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SZOCIALISTA BRIGÁDMOZGALOM A SÜTŐIPARI
~--"-'"'-'V'lrG1AJ:;lf~NÁ.G o -,.~.~ ~,~.- •

A szocialista brigádmozgalom hazánkban közel 20 esz

tendős multra tekint vissza~ Az indulás sokak számára
'történelmi emlék vagy fényképen ŐTzött élmény.
A szocialista brigádvezetők Vc országos tanácskozása
jó alkalmat, jelent egy-egy üzem brigádmozgalmának rész
letes elemzésére~ Ennek IDLnál nagyobb jelentősége van,
minél magasabb szervezettségi fokot ér el a mozgalom.

A tanácskozáson elhangzottak jó tánwontot nyujtanak S

vizsgálódásra, '8 körültekintő felmérésre.
Községünk dolgozói a szocialista közgondolkodás szel
lemében csatlakoztak az 1,2 milliós táborhoz.
Elmondható, hogy Gyomán a brigádmozgalom már régen tul~

nőtte gyermekkorát" A fej~.. őd éS:i.1.ek tanubizonysága meg
növekedett brigádlétszám és a megváltozott szinvonal.
Ebben a fejlődésben fontos szer]pet játszik a Békés
megyei Tanács 2.sz. Sütőipari Vállalat Gyomai Üzeme
is.

l'lIindenrtapi "életünkben al~pvető,s zerepetj áts zik a ke
nyér. Amit hajdan a háziasszony sütött, ma modern
üzemben dolgozó nők és fé:J:'fiak készitik. rvlunkások,.
akik '~ társ~d~loni'aktiv~ alkotó részesei. A fejlődés':
a munkások által megte;remtett brigádnozgalom a kenyéj'';''
gYárbári'isjót~lajra talált c Ebben'az üzemben'is fel-
ismertéi{'·erejét, szépségét" ,",
Aokeny érgy árban 1966"",ban ala.kultale meg az első~''6Í'iga~'~>~

dök~' A kezdeti otapasztalatlanság'ok természetesen jelent-
o '

keztek, d~ időve~beérett a rnozgalom c A vállalásokole~

tisztul"tak, tartalmilag értékesebb.év.áltak..A kezdetii
5',br.:i,.gá4da1 szembe~1.7 1974-'oen 1i13r o15 brigád lYl fővel

v~~teki részét a termelésből~ 1975",ben,~jabb 3" h~i-' ~

gád alakult; 197~~b\ctn pedig 2"A~ ideiéyben.li1ár 22-re
nőtt a brig~dok száma, ami. a dalCbozók 62 %-át teszi ki.•.
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A sütőipar gyonai üzemének müködési területe kiter
jed a szarvasi és szeghahli járás közséGeire, igy
abrigádok negoszlása 1976~ban ~ következőképpenala

kult:

Gyomári
Vidéken

10 brigád
10 brigád

134
120

A szocialista brigádBozgalom ilyen szép mennyiségi és
minőséGi fej lődését a ve zetl~s segits ége> valamint a
munkások szocialista öntudata és felelősség~érzete

eredményezte.

Az üzemben a brigádmozgaloB irinyitását három fő látja
el~ akik látják a válléilnt teJ.jes tevékeny.:-.' ':;ét és jól
tudják segiteni és értékelni a brigádokato A mozgalom
igy állandóan reflektorfényben van? valar:rilyen terüle
teno A pártszervezet pl~ ön~lló napirendi pontként
tárgyalja a mozgalom helyzetéte A gazdaságvezetés a
tervkészitésnél figyelembe veszi a brigádok javaslata
it, konkrét feladatokkal látja el őket. A brigádválla
lások elkészitéséhez a gazdaságvezetés és a szakszerve
zet is segitséget nyujt 9 igy az üzemi-, és brigádérde
kek egy cél elérésére összpontosulnak~ Ez a cél végső

soron a jelenleg~ szakaszban~ nozzájárulni a fejlett
szociali~mus felépitéséhezo

Kádár Elvtárs mondta; a szocialista brigádvezetők v.
országos tanácskozásán ~ II Tanulj unk meg rJaxiw.álisan
kihasználni rl1inden lehetős éget ~ II

Kádár Elvtárs gondolatai egybeesnek a brigádok elkép
zeléseivel, s ezt tükrözik a vállalások is~ trdemes be
pillantani a brigádnap16xba~ A selejtes termelés csök
kentése mellett a takarékos lisztfelhasználáson fára
doznak~ Uj ternékek jevezetése G céljuk~ Takarékos
tüzelőfelhasználásra törekedn~kJ hogy csak a legfon
tosabbakat emlitsük~



1\ v:íJ la1.9"scúból L1t[';~::;:L~.;:,: hoc::/ r: szakterület lehető

ségeit a bX'ig:idok jól Gcyeztc;'iJit :J. vá1.1o.1c.1.ti érdekek

kel.~ A tá.l'sndalni 0s }:ul tu:có,~_:,f.) '!6:~la16sokban megta

l:ílhatók n p~~.tY.'on:ilós:, szil1rd.zl~)t'.")g2t:is~ egyszóval a

h l · .. l "d' . l J ,/o,' " / l . J' 1 ' .e Yl muve_o e81 _()~el:;o::i(;[_::Al': 8ze~üS 8El. .... :iJn.

A brigádok·lÍ!Lm},:~.j~t hUon ti.:i.1::1'(5:.:;i~,:: ~1Z.

Az 1976:'""'08 évet :cj..p.::'?1.c;rJtc vé-"re;. i.SJ

€redmél'~ylista ~

eredmények is.

fest a helyi

1./ M:írcius 2L by,"; /"T' 9(' , (3 zu.st 1;:08 .M).:' U >__I_!~). '.A. "

2.,,1 M:íjus L, ~ ? ,;

30/ Lenin 1;
,.
"

4?/ Béke B bt' o:nzb)s z o.:cu"

5./ _~prilis 4.· 'I ' . .. ri";: .., r"t' .... ~ í. ~ ;:or J<,) '.",Q."'l.<_ Z -'- v 9

6~! Hám::í.n Kató 'I 1) r i'''' ,:, ct ':' :-~ c Z 1'<
,J <:...')_ .:..J_O v,

70/ M:íl'cius 8,. .:\ t . '~ , l'.;1' lS;'JC Z~'8 z o~.

