Ezen kivül e1ő.r:olépér:t jelent

D Kö1'ös Gzállod2 k01'~zerüsitécc, n Ligeti-p2vilon kult.uxil

tGbbi tétele és szillodni jellcgü át21Gkit~sa, a fürdő büfé
j C.vuló Ei z invonc12 , 2. Ko[ Guth -u:l;j;--~....kQ.I:....S-.W T.fu: j w-::..c......
Elkczd~-~~abadsc.xeg utj.....i\Bc üzlet korszcrüci téGe é'S'

ez évben rn.eckczdód,ik C'.. Dózsa. Gy. uton egy uj korDze.r_ü....ÁlIC -

ÖsczecBégében c:. ke:r.<eokedclmi:ll:ufol:g210m tcr-vtől 81c.cEonyo.bb

ütcnü növekedéce nc~gyobb o.gsod2.1oI.1i'2 nem. ~d okot.

~z 1976. évi oX'cdn6nyek o.l~pj61 iS,8Z ÁFÉ3Z c negye egyik

1cgcredn6nycccbb szövetkezete volt.

11 beleő tc..:r.<t::lékok eddigihe z hnconló kövotlcc zc~es fc l t ir· i _.
so., Q tcnulsigok hccml0cit:í.oa. biztOGitjc.. 2 tov1bQi fejlő

d éct.

SzolCJ.ltC'~:íc ter ülotén tov;íbbi elő.rclépéG történt 1976-b,::.n~

Legje1ontőccbi:múk ez épitőipc.ri ezolgált<.:rt:í.8 1 nillió fo 

rintoc fojlesztéce taxth~tó. E2sonló~n je10ntőc 2 sZülgil 

tctó hizbc..:n Uzembe helye zett r.1odel:n gYOl:st i c. zt i tó gép, és -
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ez OFOTÉRT V111cl:t kihelyezett ütvevője, chol heti két ~l

k~lOL~J21 vcs~ik 1t ~ czcnüvog nogrondelécekot és hozzik ki
c. kész szenüvegekct. 1~ h:ízt8rt:íci gép, rtdió és TV j:"'vitás
területán ez Ép itő1p2ri KS~ jelentősen koxozerüsitetteszol-
'It .' 'tGa cn:; 21.C~ •

, d ' l' l ' l .- i 'k ' tAz elert e~e DGnyek e lenore n ezo g~ t~t~s teve enyocgc
több terUleten [lzéle:::itoni, fejleDztcni EzükBéges : ke~esni

l II l h t "" "t ,.,.. . ld' , k .tC e c c -occ;ge a gepJ;l..'tnlu czerV1Z .ocso 9.Cm1C, egy Vl...

rigbolt kiQlnkitic~n2k. 2 fürdői kö1CLönzés fojleszténének,
n társ2d2lni rendezvények Dzinvonclos2bb kereteinek. Az i 

degenforgolom növekvő igényei alapj&n fojleszteni kell a
vendéglátás szinvonQl!t.

Öaszességében n Dzolgált2t~s jnvuló helyzete c néhiny jelen
tős e1őrelépén mellett az elkövetkező években tovább! erő 
feszitése~rc lOtZ Ezük~ég a lakoesig igényeinek kielécitéce
érdekeben.

KözoégUnk gnzd~lkodó egységei 1976-b~n c nehe~ebb körülmé 
nycl~ között is eredrnGnyecon helyt 511tak. II hfu: OLl fó :ígazct
5~bGvételc elérte ~~ l milli~d 200 millió forintot_ cmi 7Q
millióval több nZ 1975 évinél. A jelentkező kisebb lernar~ _
d<tcolc ellenére az elő:rolépétJ ut eme , 8. javuló technil::c:1 éo 
vezetői szinvon21 C'.lcpj:hl 1917-bon negvalÓD! th8tó az előző

Gvinél sen1l'ilivcl cen,kiaebb fol2.d~ct ; 2Z V. ötéves te~v id.ő

c:.r óh1.Yos t olj CE:. iténc.

A Községi Páxtbizottcig ennek clcpj·in h2t~:r:ozt2 meg CL fő s
gczatok 1977. évi konkrét fel~dct2it,.éG ezen bellil több
üzemre kUlön fG12dctoko.t iD rögzitett.

A felndctok reálicck, de feltétlenül BzlikDégcsc megvnlósi 
t:íc érdekében mindcn Dzinten öco~cfog~$, egycéges Gzemléiet
ás gyorE! cselekvéc j eller.le z~e CL m.unkát.
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J, kedvező felt6tolek ncgtel'cnt:JGénél [Üc.pv.tően fontocl'
hOGY c.zi.izer.ü deoQ.lc!' J.oio. kib ont eko ztc:t .1C1V c.lnogtex onte ék c.
j ó Uze,[li l8Cköl't. Gondookodni kc II o. ounkc. c.lD.pj~11. o16.1'11.e-
tő ü-conü élotezinvonc.l cnoll;cdécrc
ni. :toll <::l nunkn feltételeit,

,
ee folyc.nctoc2h jc.vitc.-

./. czocic.lícto. brig[ldok éo dolgozói kollektivák oegeg~/ezéce,

c. jó vezetői mu.."rJ.k.c., o. fcgyelf:1czott vég.:r:ehojt:ís él Dike!'ek 
biztocitákn. Ennek nestQrcntéce ninden vezető olcődlcgec _.
felcdc.tci közé tcrtozik.

A " f' .1 l. z ossze O~~D ere~eve__._~,t.::>_ ~ r

Kettőo jubileumi fu1nepségl'ekészül az ország lakooság:ível .
Gyona Nagyközség dolgozó népe. Egy.:r:éozt a Nagy Októbel'i
Szooialistél Fox.:r:ad.alom 60. évfo!'dulój:ira, rJScsx és zt Gyoaa
község ujl'atelepitéoének 260. évfordulój~t ünnepeljük~

A Nagy Októbe1'i Szoci~lista.Fo1'radalo.D.töxténelmi jelentői..
oégét valamennyi nép ismeri. Megszakitotta él kapitaliznus
egységes lfu1colat~t és utat nyitott azembel'iség fejlődése

előtt. Azóta eltelt időszak bebizonyitotta, hOGya szovjet
Dunk~Gok élni tudn8~ a szabadsággal és a dolgozó népükkel
Q kOffirJunizDust épitik. Péld~juk nyomán ma mir c. szocinliz~

must épitő Ol'Gz:ígok is vil~got megrenditő eredményeket él'~

nek el, és a vil~g politikai a~culatfu~ok for:náláoiban dön
tő és meghatirozó szer:epet töltenek be. Bízunk ber.ne, hogy
él ne~zetközi mlli~kicmozgalom, a pr-oletjr:internacionalizDuD
elvi alapjo..ir-D. t:.1r.:l8ozkodva tov6bbi oike,tteket fog elér:lli 2

kapit2lizmuo feletti győzelem ter-ületén.

Mig a NaGY Október:i Szociclista Forr:adalo~~ak nemzetközi 
julentősége Vffi1, addiG a 260 évvel ezelőtti ujj~telepitéot

községül1la.'lek~ elsőool'ban Gyor.1a Közcég népének jelentőf:'o
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Tisztelettel és elicme~é8oel adózunk azon icnoretlcn előde 
inknek, akik ha~Dadszur ~aktik le a település a18pj8it~

Maday P3.l : Békés meé?'"6 tÖl'ténete cioü könyvében utal a.'l:'1'2 :>

hogy 0:J.r a 14Q Dz3.zadbaJ.1. település volt, de a korlóczai. bl$ke
idején ismét lakatlanná v~lt.

A közsG81'e lassu fejlődés volt s jellemző~ 17l9-ben 150 kö -,
rül mozgott a lakocs~8 létszioa. /J~lenleg 11$000 kÖ1'ül vtn/ 0

Lakói @ezőgazdoságt dolgozók voltak tulsulyban, akik a
Ha1'rucke.rn bál'ó földesUl' bi.rtolcoin do'1goztek. Hocczu, küzdel·
Dec i~ősz~ telt el azóta, hogy a kö~~p.ég népe eljutott a mai
na~ig" ME:. m:u:- elmodhatju~, hoe;y Dindo.zt,.,eJ:Jit a község ter:ü 
letén teszünk, oaj1t érdekünkben tcsozük. Ezt bizonyit ja az a
tény, hogy éVl'ől-év~e egYl'e többen vesznek .'I:'éozt a közséG szé
pitécében és csinosit3.s1ban, tov~bbú a gyer:mek- és közoktat5
si intézDények fejleszt6cében.

1971,,:,1975 között 6.103 .. 000 ~t é.rtékü tál'oad81!;1i mUl1.k:ít vé8 ez
tijnk~ 1976-bw~ tovább fokozódott aZ aktivitáG~ TöbQ, mint
4~oo.o fő vett 1.'éfJzt a tá1.'sac1altli munld.ban, akik,54.ooo Ól':it 
dolgoztak:> .A t~sadalBi nunkD., ér:téke 1976-b8n 1.958.~832 Ft,.
Ezen. kivfil. .IA5..ntegy 660.,,000 Ft~ é.rt.é.kU.··:i;.ámog.e:t3.f;t nyujtottc,k 
sz üzenek, ~alatok~ A ~~aog8t~son belül 234.400 Ft, volt 
o.z (JEgy nap az iska.L~.é~t_l.tl!lC.. :.ga.1o.m. ke.retében......b.e-f-izetett öc;z-

Gzeg,
Ezek a hozzij i.rul-iool{, a til'fladal.mi nw.1ka és ét pénzeszközök 
tették lehetővé, hogy az elmult évekbcn OlYilll. jelentős be.ru 
hiz~sokat eszközölhettünk, mint a 60 fó.rőhelyes bölccöde, a,
közel ezer adagoD napközikonyha, a Vor:osiloy uti 4 tanter:neo
iskola, a Jókai uti óvoda bővitése, az l.sz. iltalinoc iskola
udvar:in épült köny~t~ ~s uttö.rőszoba, a Kics Lajos Gimnizi 
uo ~o Szakközépiskolc udva1.'~ kiépitett korsze.rü sportpálya 
stb~

Mindez o.zt bizol1yitja, hOGY GYOHC, NagYközséG tároednInc oc8-"

é.rtette az öE~zef08is jelentőoégét, czükség~8ségét, éG odo.oois
s81 dolgozik a község fejlesztése él'dekében e



Engedjék I.10G~ hogy e ooro1::on :·(O.rc8zti.5..1 kÖUZÖllGie~·.1Ct é6 e1io·'

neré~cDct fcjezzen ki c Végrehajtó Bizottcig nev(ben Qz6rt .-'

~'.z ildozo.toc L1l121ki6,rt:. neJye.f 8. közc;z:)C é:rélckébcn kif,;jtottok

») kÖCZ01'll.d.i ÓC clisDcrő rJz8vcicl{é.~·J.. oCyiClőbo:'L onr;Gdjél~ Deg .. ho':y

c z úv i. Gono j 2.in1:r ól} terv G i': J~r ől. Le t ~~i 81::0 zt;? 1.; ict nyuj t c; [' k:-

DC lyhe z Gyo.r.~c, Hc,Gykö ZCÓc t :1:" so,d ~~~ ln~tnGk Cj e(;i. t c,ór;ét lcór on:

J."z 1977·-Q[·: évben iC!:.lét ügy 4 t21.:ic.:r:r:wc LG~:ol'í.t 2pitünk c ,~2.1·-.