8.,/ 1tlIart os Flóra ,
Okle'vé~'_ 'l

9 I Kner I", "
." ;,...1 T .... ,

~I Vh.-,-ei, e .... ~

Egy üzemben a 1rlil'::;:~.:t' 2":':"':.~.·;:'i' ~:,rryon.lényeges vo

n9.sa a :.::·:>7'::~.-__:;l1ek: ll. kcnyél'gys..l' 18lJ.3L.?'I'"1~,nak több,

mint a: fele 1~rig3ctag~, te;:l~Vc n8.:::;Y b8foly::ísaal van a

kQZCSS égre ~ Va'']"' ...,1- -tn''';;' r:.-l-,,,'r ,,},~'l e'~ "V"\"'~yon pOZl·tl·-.c_·. :..... :_ ,l V J. ~'. -'- c; v ~ l,. :' c ,,~., '..J L L: ~J.u.o

l:evésbé.

A M::íjus l~ brig6d nRgy Gondot fordit tusjainak közös

ségi forD::ílására, Sokat tbr6d~ck 2 közössági gondok

mellett az eGyéni gond Jcü}::k3.1 .:1.s:; viszont DlnsbrigádoJc,

kal laza a kapcsol., ~uk~

A M::írcius 21 e b.ri,gád eT'Őt3E~83e a l;lüvelődés terén je

lentkezik~ Akti.var.. tev6teny:~c,dr:e~;: o. szocialista bri

3::ídklub~)an, az ir~dalmi kl1.l~bnn) l'endszeres szinház-
1 '+ i.'1 t '-1 7 ". 1 1-' .. " "1_ •avogalJo{:? a ve eL·ce(,o:c Q,e-vlV JC.-GG_~.osal"

A Béke szocialista b~ig::íd ujitásaival szerzi m.éltán
az érdemeket"
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A sütógépek alkatrészeinek felujitásánál 23~OOO Pte meg
takaritást értek el. Jelentős ujitásuk volt egy nagytelje
sitményü sajtreszelő elkészitése is. Segitőkészségükre jel
lemző, hogy üzemen belül t~rsadalú1i ~unkábun felszerelik és
karbantart ják dolgoz6ik kerékpárjainak világitó berendezése
it is.
A Lenin brigádbgn a 19 főből 6 párttag és 9 KISZ tag van.
~ünden brigád egy kis közösség, melynek külön-külön megvan
a maga szokásu, hangulata. ALu közös bennük, a cél. Egy
uton mennek, egy érdekért indultak el a mozgalomban.
Gazdasági téren az üzemi érdekekkel kooperálnak~ társadal
mi téren az üzem mellett a községi érdekeket tartják szem
előtt. Lehetőségeikhez ~érten sokat tesznek az iskolákért
é$ az 6vodákért. Müve+ődés terén fontos szerepet játszik
n tanulás, de a ~velődési ház rendezvényeinek többszörös
házigazdái is abrigádok.

A tények magukért beszélnek. A kenyérgyár brigádmozgulma
tulnő az üzem terület én. Községlink életének egy szép
szinfoltjává vált az utóbbi időbe~. A kezdeti ismeret
lenségbél megjelennek az iskolában, az óvodában, ott,
nhol szükség van rájuk. A közössésért való te~iakarás

szép példáját mutatj,ák számtalan esetben, elegét téve
a hármas j-elszónak: Szocialista módo;n élni, dolgozni,
tanulni.
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EGÉSZSÉGtrf~ VED~LMÉB~N
__~ -'._ _ _ .:.,. _ _~ , .•• ~_o<. ., •• ~

t ot' '. 1 ,,, d'· ... l d t °OSl asa nemc:Sc.\ll.. t'b:!0-:i '"' .'~ '-::': ... "C::.rs2. a_DJ_ re él. a lS.

A beteg embert virja J. C8J.16djn.:; D r:lUnkcú1el;i, a be

teg gyermek fölé ncgódvJ. h2Jol a.~ 0dGsanyn~ Tirsndal-

k ., l l 'tt t ' . ,." l' "'. ,mun JO 3. a. ez .' al".":.]. '::0 r' ·-:; ....G8 ... ·:mossn es lng:;:enesse

tette n betecbiztosl.·cÓ::!t, l:5.toJ::jesztve ninden IJnGyur
~llap""'olp'~rrn Az er--é-:< 'Z Pl<,.·jí r'yi '1'''1-i~6 zl~ed PS e1r. a.z MSZMP;...&. '~.J o~ u., l..::.....J~:....J "':.""L..._ •. -._.... ..l.. ", .l_} .

X ~s XI IT. r"'" ...... G:' .. ··,lr "n'" ;','r><"'" :')Á" kl'l'ndulv~• e ".\.on6.... eüSLlJ..::~~:.l,.~". ll<....C'__.L'.)~,.l",.; ... I.,'.L .. c.::.