Jei ut on:. 5o í'é.t'őhe lyec 6:'00 '.it 2.1aki'i;unk ki I-leg~8v6 épU.;,;.:;tből.
_,1'/ .' ~. Ok " l l' /.. "1- ,,' I .J- 1') l ...;] '1'
~~OVL 'tJ U . o.z, or:;eczce[, lJ.zn3.'. C~ Gycr.me~. V3.J:'o·~cr0.€J . .DC'COrl", :.l.'!:\..! 8.;

".ét e Gi.tünk.. Megke zd.j lik 8. iYüJ':12'-' End.:r:ődi szennyv i zt i c z'. .i. tó t Q ...

'! ep :~~r' 7(1"l';:""'l,":'-rrezc..l.e'k e' lOt ~dPt.'. eu iS~.J.. ...·,,--_·, .~lJ P '.,;,;,~.

~lőbb kiv;ínunk léplli éJ. kö;~c(~g p2J:'kocit9.G2. és ficit?'c:. vonC1'~

Ji, o z iB :lbcn ~ Fő cél ebben oz é"{ben o.z állcnl:íc 85 kÖ1:1" .. ·CSke., vc~·.lc<

o· ~/.·bb t l k ' G 1 ", /. + ' ,_ ' .. r)un'l; LL IO UV0112 O nen·;OL. yexne>-;:J3.-:;szo'Jer !',-8S'.lte,']C é:'

:J[ező I.rn.re 1c:.'1r.ótelep. kör·nyéke:L Be 11:e11 fejezni:Íl1.k :::, TillCGlco 

~1ti :tedottcr:o.to.t'l1.ó1t" li belső coepsd6tviz elvGzeL;;G él' r'l · ....·.')811

.. ,..... ~1.t~..!:CfjZ;C~( ka:rbonta!'t:ioC!, '~[;nto!'nák tak81'it0:>'-'

,.
Ez:,';k l8n:~lÓnGk azok n főbb fe::.cdeto!c; ~yet éJ. ?-6c évcr: jubíle-

wni. 6fo.!,(l~;.L..Ó 8.11~.21D~1:;ó: ~l kCi7.,séC te!'ületén meckiv:IDU'.lk vQlóci,·

t 2.2: :..~. S,.'3e.:r::e.tnénk , ha e, f'e.l c ci ~ t ok k':.:1ri..t..-c le~ :-.:/ J cIl 2.' 1<.: ö z c é ES 12';:

kooc:5.gD ío r:6DZt venne,. Ké.t'jii'~ az üze:Jek~ V<l~;:'alc,tok:_ intézD8"

nyek vezetőit··éc do180zóit, ·';)C1.l2..D1int 8. czo·:.i.clictr: b.r:ig:S.clok

t o..g j nit 9 hOGY cl kettős évforduló ticztelot,,:Ic vállolt felc'j6.n-,

l:íoa.Ll~ OO1'i11 a fenti. feJ.. adéJ.tcket ic czivCG1((;d j enek figyelonbc

'\í011Ut, IJoGycnek cegitoégtin15-:r:2 az előttül1:~ ~illó' folcld::<iQk vOS"

l'ehcj t J.cdb8l1:. hoey né'ltó fo:::.y·tc tói 1,ogY~'1k előde inknek,) 1IcG~:rLi.lr

Gzebbé? coinoonbb:J. kö.t'nyeze-:;i.i.J."'lket. SzürwooL:tk [JoG :J. ki5zcée kU..

lönbö ző pontj 2ill kialnki to tt ozeméttc l0pekct és i.nd i t cun};' no."'"

GcJ.nn.t a ;íTi.ozto. kö~:zGég II o,~.G:ré8éé!'tt!

Bí7Ullk o.bbo.J:l.; hoCY GyorJa liJ'a[i;yközoéC '..i.D}:QCCL.1.C2: [;.:::ZCI'C:",{';i..' ,5r:;

t:L,·:cndéJ.lr:ü cze.t'voi tinoGe.tn,;. focnc.k o. főbb fe1sC:8tok véc;n;h:'j
~"'b ' l dh" k o - h l" .,,, ~, l -I
'lI~'.G:l 0.11 80 G non s.tJU,- DéJ.JC'.~, ogy Q :COzoc on:·,ze:L0GJ.CLJC~.:" 'J.<;-"L

"t l' • l" l l tI d b o ""l' . . ,., /. ,...~(;'~' I"''''-L .~.:._ ·v····oe:::o KepVlce U1H:) ne 'f neg J. L.I~ COZl"2.J_ 8. i!.e!..L~)z'JC'L;'Ct: •• v ~

ló.t'f', tudjuk viltm:li o.z olőttÜJ.1.k :illó fcl0.dutokst.(.
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Kö zLlüy-e]jd ésün~

A közmüvelődés időszerüsége
-..-.- _ ....._. - ... 40- • • •

A közmüveládés,feladatait az élet, a magY2~ valós~g dikt5ljnD
Az 1976. évi V. tö~vény /0. közf;1üvelőd.é8~ől/ meGállnpitjél,hogy
II a köznüvolődés fejlesztés8 az eGész nép közvetlen érdeke fl

Kö zvetlen érdeke" mert a t =ir séldalmi, gazd as~gi. polit ikai va
lóság sürgetően követeli a személyi tényezők fokozott fejlesz
t6sét, Az MSZ1~ KB 1974-es hatáx'ozata és a közmüvelődési tö~

vény ehhez igazodott"affiikor kimondta, hogy ezen a területen
is előbbre kell lépni. ~

Az MSZMP községi bizotts~~a kétévenként,értékeli az elért ered
[lényeket, megjelöli él tov~bbi teendőket.