JOo'l pe'ld~z'7~k .L"~c-. .... r~rll·"··11·'·' hl·-"~-'·i""+-,., (:'0 erl1Derlr'o''7pOn-:..o. "";.< '- lJ:J._ '-''-''._, ..... , !~. ,'L .....1, .',<. .• .1.__ .-, ~ __ , ~l.J '. .>. "-'

tu jellegét"

Gy oma p árt .... és te.n~c,sl. ve ::et éGE': GÓ rli..~~ :.i. 8 sokat tett a

település eGészséGL.~Cyi clLl'.l:-í.c·;i(x··c) :~:1noL:: köszönhető,

hogy a II eze '" 1 ~k~'1-~él I'e,··l .,..,.., ...~.!>:< ('-1 ....76p .;':'7.,,,,_,'DL1, o"~Yas. .' _ ... :._ .. ,)~.J.'.. "·'c_.f_... _,- .. ~,::J ..... _ 'J<" _.:'l .....

jut, a telepU16s Ll. 1.1e:·;/'·' 8[:;I/:i.].,: ~.,,;,,,:,j:)O::',l:i. oll1.tott
, "0 ° b' 1 t J', h l'egeszsegugYl o ~C.:C ~Jn,l. '-J 1~8~:''''C!':'l''f.r;7.f'~S::''l a ason o nagy-

ságu helys6geket v6vG p~~p1~l0 Kör~~ti rendelő, szak

rende l Gsel-~, s zü lőot~!.').(m; -s íj r} ő:r; 0'.10 o ~:,ó 9 r'.t.l1t ő!Íllo:uás

müködik itt'o 11 12-~w:3:~""\L (':2 "-::',;::::08--::: ől 4 körzeti or-

ll ' l'" ,.,.-.." , lvos, - De gYCCY2S:~,,; .;·'.(I:;'[·--'7ofo~r:JJs? szeElOsz, gyerncc-

orvos, szülész""-nőg~7(r.~"lBj~ é(~ er,): :i'r'-'(I'-:'JOS gondoskodik.

Azért is jónak nondhcté. c~1';..:·/,.~c:·1:::.·~:~,., Lléghn az Endr6d

ről szakrendelés 8>.re C.i7 c:~.:';l'U ,j c'i.:::,~5 ~.:lkoss ágot is ide'

s zámi t j uk ... ,ert a lleu :~-: t]:ö ~_i ~;L:<..~ 'l: :i.,;::; ~.;til:a.i adat ok sze
rint az ip~J:'ila.r.. f''''J' -; (l-t IJ·1r····<~ .. ·iJk1iC"·J ·l~·"J:,;-l·rr)zp.litőlcr~ -......~ . l;> '." •• ' 1 ·1..·~'-'·· ..L)-·J,. ... ·~ ... .I· .~\.... l.).).,' -'...... 1,....>

2000 ember"'c .;,,+ úr'Y ·.... l··ii''',r.::. r".>Y··l-.l/'C:' '/A t. C·SA;'j ., r;'. e· o'yes...... u :..A. v v (,.,..,I. ~. •• "-. v~. ._.1 _ ........ ko) ~...... '-' J.. U LJ o

szakor,,,)(;:~_ el:'6t~t l;~:\~::')1: :,':::Ji/; >~ jJ:':;r 2dóf!DiI,l<: nrány

talanságok~ különö83~ c fo~~~z~~ ~on~lánc Itt End

rődről látj:ík el a. szu~~:":.;~.~r~c.;J.'~iJc.< .l h eJ_y2. meGoldás
azonban fo lymx1. tb3.X1 v:'.:;;',

A körzeti orvos~_ X'8nc.1,:; J.S~.~ o:'. ,;~h';~:'-:~ (: ~.O,,;··,45 c zer lakos
fordul r.lGr,'o A he'1~,·: "'(:;:~ ""8--,,;'1-,:,1, ...'/~. "'11 -.\ c~·t'" z,«-'l_f'olt""u .J....J-l..l..) 'J __ • __ ..... \..) ........ ., ••JI.I,L.~ •• (.. ,-.l,r _..J\""

ság csak j =í.rványo8 '00 t 3C-;::;'~C(::-:- -' :í.Tn 1;-~er.Z8,,-' előfordu
lásakor adódil\ <J
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A korábbi belgy68'Yáazati tul'zsufOltsáóot Dévaványa".
területi elkapcso.lása 'lényegesen csöklrentet.te. Nem'
ilyan rózsás a kép a gye.:crLlakszakren.d-el.ég,·,és a védő-

mői munka külső feltétel..e.mél• ..Kötelező védőo~tások

és szakrendelések eseténlOG-150 8Ye.rmek- és felnőtt

zsufolódik össze egy helyiségben" a fertózók elkülöni
tésére miud ez ideig még nem volt mód. Ez évben a
Nagyközségi Tnnács megpróbál a gondokon enyhiteni.
Az egészséCügyi dolgozók és a tanács között igen jó

lliunkakppcsolat alakult ki. Ezt iGazolja, hogy jelentős

anyagi támogatásban részesül a helyi egészségüb~.Néhány

év alatt sikerült pótolni szinte ninden olyan lemaradást,
a~ éveken keresztül nehezitette a munkát. Korszerü nü
szerek I sterilizátor és vizsgálóeszközök I birtokába
jutottak , két körzeti orvos pediG 12.000 Ft-os sürgős-

,ségi társkát kapo~t, aBi életveszélyes esetekben nélkü
lözhetetlen. A tanács anyagi seGitségével nost szeret
nének az orvosi váróba kényelmesebb székeket beszerez
ni, valamint ventilátort felszereltetni.
A község általános II egés2isé~ügyi állapota II jó. Számot
tevő, a település~e jellemző járványos betegséG nem for
dul elő. Sajnos akadnak alkoholistúk és előfordulnak bnl
esetek is, és e kettő nem &gy esetben összefügg. I hét vé,....
Geken - szombat déltől hétfő reggelig - tartó ügyeleti
rendelés biztositott, itt is előfordul azonban, hogy
szrnntalanszor indokolatÍanul veszik igénybe az orvost,
fiGyelmen kivül hagyva, hogy ügyelet alatt csak valóban
Dulyos, életveszélyes esetben lehet orvoshoz fordulni.
Az 1976-08 tanév óta az iskolaorvosi nunk1t a körzeti or
vosok végzik, szeretettel~ lelkesedéssel, u feladat szép~

ségének megfelelően, 'b:ír ez kOLlOly nunl·cntöbbletet jelent
számukra. Ugyancsak elvégzik az üzemorvosi munkát is,
ninden nagyobb üzemüukben heti egy-két ór1ban.
A tüdőgondozó intézet f€ladatai az évek során - a TJagyar
betegség a TBC fokozatos lokaliz1l1sával - jelentósen
módosultak •.