A törvény végrehajt6sa, végre~ajtatása 1118Di /tan~csi/ fcla
d2t, de széleskörü, t=irsadalmi összefog1st igényel. A ton2CS~

8zakig8zgct~8i szerve - együttmüködve ~Z intézményekkel. v~l

lalatokkal.elké8ziti minden évben él község éves köznüve1ődési

munkC'lterv$t. Am1.2k végI'ehaj t:.ls:it kövotke zetesen ellenőrzi, ..
és segiti. FolY81Iwtosan kapcsol2'tot tart a v6.llE18tokknl'J in
tézményekke1.

T~rsadalmi... gaZ.d.cs.ás..i he1Y~2.i._:._k..S.~~?~és...::

Településünk t~~sadalBi, gazdaG~Gi szorkezete aZ utóbbi idő 
ben jelentősen jc.vlllt, Meggy.oj;sult az ipar fejlődésének ütooe
és a koncentrici6 folyamotc. Nőtt a IDw1.kJEok és az ipcrszerU
termelést folytetó fizikai dolgozók szina a mezőG8zdaságbDn •
.A kOI'szexübb term.elési fOI'ffieigényll n müvG1t~bb, . szakmailaG
képzettebb dolgozók részvételét a termelésben. A gazdas~Gi vál
toz6sok hatá~~a emelkedett az életszinvonal, nőtt 8 dolgozók
czabadideje, gyors vs.ltozJ.snnk indult é1etDódjuk. KözségLi.nkben
teh~t8. közmüvolődés teién uj lehetőséGek és egyboi'l uj feled.etok
jolentkeztek. A teryezésnél ezekre kellett különösen figyelni.

}z öt évre szóló közmüvelőaési terv fő célkitüzéEel_.- -_.......-..-._ .......-. -- _.---......-.. .. - . ---.....-...........-. ~

2 község öt éves közmi.lvelődéDi ter've /1976-1980/ a következő

kiemolt !eledotokat jelöli meg:
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:A közmüvelődéonek aktiv [.:zerepat kell v1ll~lni 1l,lakosc9,g po-
l , J- • l . , d l' i . l' "b t ' . 'k -" ,11.01 >:21, l 00 og ::11 l:opzor;c cn, aJa oztc.tS\sn.bcn.

- J\ kultu.r:ilio tevékenységot szorOBcn kötni kell cl való élet

problémJ.ihoz, cLlunkihoz, 2. tal1ul:ishoz, az élctoód kérdáGéhez.

- II köznüvc16dési tevékony[;égon he1Ul elcőoQtbnn [l min6:::ég jo.vi

ti8:i~C, c. meglévó anyngi és :::z~llomi,erők t~tclmcocbb, tudo.

tOGcbb kihGDzn~liGirc kell törekedni. ~~nok érdekében tovább
kell jcvitcni [lZ cgyüttroüködé~t, n közös tcrvoz~ct éG jobb~1

érvényt kell czerezn1 ez 11lcmi fo1üeyclctnek.

- Tovibbx2 io kieoclton kell foglc.1kozn1 c. mW1k1cosztály fojlő

déGével, dc az előző évokné1 nngyóbb gondot kell fordit2nl cl

nozőgczdc.oigbnn dolgozók, 8.Z é~teloiGég és ez öregek köznüvc
).ődési tevékenyeégbe v"-ló tel'VBZerü bevonfu:; át'c.

L fclndctok mcgoldá~áh~z a Tan~cs nollctt 2 közsée g2zdnci~i

e~~Y8EJgei jelontőL onyngi és t!:Íl'oc.dc.l.mi hOZizij6.ruls.st ndne.k.

Ö~ozo~cn,Qz v. ötévcE te~v időszckibc~ ncgh21cdjc n 7 m111ió 
fo~intot •

~ t8~vczésnél vil~oEQn kell l~tnunk, hogy közmüvclődéci.intéz

oánycink nc.Gyon ~oaozul ~llnnk lótositmény Gzempontjibó1. A tQ~.

t~l[:1i f:.1U111:o tulnőtte ez épUleteket óc C'.k"liuili:::j[:~ v:s'lt nzok bő 

vitéoc, illetvo fclujitáBQ.

!Jiüve+őd~G.~ int.é.zrJ1:j.ny"c.i.l1!LLQ...Ll..2E..z_t~c.!.Y.e.!~v.e.. /197.?~:l;.~82LJ.
4 tcnteroec iskole épitéce Q Vo~osilov ut0n 1.500 ezcz

4 tnn'!;ermec iGkolc~ épitéDC o. Snllci uton 1.500 ti

Óvoda bővitéoe éG kön~t:il' b6vit és 1.300 II

Mg. SZ2knUJ."1.1d.ské9ZŐ Iskola bővitéG 14.000 ti

Spo~tlétesit.münyek. "'Iiömcgcpo~t mozg2.10m 500 II

MUvelődóoi Hiz fcluj i tioáro. ,370 li

Ft.
ti

ti

To~nQtcrem létcoitéoére 1.000 u

Mlivo 16d.í.k:l :a::lzhoz czcmó1Y::z tllitó autó be-
c zeI' zéce 220 u \I

L:.'í.thctó, hogy, o. Müvclődóoi H:iz kor Ezerii~it écére tevezctt ösczeg

iGen c.lc.coony.
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~rvck az 1977. év~e •...--..-...-...- --- _.•_.--.......- ......._----
EbbQn az évbon kiomolt fclcd2t :

- L ~k~G-Düvelüdéc fc1t~tGloinok j~vitisQ~

- Stcb11izilni kell 2Z ifjUL58 nüvclőd8~i forniit, ~áC szor-o-

:::cbb:í. koll tenni c. f:.1üvc1.ődéLi 8C oktC:'~;:í.ci int~z.r.H~nyek,. vclc.-

mint Q KISZ k2pc~oI2tát.

Közc§glink uj~c:'toleépit 5r:.8nek 260 II évf~r-dulój :-1:1; l::ult ur: ~lic te

rületen ic D~ltóC'n DeG kell w111epelni:

I. tromivcüók rihy terüIoten jelcntl:oznoh:&

Vil ' '" t' l' , .l' l '._ • :J..Rllezc :L::.2.9.L~~-::'1.p.ey_c.. ~S~:.

l. I:1tnlk~ío-rnUvclődó[Jér-t folyó rJozgc10m l::or:;t ében c: c zo C id.istc. br.i

S;ídvczotök ró[:zé.re évento ogyezor- vilI:-: l:~t i szinton t8113.cc.ko - ,

::~ct 1:011 tcrtcni. Tovbb koll folytc~tni 2. poli tib:ü ol::tcticokct.

Uog koll c zervczni c. tor ülct i I:1Ul1káebr: igs.d vetáll;:odőket.

J. fiato.l'Jkc.t ozo.rvozott fo.roi.bcn bc kell vonni o. poli t il;:c. i kép
zét:be. Tudoninyoc, isoe.retter:j eoztó olőc.a 9.Gokc:t koll ozc!'vozni

nép~za:rU fo.rm:í.b::.n. Legyen biztocitvC' G TIT elő::dók folyoü·:toc 

képzéoc. 11mködjön tov:íbb 8. propngc.ndisto. klub ..

nél~~zerübbé kell tenni c:. ts.r:8odolmi iil1l1Gpc~goket 8zinvonc:luk '8

I.1CliSr.évol, Nonzeti éo Nemzetközi ünnopcink, politikai tendozvé

l1yeinI: körültekintő r.lec;czGrvGzécccl ér:jék ol világnázeti nevelő

c~ljukc~t. Ehhez j 3..ruljc-nc:k hozzs. c.. M[;~veI6déci Hiz, oz i:::kol9.1:: '.

a könyvt~~ i.rodaloD - népczo.rticit6 tcvékenységci iDo

Tov;íbb kell fejleezteni az cgit6.cióc ér: propcG:}ng.c nlmkc. czc.r:ve

zct-'Gé tétele é:t«d ekébon f.1cgclc:.t::ult CGit icióc éG Pr:opage:ndc. Köz 

pont hc.tókö.r:ét.
u •.. "' •. "/.' .// .. ,
§ z.rJcqu..LEluve1.tf.8.32-..r.::.Z}:P_t,g.r:leJ.e.c_~.t...2..10~e.E..~ to_. tC~~)~.0'l.Yl=2f~ :
~ . .

Fontoo fclcdc.t ez 61t c16no 8 . müve l tcéc;, fo lycontoe emel ér:c-, .
Jelonleg nég 400 felnőtt nen .r:endelkc..z.ik8 0Lz--t:l..:.yo;:'"\T.8c;zc·ttcég

gcl. CélLUlk C'z, hogy Q. torviclőcz<.,k végéie;ez :::: czin c. lGgLlini 

m5.1iGClbb:rc coölí:l:enjon., Ehhez biztocitcni,kell :' e;c:zocc6.gi ozcr

vak bcicko16z6ci pIog.r:~njc VégIOhC'jtiL5t~ Szokooi iCDorctekct

b5vit6 e16~dáocoroz2tokot kalI ~zorvozni, ezekhoz biztociteni

kell n közöncéget " J, kön:rvt iI:b cm 6.11j 0n rQndcl}:c zécI'o eZ Qktu~

l1s érdeklődéore ~zinottc.rtó cZ;~'ldrod['lo[Jo
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T" l d . l II ' . t . t 1 'k' .. . l. / ,01'0 co nl ~o _ ~Z aXln o~ ~ZQCD2 napczCrUC1~JCere O

.J:~""To:-ld~b"""Y> ~z Ip"''''i e/r. .., "lfe"'od~""zd~r:cC.r··l· S ..,1 l' ""'l"" lfb'"'nv •. •• '-CJ."', c. ....1-1- ........ .lol'l u 0'-. <.. ..... -'0 ZwC ..... ,-O .. <... "

I.12.i iCf.lC1'otek kicDeX éléso érde1::Gb Q11 cg!' ~-klubot kell

tetni c'.. Köröci ÁllcrJ.i G~zd~_c.;3.Gb2n.

Knor

J, czck-

II l:ultul'politikci filmek, c. czinhiz- éG zenokultur2. nópczcrüc.i

t6cét tov~bb kell folytatni 2. hCEYOfu911YOS forBil:bc,n /JÓk2.i Szin

hiz bórlo-ccc előe..d9.02i, • H Ijfu zcncbcl'át n hc.ngver cenycorozc,t ,.
filnhc:r:mó:i.1ici olő;:-:d ások.

L r.1C'.i Ii1.C.Gy:~:r: irodcloLl népczGxli.8ité[;c célj ából h:í:r:orJ. iró-ülve,só .

t o.lilkozót szerve z c'.. könyvt~. ilL vil:ígirodcloL1 o. XX e Z áz;;,db C'Il lV ..

cin.r.~el olő2d::l.oGorozetot koll il!..diteJ1i c Müvo16d8ci H:izbcn. Fol.,.,

c.dct C.Z llDy End:rc cnlél=év élU;:~lm3.ból ildy czo.vclóvc!' Gany eZGXVO

zéco községi Bzintcn.

N8pCZOrüGite~i kell n közcég nciv képzőoüvéczcinok o.lkot:íc~it~

.A köznLi.velőd.óci vetélkedők képzőf:1U.véczoti onY2go.. kel'üljön beDl.l

t c. t 6.Cl' 0...