I~ már nemcsak szüréssel~ tüdőbetesek ellenőrzésével,

hanem egyéb idült, légző és ker~ngási zavarok gYógyitá
sával is foglalkoznak / utókezelés / Hasonlóan fontos
~nkci6t töltenek be ,-, és lehctősóGeit~ jelentőségét

gonddom bővebben nen is kell bizonyitanom - a szülóot~

hon és a mentőállomns is~ Előrelépés az idei évtől kezd
ve a szenészet mellett ld.~lnkitott üzlethelyiség egy
optikus számára, igya szermveg elkészitése helyben
negoldott.
Kissé furcsá..'l1o.k tünik viszont az, hogy a körzeti orvo
sok közül csak eeY rendelkezik telefonnal, még ha jelen
leg az orvos nem is köt81e~"h._L~ s.:.'re" Ezen a meglepő ál
lapoton érdemben változtntni a ta:n6'Gsl1ak seB sikerült
eddig. UGY gondoljuk nerl kell han:;sulyozni, hogy mi

lyen jelentőséGe van. a 11.L10.k 9 ha egy sulyos b.eteghez·
időben érkezik o.z orvos.

Az egészségügyi dolgozók sokr étü és szép feladatuk mel
lett bekapesolódtak a község társadalwi vérkeringésébe
is. Az i6ko11knál vöröskeresztes tanfolyamokat vezet
nek, iskolai szülői lJ.unkaközössécekben eg~szsé8ügyi fe
lelősök. Ott találjuk őket a TIT-ben 9 a Népfrontban, a
Tanncs Gyermek és Ifjuságvedelmi Albizottságában. Évról
évre megoldott az eGészségüCyi dolGozók alapfoku politi
kai képzése is.

Ha figyelerJ.be vesszük az utóbbi ével;: dinar;1Íkus fejlódését,
rJegállapithat6, ho[;y közséGU111~bel1 az eGészségügyi ellá
tás - a kisebb hiónyo3s1coktól eltekintve - megoldott.
A r.1Unkát végző orvosok és kiser;:' tő:1k közérzete j 6, re
méljük, hoGY él lukoss1[:; ~ov=íb':Ji i:lecelégedésére vészik
felelősségteljes munldjuknt nz eLlbeX'E;k életéért, egész
séges, munkás hétköznap~,:üEc.l: bj.:~tositása.;íért.
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JÁRÁSI IFJUSÁGI ÉS ÜTTÖRŐTÁBOR É:PÜL GyoMÁN !
• • • • •• I EV.

A KISZ 3zarvasi ~árási Bizotts1ga 1976. tavaszán hatá
rozta el, hogy egy Járási Ifjusági és Üttörótábort kell
épiteni. A tábor megoldaná a nyári uttörő és KISZ vezető.

képzések helyproblémáját, valaBint holt időszakban caere
táborként lehetne nüködtetni. A tábor helyéül Gyo~át

választották, mivel itta KISZ J1rási Bizottságának tu
laj .. donábnn van a sportpálya nögötti erdősáv, aLU kedvező

adottságot biztosit a tábor kialakitásához. Gyoma mel
lett sz61t még az is, hogy évek óta hagyom~Lyosan itt
van a nyári táborozás és vezetéképzés. Az elhatáro-
zást tett követte, a jár1si küldöttgyülés védnökséget
vállalt a tábor épitése felett. A gyomai éB endrédi
tan6.cs, a járúsi és nagyközségi KISZ Bizottság egyUtt
müködési Qegállnpodást kötött, nelyben közel 700.000
forint anyagi támogatást biztositannk. Ezt követően

beindult az 11 Egy nap a táborért II l":.lozgalom. A KISZ·
fintalj~1 v1llalták, ho~~ 100.000 Ft-tal járulnak hoz-
zá. a tábor felépi téséhez. A befizetések meckezdódtel:,
és szépen gyülik II pénz, jelenleg közel 60.000 Ft. lett
befizetve. Abefizetésben élenjá.rt a Viharsarok HTSZ és
a Vegyesipari Vállalat KISZ alapszervezete. A mozgal-
rnt evet inditó első taggyüléseken jelentős társadal-
rn Dunkafelajánlások is születtek.
Ezek a tények mind azt bizonyit ják, hogy a fiatalok
tem1i akarnak a táborért, de ezen tul méc nagyobb és
szervezettebb összefoeás:ra van szül::séC az nlapszerve
zetek közöttl MeC kell kezdeni o. tett vállalások Qeg
vnlósitá.s6.t! A KISZ alapszervezetQknek jobban kell
élniük önálló kezdeményezési jogukkal, neB kell kA
l~n értesitésre vá.rni, haneü a vállalások mielőbbi

teljesitésén kell f6radozni.
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Tervünk az, hogy néG ebben az. .

bort, és a meGlévő anyagokból
létesitményt. Azt, hogy ezt a

juk, Ddndannyiunk segitségére

évben bekeritsük a tá
felépitsük a szociális
terVÜ1~tet teljesiteni tud
szüksé:- van Iu

giLmáziuui tanárra,
. ,. . ~ "

61unaz1UIJl vo.nnrrn,
táncoktat6ra.

Nekünk S'Yonai KISZ fiataloknak kell a legtöbbet tennünk
a megvalósitásért ! Ehhez minden segitséget megkapunk a
Nagyközségi Pnrtbizottságtó~ és a Tanúcstól. Kérünk min-

I

den fiatalt, hogy éljen ezzel a secitsé8gel, és az össze-
fogás erejével mutasson példát' a járás KISZ fiataljainak!

KISZ Községi Bizottsúgo.
Gyo:cm

TIZÉVES A KÖRÖS~nENTI SZÖVETKEZETI TÁNCEGYÜTTES.... •• .... • ~ .,. eo. .. ...