Ls~c..b.c..didő h.2...+zeE...J.9_11lr(q.~n;;~~§~~ ~ }1eyoli?~ !o:rm_~

J; mOGnövekcdC""t-i.; oznbo.didőt napj c.inl~bcn negy lehetőcégekot nol'

doz Q müvolődéc ÓC o. r:pOl't texén. Célunk eZt hogy minél iCényc

cebbc.n igyet:ozzÜ11~ L1cgtCl'emtclli c.. d.olgozók czó!'cJtoZ~ci, időtöl

t Gci lehotő[.ége i t. Mct élctfoI'L1:5J.'1kno.k lcgink:íbb D. ldubI:.lozG~l J':l

bEn vc.ló ~ktiv f"éczvátel felel [.lOe. Ki kell ~zélecitcni c,ld.ubo::

nunk6.j 6t, p:r:Og:r.:'.Dj u!';;G.t gnrocgo.bbi kell t CIL11. i •

li MLi.vclődGcí Biz igényes negytermi l'cndozvé!;1yoivol bővitco o.

cznb:didő hC'.cznoc eltölt6cellek lehető0é~cit.

Lz eG8czcégóc tcotkul turc. kinlc:l::i-t6.cc. érdekében közcégi czintcll

mec koll rondozni G törJogcpol't-me[?;f.lozduLí.cokc,t.

K"o' z r; "~ '7 ii":llr + (, "" r-. "'d '" lm'"' 1"1'"' rlr.1 "" o "" o'" ""e-'" ho .'- O"" oc" e',... ~ 1"'0' z o'" r. r. zd ~ r-."~ cl' l'..... '" b vl.l. .. u _Uo ,- \.. .~. t..... ('. •. --'--1. .............. 'J'" b ..... , (.'"- Vc.., (, •• -'b

dolgozók Dollctt nosnövekedett éL -liulculybo. kerEIt az ipc:r:i czö

vetkezeti Dllil1d.cok, o..lkc.lna.zottc.k cz~i.nC'. Enl1ek erednényoként

differcLlei:ílódott l::özGeg'Ü...'1k ifj U~.J.8C, c' fc.lu éc o.Z ifj uciC kcp

eLoInte.•
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Konoly viltoz1ook tö%téntok lfjuc1e~1~ §lctébon. Mogvclócu16o
utj:1lcn lét'ctt C'.Z ifjuc9.et tÖ~VÓl1Y, ez HSZMP ifjur.Acpolitikci-.

h:i;~oz~:G:inak folyc:.r:rtoL vé~rohc.j-'c3.cC éo é:rtékcléoc konol~r ..

. czonlQlctbcli v~ltoz~Dt e~odn6nye~ott C'.Z ifjuc1c nCGitélécc 

tor~n.

L fiatalok egyre n~gyobb C~C:Cp0t kc.pnik nz,intézn~nyck,.üze
nek, bzBTetkdzetok vezct~c6bcn c. köz~letben.

Ezek cl nCGv1ltozott körüln~nyok, ez ifjucáG lJzerepdnek növe -,
kcdéoe cl t6.r-oGd21fili 01ct területén többet kivin oz ifj UG ~Gtól.

Erxől ~ többről, ez ifjucáG holytáll~ci~ól ~olt ezó az elmult
idó[i~nl:b211 c.z ifj l,'tc:.1Gi p.:'.rlcoentot:on, cl mozgcIni évet záró

KISZ clcpczervezcti t~SGylilécoken.

l~ ifjuo1gi pc~l~~enteken c Sc.zdcG~Gvczotők a~k czfu~ot az if
j urd.gpoli.tik:íbcn e Iért er ednényekr ől , nig c. KISZ tc-CCyLi.1écolwn

2~ if'juoá3 adott czioot nunk1J sí.ról. Mindl~ét fórumon ki e!:lC l ten
fOGlclkoztak az ifjuc~g helyt~ll~L~val n gczd~cigi épitő ounkt
ben. Jó volt h~11~i, hogy a g~zdncigi cgycéeck vezetői elic 
Del' ik nz lfjucig L1unk~j~t, mcgbcccülik D. fictclokc.t, De lyot cz~

DOS olycn intézked és iG bizonyit, ['.Dl t o.. váll~l2 tok, c zövc tte·
zetek, int6zr;1~nycl~ tettek' az ifjULás é~c~ck6ben. Ilyenek péJiLí

ulnz üzc;nck~on kópzctt ifjut;i~i c:lopok, lc.ká8v:ísár:láD.i..~-te .

lcpedéúi kölccönök, 2. nunkahclyi bcilleczkcdéct cegitő helyi 

intézkedési te~vck-, c.. tov~bb·ta..llUl~ook támogc.tisn, f!o.tclok
bevonQfU:l c. vozetéc.bc atb.
l~z ifj uc1gi pn.'flaL1enton ·clhc.11gzott hozz :íczól6.cok nind c.Lít ~
H:'Dztött!Ík ezeket ez er ed.m?nyekc t , D. fi~tc.lok tenniakGI {86-t,
nc.t<t ct kérdéDck, éo l<érécck n~ellott ott voltak c. jcv2cictok c

L,lcGoldicokl'e, c.r.l1 azt bizony1t j c, hogy' c. fintc.l.ok. kezdik ároz
111 n l~ötclc:::éget Ek a. jogok közti helyeD c.rmy kiclc.kiticát"

Ö~vendctco jelcncéc volt, hogy c p~lQncntckcn Q fictclok nin
don réteGc clnondottc. v6les6nyét neD volt klilönboég KISZ- tcg
0~ KISZ-on kivüli'fictGl között. N2gyon Gok kérdés vetődött fel

cl KISZ nunl::íj Qvnl tÖDegbefo ly~::;6vc:.l kc.pccolctbcn o.oi ezt b izo

nyitjc, hoSY ~ fintclok érdeklődnek c. KISZ munk~jn irí~t, egy
ben felhivje Q KISZ clcpczorvczot fiayclnét ~ taDbbi kitirulko
z1o~c, ntöocGbcfoly~c ~zélccitécárc.,
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zettc, ho;'jY c'. P fu.< t ut:-::.;lt:5.c.ctinc;k noc;folelőcn Gktiv:~l1 kivegyék

orőc.it6uéből. Ez Q

tolj oson uj éc. t :lz c o..d c lrui c:lC:POll létl'ohozott cl~~L:ulc,t - hecon 

lóen 2 nOGY?, ~z 01'cz6S el~kulútcihoz - kczde~bGn Gok nehSzc.és

[;,01 kUzdött. Ezekről c, noáéz idől{l'ől Péteri Milxton, MGgyel'i Jó.,.,

zc.of., SzUcc L~.czló éo Gir icz II:1..!·e 212.pitók éc ne. ic téllylogec 

t:.-sok tud:i1:.'mo.k o.. legtöbbet beszólni.