1967. január l7-én zömmel giLUláziuLJi tanu16kb6l álló lányok
és iparitanu16 fiuk közös elhatározúsúb61 D. helyi Gimnúzi
umban kezdődött el az a müvészeti tevékenység, mely feluji
tott egy korábban is létező néptincmozgaloat D. ~üvelódéai

H~z irúnyit~sával. E naptól számit juk D. Körösaenti SZÖ~&t

kezeti Táncegyüttes felLnállásának idejét~

Tiz év történelm vonatkozásban nea naGY idő. Ugyanez
az évtized eé'Y müvészeti eGyüttes életében egy szaka
datlan lángolás, lobogás.
Szeretettel gondolunk azokra, akik az első lép6seket se
gitették, támocatták:

Fekete László
Varga József
és Nagy Albert
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Az ecyüttesi lJ.unke o.rszácos vonatkoz1sban is rendki
vül oeredek pályán enelkedett fel. AzonnnI hozzákezd
tak ez után~ótlási csoport sze.rvezéséhez is. A je
lenlegi e0~üttes tagjainak többséGe az első utánp6t
lási csopo.rt tagja is volt.
Kibontakozás nehéz éveit a No.gyközségi Tanács segitette.
Esetenkénti t~mogatás1ból te.remtődött nes a kezdeti é
vek kosztümellátása. Az együttes meg.rngadott nunden sze
replési lehetőséget a kibontakozás érdekében.
A~ 1969. év jelentősége az volt, hogy~a helyi Háziipn.ri
Szövetkezet iSI cso.tlakozott a fennta.rtókhoz. 1970-ben
ke.rülnek a ~1ncosok az országos fesztivál áramkörébe,
éppen a fenti szövetkezeti kapcso.latok következményeként.

Gye.roekfejjel meg kellett tanulniuk a müvészeti nunlca
fegyelmét, .rendjét, s ez a fe6~elem fennállúsa óta ki
sé.ri az e&~üttesi nunkát.
A mai felnőtt garnitura alapját a g~oL~i 2.sz. iskola,
a jelenlegi ut1np6tlási gB.rnitur1t az l.sz. iskola gon"
doskod=ísa, seGitsége biztositotta. 1972-től a fenn
tartásban részt váll~lt nár n Gyono.-és Kö.rnyéke Épitő

ipari Szövetkezet és az ÁFÉSZ is.
Az együttes szervezettsége, fegyelne, müv~szi szonvonn
lá~k em€lkedése, gazdasági területen tö.rtént megerősö

dése a jól koordinált munka eredményeként született.
Jelentős az eb~üttes belső, nem szakillai élete is.
A vezetés szilá.rd elhatározása, h06~ nencsak táncost
hanem teljes embe.rt kivánnak ~ sok fá.rádtsácot, de
sok örooet is jelentő munkában. KövetelDGny az
iskolapadokban ésa munkahelyeken a becsületes helyt
á11ús. E nagyszerQ közösséGnek kell többek között ki
kisé.rletcznie Gyonán u megyei tanncs által .rájuk bi"
zott bázisfelad utokat, nevezetesen a belső nevelő

munka és a közoktatás~közmüvelődés kapcsolatainak szé
lesitését.
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A túncosok ezen gondolatok j ecy~ben iSl~lerkGdnek ItlUZeULlok-
kal, t1jh1zakkal~ uüenlékekkel, kiállit1sokkal. Bővültek

isnoreteik főleg n tört éne lerl és földraj z vono. tkozásniban.

1976-tól ninden tincos, " beleértve a dolGo~ó fiatalokat is 
t~ul vala~elyik oktatási rendszerben.
Az együttes vezetői és taGjai figyelenmel kisérik a sor
katonai szolgálatot teljesitő táncosokat. Isnerik fenn
tartóik ~unkaterületeit is. Több családi rendezvényt bo
nyolitanak le közösen, pl.: évfordulók, házasságkötések
és klubfoglalkozások. I~r hároo házaspár is tevékenykedik
az e~yüttesbent akik a megváltozott körülmények között is
pontos és odandó Dunknt véeeznek.

~ienel..kedq, .esE~.r.lények az ebyüttpes élet ébell:

1970. Hódmezővásárhely

Pécs

1971. Gyom

Nagyk611ó

1972. Nagykálló

Debrecen

Pécs-B.füred-Tihany

1973. Debrecen

Nagyk61l6

Gyöngyös

Szövetkezeti Fesztivál
területi döntő,

Szövetkezeti Fesztivál
orsz6..Gos döntő

I.Tiszántuli Néptánc
Ta16lkozó

K61lai Kettős Néptáno
Fesztivál

K61lai Kettős Néptánc
Fesztivál
Keletnacyarorszáci
Néptánc Fesztivál

3 hetes balatoni tura

KcletDaG~urorszáciNéptánc
Fes ztivo..l.
K1l1ai Kettős Néptinc
Fesztiv6l
Észnk-LugyarorszáGi
Néptánc Fesztiv1l



1974. Debrecen Kelet-mnGynrorszÓGl ~ept~e

Fesztivál

S2tornljnujhely
Észak-ongyarorazngi N~ptúnc
Fesztivál

1975.

Siófok

Nagykálló

Nagykálló
Debrecen
Hajduszoboszló

OrszáGos Szövetkezeti Fesztivál

K!illai Kettős Néptánc Fesztivál

K11lni Kettős Néptánc Fe6zt~v~1

Kelet-naGyarorszngi Néptáne
Fesztivál

1976. B.füred-Siófok Országos Szövetkezeti Néptánc
Fesztivál

Kecskenót Területi Szövetkezeti Néptánc
Fesztivál

1l.z együttesi munka 1970·.:-,-tól érdeuelte ki a külföldi negbi..
zat1sokat, ezek sorrendje~

1970.
1.971.
1972.
1973.
1974.

Csehszlovn,kia
Csehszlovákia
Csehszlovákia
Ror.l1nia.

Lengyelország

Osztravai Fesztivál
~ovy-Jicin és környéke
Niha10vce-Kassa
Arad necyei tura

'- Krasnik' _ '
VI.Pnrtizindal Fesztiv:íl

'D "1 •• "k
..I.. enza. GS -J.r.ornye e
-Arcel1es -' Montoire - Nano:v

1975.
1976.
1976.

Len.r:'~yelorsz1""
- LJ LJ

Szo:vjetunió
Frnncinorszán-u

., -

Lublin-Vnrs6-Krakkó . .:.
'. . ...~

1972~ben NIVÓDIJA~ kapott az eL~üttes.

Gyo.logh László szenélyében. kieuelkedó tudásu: "t'áncO'sn van
a.z eGYüttesnek, Ő nyerte 1975~b'en és 1977-ben a~ Orszá
Cos Szólótánc' Fesztiv21t és l:1:1sodik o. l ko. l or.ll:la l kapott
o:rnny'snrkn'ntyus 'tán'cosi CiDet" ,- . ',:; ;':~:
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1977-ben Csupó Béla aranysarkantyut é8 táncosi ci~et,

Ifj. Putnoki Elenér és Hank6 FaraGó Erlese pedig a ju
nior dijat szerezte meg.
Csapó Béla táncos a KI-MIT-TUD elődöntójébe~· ie~ TV.
képernyore is került.

Az MSZTh~. Gyonai Bizottsága, n Gyorni NagyközséGi Tan~cs

és a gyomai Katona J6zsef Müve1ődési Ház szükséGesnek
látta az öntevékeny munka szinvonalának további emelé
sét, a nebnö~ekedett köz8üvelódési feladatok erednénye
sebb végzése érdekében.
E gondolatok jegyében, a teljes szövetkezeti jelleg biz
tosit3sa céljából 1976-t6l az alábbi fennturtók irányit
ják és seGitik az együttes BUnkáját:
Budapesti HISZÖV, Békéscsabai ráESZÖV, Békéscsabai
KISZÖV, Békés neG~ei Körösök Vidéke Területi TSZ.
Szövetség. Nagyközségi Tanács, Gyoun-Endród és Vidéke
ÁFÉSZ, Gyona és Környéke Épitőipari KSZ., Háziipari
Szövetkezet, Alkotnány Mtsz., Győzele~ Mtsz.

A fenntart6k éves szinten 235.000 Ft-os anyugi táuoGa
t~st biztosítanak. A fenntart1si szerződés ~egfeleló

pontj1ban rögzitettek szerint az é~~üttes ~ködése,mU.

vészi szinvonalának álland6 eoelése érdekében nunden
fenntartó az erkölcsi és anyagi tánogatáson kívül rend
szeresen t1jékozódík, valanint az eGyüttes vezetője rend
szeresen t1jékoztntja a fenntartó szerveket az együttee
nél folyó Dunkáról.

Az ecyüttes vezetője: Putnoki Eleuér, koreo8ráfusa:
Gyapjas István, uüvészeti vezetője pedig Gyalogh Lnszló •

Az együttes taGlétszm,n 45, ehhez járul néG 135 fő,

az utánp6tlási csoportok összlétszácn. Hetente 4 ul
l:aloLIDnl próbálnak, évente 45-55 alkalononl lépnek fel.



Örönmel tesznek eleGet fenntartóik nüsoriGényeinek.
Köz:remüködnek jubilé~I:1i rendezvényeken, szövetkezeti
ünnepségeken., Az egész ország területére kiterjed 00Z8á
suk, részt v~s~nek a sz1mukrn előirt fesztiválokon és
tur1kon. Példás együttnüködésük az iskolákkal nnr or
szágos értékü erednényeket is hozott~

ÖröWL~l láttuk az elnult wájus l~én a tánces~üttes nagy
létsznDu csoportját a felvonulók között~ Ez a létsz~l

biztatá a távolabbi jövő szempontjából$

Az elmult hetekben ünnepelte az eb~üttes 10 éves fennál
lását családtuGok, fenntartók körében~

Nagy János a Mecysi Tanács elnökhelyettese bensőséGes

kis ünnepség keretében a NagyközséCi TanQcs diszterné
ben adta át Putnoki Elenér esyüttesvezetőnek és Gyapjas
István koreocráfusno.k a II S.zocialista Kulturáért " él"
demérnet. Gyaloghné Berta Mária és NaCY János pedig ni

niszteri dicséretben részesültek. Erre o.z o.lknlorJrD. o.
Müvelódési Ház o.z eGYüttes 10,éves fennállását bemutatá
kiállitást rendezett.

Az elért eredmények; a: jövőre köteleznek. Ehhez alapot
nyujt a létszám növekedése 9 a vezétés szak6rtelne és lel
keSedése. Nyári terveik között szerepel a balatoni neg-
hiv1s teljesitése, a debreceni és naGykállói tájfe8zi~

válokon való erednényes helytál11s~ Juniusbo.n a csoport
GoröcórszáCi turán vesz részt o Az ecyüttes szólótánco
sai nüvészeti delegúcióban vesznek részt, ahol is o.
távoli Afganisztánban adnak keresztDetszetet a naGyar
tnnckulturúról. Az eGyüttes v8zetúse az elbeszélgetés
során külön kiemelte, hogy az elért eredi:1E~nyckben ko- ,.
Doly segits éget jelentett a Nasykl5zsúSi Pártbizottslc,
a. NnCyközséGi To.nács és D. fennta:rtó szervek erkölcsi és
unyagi táDo~atása, akik 6térezték a köznüvelódcsi uunka
fontossác1t, biztositották a feltételeket.
Munkájulmoz tov6bbi sok sikert és szép erednényeket
kiv:ínunk.
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BEIJUTJ1TKOZÁS HELYETT.,,?
~.~ -. '-.".'" .~ •...~._ ..•~ ~ .\".. .: .... .s.:._,.--+_....4'_ ..

Mi lehet jobb indok n beDutQtto~5srn~ nint eGY helyi lap
uecj e lenése!? ReT.1ényko!. t Ő L'.ÍlJ.do.nnyió::.1kban néG nkkor is,

ha. fol'ná:tunn. szerint nen ujsé!.[;ról van szó.