FOi.ltOC folc.d~:t volt ez cgyec Llunld.c.ől'ök ér; a.legYGégek fC8;)-"'"Voroc

folldr.:ziJGéco, o.. til'gyi fclfJ6tGle~c jr:~viti::o... Hn <..""'.. kezdeti időkbon

L:'.5C polC6.xi ruhJ.bc.n ic t 2. Knol' Nyonda. 6.1t~'1 gy~tott II Munká;:; 

őrl>:JC II folirc.tu vÖ.röo celyoncz::-lc.e;cc:l :S.lltc.k ic őt'cégbGll c.. !"JUll

~:5.cőxök, dc L1e~kezdődött nz 1gen i:i1tenziv kiképzéc.

il. !'ol1d ér:: cl fCGyeloLl meg.czilárdit~cc oon te,r"Gént oáJ:cól holn2pl'c'<.

Ebben nnGY c.zo~ep0t jitczott Töxök J~oc. Gz~zQdpQ%:anccnok osztály

1:'i. r.1:-G,:tc:rt:~c:lvc.l, lc.znGigot nor,1 tii.t'ő vezetői c.rényoive1.

Lz ellcnfor.rc.c1c:loD vecz0lyc ol1:1Ul-c, C'.Z c:1c:kulo.t tov1bb lépett •..

L f..1Ullk5.cőrr.38 fülcdnt::,i bővEltok, módocultt,k, él: c.z élet bebizo....

nyitottc.., hoC~y D !:1l~.nk:í.Gó~oés c..z egyik 1q;1:fCG:lCODC.bb cllkölccl po
litiko.i nGvolő iclwl:'1 ic. 1959 éc 1961 között Gyomfu éc Endrődön

konoly ccc;i tc.éget nyujto·~tc.k cl fJlozőgc.zd.c.cáS czocic1iotc. itczo.r ...

voz()cébcn. L Politikci Bizot Jlic1c; 5 évben hetirozte meg::: tJ.rGC'.

de1ni :::'Ll1oL1iny ténylege L czolgil:J.t 6.nek hc.t il' it, dc nlig c.kc.d t 

leczerelni v if!,YÓ , iGY lét.rohozttl: c. tC:l't~"lék:í1lo.m.6.nyt.

Uj fclcdc.tot jelontettc.z eloni c::::c.p:\~ok ello11i védolen ic. L

Degirc.dó Kör:öoö~ g2tj2in, c.zok oego~őoitécéből B~~t1sől'cink pé1

c:~cC'n kivott6k l'Gczükot. L kÖzx:ol1.d ér: közbiztonc~g fennt8.rt~lC2bc.11

b Li.11Ö zók clfoe:íG fu 6-1 , k fu< ok c lt:tr i t;~r: in::l .Lzintén o"l;t tc,l:íl tuk ő

l:ct ~

i. nunkicő~cég G~;om:ín ic b:ízlcv állc.lctokl'c épül, IgG.zdncd.gok, Íj,1

tÓZI.l.Jl1yck, hivct21ok/ llz LlkotLlmy éc cl. Győ.zelcn TSz 28 tcr:;jQ

~lli~k6Gő.r - e8Y czc.kc.czt nlkotnck - dc n KöröGi Á1lcDi GC.Zd2G2C

:.lil" Vegyecip:r:i Vf.ll::-12tn=í.1. int.jz.C1.ú1YQkn:~1 ic t2.13.1tJnk t2~;okc.t,

r- ,'. aL h ~ ~"". 10'" /' • .J- 1""0. l- IT "'" ,..., Z n-., r' ~ e Ir,-,O lJ _,.,.OLl nOl v....gJél "-' v ...,n .... et>".:.",gn...,..
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v:lbbi f.lLmk:ijukh()z cok [!ikc~t kiv6.nunk.

- I-k z ink fo lczcb~~dul:ícc 32. évfo.:r:d ulój:it [' Müvclődóc i h:í.zbcn "~

íprilic 2-Sl 19 ó.rnko.r ünnepeljük.

/. SZ2..k.oo.közi Bizottci~ fobru:ir 15-én ki5.ldöttgyüléct tecrtot·c &

Elcrlcztc C'z elLlult Svi e.t<odményoo nunk:6.t. li f'elcdctak tcrLile

t~l1 QZ eGyüttnüködé~ok tov:í.bbfcjlCGztéco ~cllctt kicnclt fül

edet c bizelnic~ fo1Y2B2toc folkáczitéoo nccnövokodett joekö
1:' L]: er odnényc c c II :ít Su ir- 2..

- L közrJóCi TIT ozorv~zot febl; uÍ!' l6-:1n vczctőcég óc küldöt·c 
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hoCY c vilQgnézeti ncvolGG jollcnezze 2. nun~it. WcGvilccztot-
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nót Vcrgc ZcigDond, 2.. titk1.r: Ho!'czborgc!' Tibo!' lctt&
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c6Cccl, fJügofJlékczécGol éc c. vetcr::m')k tcl:ill:ozój~v:::~l LU1D.O ,

;"01+'ill<.