Nen vitázva, inkább a tényszeYiiGtí~~ kedvél,jrt jegyezzük mec:

nunden na.gyobb közösséGen belül lCtezik eGY szükebb közös

séG, amely az általa tevékeny fóru~okon í t~sadalni és

töneGszerv~zetit helyi politika.i~ cilluLll1atnlili üléseken/

kicserélik, kicserélheti gcndo10tQit, inforl~tiv nódon

kapcso16dik közösségének nisik eT.l.bex6hez. A dolGok l'cnd

je szerint döntően ezeken a h8l~feken születnek TileG n

köaeég közösségi élet~t 6rint6 clhctirozások is.

A ma erubere olyan korszakban c;l~ o.nil~or n,Q~'), nint nap

uj ismeretekről szerezhet tud Oii:1.s t ~ A technika a képze

letet is felUlmu16, emberi nlkot6solca.t a szobánkba hoz

za, o. lábunk elé tGs~i ler. Az enber önkéntelenül is

résztvevévé válik ezáltal u vilsg dolcniban; eGyforun

Gondolatokat ébreszt bennün.k, ho. u Rajna, n Sznjna., a

Duna vizének szennyezettség6r61 esik szó: aggódva azo

kért,. folyónkat , a Körö8t f éL~;j Lüc lJ A l".1:l.~ar lculturn.lis

hét nagy sikert aratott :F~Q"","'i'"'."":tl ?-:0-".3:z.erte Q DG: tud...

juk-e nindnyájnn, hogy ehhez n G~~Lmi t1ncosok is hoz

zájárultak ? Isnerjük-e hGlyüket eléCGú Q nacyar tánc
kulturában ? Sikereikben os ztozh:J.tu!l~c·~c;> hu nen hallot

tunk a tapsr61, amit kUlhonbnn kaptok ?

Ani velünk, általunk-értürL;: történik~ LlrJ i1nk ugy kell

o. nyilvánosság, I.1Ínt haj ósnnk':'~ irnnytü .. Ellllek a közös..

ségnek él. Gondjai bennünk kí..~lnek ,~d és öröuei be-nnünk

viráGzanak el, Nekünk Dec kell 6:Li.Zl1iin~: o.. nult hnsznos

öröks éCét, hogy rmj d ut óc1aillk L~' p ól.d:':};:on kerGsztül -
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Ha ezt tudjuk, és ezt; t:_ld21:~:!.·1::: k(J~.::_, h:l. ez lilindny:íjunk szel,...

1em kultur6jáno.k rész87é -;f:Éí.li}~~ :ile:~;tcs8?'iik 8,Z utódok ne..

nes köteles~6Gét~
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tábla nen jelzi t:öl'>;::~ ;;~;- :::I:'::;'l.;~'·o";·:·~,-!~, L";~G<l'::l t8reL: neLl vi:

selik nevüke t ~ Va:,',:,-.,;.:;:: e E' 8:.:...5;1,)' (-;)::; :).:~:(? ::"~' c kr- t t ci r t ::~n€ ici

ranGj ukho z L:Gl'c óa2l. ~.1C i';V_: (, ";::", c t v~inJ~ :' ~·,::')l':cl ..) J.1...n.k j t t :Z'e ls za

badul~sunk.l,ól ;)::"J a 1;:X:-:8 :)~. ~ (;rt :.:-::. ~~t, l~":" ,~l j.rt ~.Ym0Gy:5 :ci ~:ra/

Ezeknek alkotóit cl le-s (r0t·~c ].:;::,-:; l') '-'C(/:::'l:. o t,;;,·;.},1~[ ~

ÁD ne fc lej tsük ~ ansnn;} ~.J:c :'<~::)()::::J::'~~ vJ.;:;"''...F'l;~ -\;i ss z.8.n~Jl12.ni

a Dul tho z s ak6J' t,~:.."!.ti l.:n5.~:'(: ~.<:\l:;':'r;, < CS,:} ;-,: ,:':.n'_1~:: i:C2 le::-J. e tUnk

kJpesek jelcnUnket tor~il~i, :0vG~kGt c~6rolitni;'
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Minden jelenbeni tettünk a jövőt épiti - a Dulton keresz
tül is.

Ezé~t ~unkálkodik Baráti Körünk is~ Hisszük, hogy a köz
javára dolgozunk, hOGya közhasznunak lenni kényszere
hajtott bennünket a Kör létrehozására. A társaságunk
nyilt. Bárki tagja lehet~ aki célunkat, progranunkat na
gáévá teszi, és vállalt ügyünkért tenni is tud.

Az öntevékeny csoportokra GrtelBes céljuk rJiatt szükség
kell, hogy legyen! KörÜ-.11k szándékait és azt, hogy helyes
uton járunk, ninte6~ igazolja a Dult évben negjelent kö~

müvelődési tö~vény, a szocialista ewberformálás tudatos
progranja, mely il~lár leGfőbb politikai szintjén isneri
el kezdenényezésünk hasznossáGát.

GyoI~i Patrióták Baráti Köre
nevében Dr. DÜ~Gő József.

GRATULÁLUNK KITÜNTETETTJEImü~EK !. ~... - ..

Társadalmunk szocialista jellegéből fakad, hogy egyre töb
ben felisDerik az alkotó munka igaz örömét, a munkát nem
kényszernek, hanem a szocialista életmód fontos' részének
tartják. A szocialista brigádok hárL~s jelszavából a
IISzocialista módon dolgozniO jelszó Llind szélesebben ki
bontakozik. Ez társadalmi és gazdasági eredményeink fó
:é'orrása.

A társadalon a kiemelkedő munkát elismeri, erkölcsi és
anyagi for~1ában jutalmazza. Gyomán is számos kollekti...
va és egyén kapott elismerést 1976. évi kiene1kedő mun
kájáért.



Korm~n~kátün~~~~aek:

Gonda Károly; a Gyoma és Környéke Épitóipari Szövetkezet
elnöke, a "Munka Érdemrend EzUat fokozatátil,

Pr6kai Istv:úlné, a2.sz. Általános Iskola tanit6-nóje, a

IIMunka Érdem:rend Bronz fokozatát tr kapta.

Miniszte~i kitüntetésben iészesültekt.. ... .

Petócz Károly, a KNER Nyomda gyá~egység vezetoje,
Király Erzsébet és
Bolehovszki Jenó a KllER Nyomda dolgozói.

~&lrtinák István, a Vegyesipari Vállalat fómüvezetóje,
Czikkely Lajos,
Kósa Ist.ván és
Németh Zsuzsa a Vegyesipari Vállalat dolgoZQi,
Klein Márton,a Fatelep dolgozója,
Dékány Károly, az ÁFÉSZ szöv.pol.előadója,

Domján István, a Kőrösi Á.G. dolgozója,
•.....".. .Mo

Kmetykó Pálné, T6tka Sándor, Szosznytk István és
:V~~j ~ ·.,J:m..t'~:.:.~az~;Al.k·ot~ány tsz. dolgozói,
.... ol- • '.' ,. ,I !o .... ~. ".. .... ' .• a" .-. .. . ' '

Megyer~.:Sál.~nt a Győzelem Mtsz,. elnö.k;h~lyette8,e,."
: ' •• '... l - :.. l' '! . ...•.. - -: .' " ." ," - ~.' ' -,,;~ ,,',. !, '. . ·v', "

Bencsik László, g Győ;zelem Mtsz. tó~gazat-ve;zetóje·l.c·':">:

E:~'Vá.cs János, 9láh Sándor, K;rUchi<? Gyu;Lé?-, M..?z~(b§ :..!-
t'ajom1é~-'Varga Anial~-Hegedüs Laj'os ésG1uric~a.
lJargit, a GYőzelem'Mtsz; d~lgoZói~:· . ',' ",.:.'" J',:"'.:'(4

Bzuton :.fs:~g!:atüiálu~k··.a>kiemellc~dő.éredményeket elért
üzelileknek, . szocialista koll.ektiv.ákna~c, és, .}c~e~~~edó
.'. ; . • •.•. .. -: .. ':.' ..". . ~. t.",;:.

, munkájukért .. kitüntetett és Kivá16 do1gczóknak. .
.. ,"~. ~':'. ....~. . .' ,-' .

Legy~ne;k.- továb·bra. íspéldamutatók a--mqnlcában, emberi
magata:rtásukban. Mindnyájuknak erőt és egés.zséget.)ci...
v~.unlc~ .... " : .
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HIREK"ESEMÉNYEK
• T

Április 3-án zajlott le az II Edzett Ifjuságért U tÖIllegsport
Dozgalo~ első rendezvénye, közel 300 dolgozó fiatal rész
vételével.

Április 4-én volt a npelszabadulási kispályás labdarugó
kupa döntőlf-je. A kupa védője az Épitóipari KSZ. csapata
lett.

Április 20-án üze~ bemutatóval egybekötött szarvasmarhate
nyésztési tanácskozás volt községünkben. Az országos rendez
vény házigazdája a Győzelem Termelőszövetkezet volt.

Április 26-án Köröstáj ankét volt községünkben. A Békés-és
Csongrád megyei amatőr müvészeti csoportok és a ~egyei la
pok kulturális r ovatainak"vezetői vitatták meg az amatőr

müvészet idószerü feladatait. Este a ~üvészeti csoportok
bemutatót tartottak.

Hájusban három szabad pártnapot tartottunk községünkben a
nemzetközi helyzet idószerü kérdéseiről. A rendezvényeken
JOO fő vett részt.

A tanács nájus 25-én ülést tartott, ahol megvitatta a nép
::6pviselet és önkol'rJányzat helyzetét és fejlesztésének fel
adatait. A MegyB1 Tanács gyonai tagjai beszámoltak rJegbi
:,;atásuk teljesitéséről.

A Vöröskereszt Községi Küldöttértekezlete május 27-én ér
tékelte az ell:1Ult 5 év munkáját és a továbblépés feladat~

it. tiegválasztotta u községi csucsvezetáséget, melynek eL
nöke:Dr. Csaba Kál~án, titkára: Puskás Lász16né, tagjai:
Lakatos Istvánné, Szalóki Lajosné, Dinya Illésné,
Herczberger Tiborné és Gellai Péterné lettek. E~edménye8

rJ.un~cát kivánul1k fontos Begbizntásukhoz.
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Junius lO-én községi vérad6 napot szervez a vör~skereBzt

és a megyei véradó állomás_ Kérjük dolgoz6inkat, hogy
önzetlen segitségnyujtásukkal, önkéntes véradással já

ruljanak hozzá a rászorulók életének megmentéséhez.

Junius ll-én 65 tagu szovjet ~üvészeti csoport látogat
Gyomára a testvéruegyei Penzáb6l. Este a 1llivelódési Ház
ban mutatkoznak be az érdekl6dó lakosságnak.

Julius 7-én együttes ülést tart a Gyomai és az Endrődi Köz
ségi Párt VB., ahol megvitatják a két község összehangolt
fejlesztésének helyzetét és aktuális feladatait.

KEDVES OLVASÓINK. ..

i'Közérdekü kérdésekre válaszolunk" cim ala.tt a következő

- harmadik - s~ámunkt6l kezdve szeretnénk rovatot nyit..
ni az olvas6k bővebb tájékoztatására.
Kérjük, hogy irják meg véleményüket a Hiradó-r6l, adja~

nak ötleteket, javaslatokat, .. hogy miről szeretnének a
jövőben hallani !

Leveleiket a Pártalapszervezet titkárához, vagy az irá
sos agitáci6s csoport cimére - Nagyközségi Pártbizottság,
Kossuth u.l.s~ám - küldjék!



~iadja..:. Az MSZMP. Gyomai Nagyközségi P!Írtbizott...
ságának Agitációs és Propaganda Központja •..

GYOMAI HIRAD6 I. évfolyam 2.szán.

l

J

l

Főszerkesztő: Mészá~os Gábor
• d ••

S~~rkeszt~: az Irásos Agitációe Csoport

Felelős kiadó: Jenei Bálint...

ft. ciola,E terve.~ó..ie: Honti Antal

Kés~u~t: 25Q példányban, az ÁFÉSZ házi sokszoroait6ján.

• I .. .. • .... ... ., ... ... ..
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