22

~ koczo~uzicon közel 30o.~ vettek r8c~t. köztük 24 veter~n

vö~öc! kctO~1c... lJ bn.r~1t1 t::.l11Icozón vete~m E;llvt::i~ccink .D2.i ic

for~2.d2.1f.1i tűzzel ld6ztél: o. hőcios llnpoknt. 21-én 2 MeZŐ82.Z

d~c5Gi SzC'.kicko11bcll jól r;1ko.rült jubileumi MFmOSZ 8yüléCGl1

enlékezett oe~ oz évfordulóról, Belyen ~éczt vett Hunyc.Iot
VLl C~ p:írt KB. to.gj~ Q IvlEDOSZ o~czigo:J elnöke.

-, I gyomai Spc~tccuo Spol'tkör fobrus.r 25-én tcrtottc. l~özg;yülé

cét, tlolyen xéc~t v;~tt Ny:íl'i.Mih:íly j~::ir.:i oportfclügyelő éc
nintogy 100 fő sportköri tcg. lz 1976-0:: év értékeléoe c mi
nőoégi CpOl't viczcecéce ellené.re több el'OdD8nyt ic t21't~ln~

~ott. Jolelltőc ez utinpótl~c torülotén o. ozemlél~t v~ltoziG,

éc o. töneGcpol't e1őrolé9écc. L tnn:ícoelnök icnortütte, hogy-
c.. TQn~cc évente j~lentőo öcczogot fordit folywmQtoo8n c.. lé •
tecitn6nyok fejloczt02ére.
A köz8yüléo uj olnö~öt vil~cztott Fekete Elenél' czené1yében,
clnökhclyettecoé vj12Gztott~ Ádio Mih~lyt, elnökoégbe v~12cz

totto Gyrocti Györgyöt. Elicncr~~ét fejezte ki Fekete L~ozló

il~k aki clnökhelyettec éo n ~ézilcbdn czckoczti1y vezetője 

lett, cz eloult évi nunk~é~t.

- 11 Ne.gy Október! Szoo1e11ct~ Forrc.delof.1 60. évfordulój:ú'~ 0111

den üzeoiinkben tc..rtolncc fG1aj:ml;lcokc.t tettek. K1cnolkedó 
példn nz ÉpitőipGri KSZ épitéci kollcktivijmak f~lcj=ínl:<'on c.

VegycG'ipcJ~i Vs\llrlt".t uj üzenlének gY03!S felépitéGe. A v~llc.l6.c

tc1jeoitéoe 5 oillió Ft többlet exportot tecz lehetővé.

b ozcbcd p·irtnnpokon közoégÜllk több, oint 1000 dolgo~QjQ

vett r~czt. Tcpr,czt:.lctunk szor int Llegértették ez 1977. évi-.
C2zdoc~Gpolitikci fcl~dctokc.t. bz üzcBckre ~zerve~ett p~t 
nc.pok igen eikerecnek értél:elhet6Jz.

- L. Mező Ir11'e lckótelcpon ez évben 55 l~.k:1c kéEizlil el.~z év 01
oő felében éo ezzel befejeződik 2 lckótelcp épitécc. ~ Tcn~oc

Dir k6czittcti c. pcr1;:ocitJ.c! terveket. Ll'Jlyck clo.pjfu1 c kö~

nyozet jclentőcen oegnápül. Lz uj lckótelcpot Gyomn- ér: End
rőd között 1978-b:n kezdik épiteni.
L czükcé~ec köznüvck épitécc D~r 1977-bcn elkezdődik.
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- A nem~tközi nőn2pot a Haz~fiQc Népf~ont közcégi nőbizott _
oáge ~endcz~oébcn 100 fő ~éczvétGlável fuL~epolték n Müvelő

déoi h~zbc'1l.

Üzcneink éo intézmépycink mindegyikében cziPvonc,lao, ta~tQl
mac fu1nepoégcket rendeztek.

A Köröoi ÁG-ben igenczép könyv ej~ékozic~v21 nnrndandó em
16kct adtak a nód01gozóknak.

Eirciuc15.
-------.~.

Ickoln1 mocenlékozécek

Ul~epi KrSZ teggyUléo Háziip~xi Szö~. Sütőipcxi

V:5.11clnt.

FJN Jár~oi UnnCpOég8 Gyom2 Müv. Ház
I. Jirioi Váxo~i Népt~nctalálkozó, Gáloect.

M:iIcius 20.-. .. ... ". J:ír isi FIN Kupa Kiop:5.1y=lc l~bdarugó

Gyonc, Spo~ttetep.

Férfi: 1. satőip~ri VállQ12t
....-----~..... ~

2. S~L'!\)ó KTSz

3. Enei
4. Vogyc.sipé'ri vilL'l~t

, ,

tornE'.

Gyonn
Endrőd

El'ldrőd

GYOM8

Női: j--- l. Kic~ L. Gim1izium éc SZakközéoiGkol~

2. ÁFÉSZ Endrődi cl~pDzGrvczete

J. Vegyccipc~i V211. Gyoma

to.l:5.1kozáo e.lopi tó KISZ tcgokl;:al.
irod~lmi ~zinpadok benutatkozica.

GYOWlAI HIRADÓ

Az MSZMP Közoégt Bizott~ága Agit~ció6
ganda Központja kiadványa.

,
es P~opu-

Fósz,erko-oztő t
Sze~kes:zt1k I

Felelős
Készült

Méoziros Gibor
B~lehQvszky Lász16
Farkasinszki György
G~8.l'mati György
Beinsc~óth K1roly
C~aba JmoD

kiadó t Jenei Bál1.nt
: 250 pld-bru1 a S~tőtpa1'1 Vállelat házi

sokszorosi tój:ín.
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