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firEadalmi életünk kiemelkedő eEeményeit jelentik
pirtunk köngreEEzuEai. A EzámvetéE ideje ez, ami
kor viEEzatekintlinkelért ,eredményeinkre éE gondja.
inkra, a Ezo~ialiEta épitéE Eorán Azerzett tapa.Ez
talatokra.
Ugyanakkor, elére eredményeinkre alapozva jelölj lik
meg a következő évek fő feladatait.

Pártunk éE néplini mOEt a XII. kongreEEzuEra kéEzlil,
terméEzeteE dolog, hogy közEéglinkben iE Ezimba vet
tlik mit ért link el, hogyan dolgoztunk, mit Eikerlilt
végrehajtani a XI. kongreEEzuE határozataib61.

,Az elmult 5 évben elért tárEadalmi, gazdaEigi éE
kulturáliE eredményeink nem adnak okot a Ezégyen

- kezéEre.
Elmondhatjuk, hogy az 1975. február~ közEégi párt
értekezlet hQt~rozataiteredm~nyeEenEikerlilt vég
reha1tani, ezzel tovább erő~ödött a kÖZEég lakoE~

Eágának ~árt iránti bizalma.
A párttagEág irányitó, példamutató Ezerepe az
elért eredményekre meghatározó volt, de azok. fő

forráEát a minden eddigit jelentőEen felülmuló
tárEadalmi aktivitáE jelentette~

A tárEadalmi oEEzefogáE jelentőE tényezője volt,
hogyaközEégi pártbizottEág éE a tanácE között
a fő célkitlizéEekben teljeE voltaz egYEég. A meg
valóEitáEban kialakult a helyeE munkamegoEztáE.
A megjelölt felad3tok reáliE feltételének helyeE
számbavétele éE. a lakoEEág többEégének ér~ekével
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va10 öEEzhahgja további bizto~itéka volt a Eike
xeE végrehajtáEnak.

HelyeE közEégpolitikánkat t~krözi~ hogya lakoE
Eág Ezáma az elmult 5 évpen tovább növekedett éE
megközeliti a 11.Joo főt. A növekedéE 5o~ fő.

A foglalkozt at :iEi Ezerkezet ben lényegeE vált OZáE
nem történt, a dolgozók Ez:ima 2-J %-al emelkedett.
MeglepetéE, hogy a TSz. paraEztEág nyugdijkorhatá
rának leEz:illitáEa ellenére nőtt az aktiv TEz. ta
gok Ezáma.

A foglalkoztatáE feltételei lényegeEen javultak.
Ipari ~zemeink telephelyei véglegeEen kialakultak,
a létrehozott munkahelyek biztoEitják a telje:::. fog
lalkoztatottE:igot. Jók a EzociáliE ~eltételek, kor
Ezer~Eödött a technika éE a technológia.
MezőgazdaEági ~zemeinkben még Ezembet~nőbb a fej
lődéE a megelőző elmaradott viEzonyokhoz képeEt.
A k~lter~leti majorokban általánoEEá vált a hideg
melegvizeE EzociáliE épület, éE az év jelentőE

réEzében mj..nden dolgoz,í rendelkezéEére áll, az
~zemi ebéd.
Az uj éE kOIEzer~Eitett kereEkedelmi ~zletekben

javult a.dolgozók munkakörUlménye éE :::zociáliE
ellátása. Kultuxáltabbak lettek a vá:::árl:iE felté
telei.
A lakoE:::ág javuló munkakörülményei.mellett jelen
tő:::en fejlődtek az életkör~lmények. A mezőgazda

::: ági dolgozók kÖZÖE munkából származó jövedelme

20,5 %-al, az ipaxi dolgozáké 22,7 %-al, a kereE
kedelmi dolgozóké 17,4· %-al nőtt 4· év alatt.
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A háztáji éE kiEegit6 gazdaEágokb6l e~áImRz~

novekvó jövedelmek további életEzinvonal emel
kedé~t eredményeztek. A lakoEEág jövedelmi
helyzetének javuláEát tükrözi a dinamikuEón nö-

_vekv6 betétállomány éE a lakáEépitéE fellendü
léEe, az elmult 5 évben épült 506 db uj lakáE
éE az ennél j0val több korEzerüEitéE.
Az életkörülmények dinamikuE javitáEa érdekében
a helyi öEEzefogáE mellett a kÖZÖE érdek Ezoro
Eabbá fUzte az együttmüködéEt Gynma- éE Endr6d
között. Az öEEzekápcEolt meghatványozntt er6
tette lehet6vé~ hogya kÖZÖE vizmü mellett elkez
d6djön a két közEég tórténetének legnag~nbb

beruházáEa, a 63 milI. Ft-oE Ezennyviztieztit6
telep éE getincvezeték épitéEe s az ujkerteEi
uj lak0telep épitéEének megkezdéEe az ifjUEági
tábor felépitéEe.
Az öEEzehangolt politikai munka tette lehet6vé
az ÁFÉSZ~ek éE a költeégvetéei üzemek egye~ülé

Eét~ a pOEták éE a temetkezéEi vállalatok ÖEEze
vonáEát.
A EzorOE együttmüködéE tette lehet6vé, hogyate 
lepüléEpár perEpektivájával öEEzhangban eIKéEzUI
jön a kÖZÖE áltlánoE rendezési,terv, mely körvo
nalazza a jöv6 városának képét.

A tárEadalmi oEEzefogáEban rej16 jelent6e tarta
lékok feliemeréee alapján a pártbizotteág ée a
tan.á~ t-e.rVE.Z-eJ:!Üen .és j'olyamatoEa.n törekedett a
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gazdaEági e~őforráEok koncentráláEára.
Ez tette lehetővé, hogy az elmult Kt iévben
felépüljön a 60 férőhelyeE bölcEöde, a 600 adag('E
napközikonyha, a 9 uj áltlánoE iEkolai tanterem,
az uj könyvtá~, az öregek napknziotthcn<;t," éE bő-

vült 50 férőhellyel az ~vodai kapacit~E. /
Az iEkolák éE ovodák Ezembetünó kórEzerüEitéEében
Ezintén jelentóE v01t a tárEadalmi hozzájáruláE
a tánácEi pénzfor~áEokhoz.

Az elért eredmények E~k feEzültEéget feilipldottak,
de a reáliE igények ujabbakat teremtettek.
A jövő feladata ezek folyamatoE feloldáEa, melyek
hez az eddiginél több központi támogatáEra leEz
Ez ük Eégünk.

A fejlődéEben az öEEzefogáE mellett jeleJ:ftőE, alap
vetően fontoE tényező volt .gazdaEági egYEégeink
Etabilizá16dó gazdálkodáEa; melyet a termékEzer
kezet. korEzerüEitéEe, a minőEég éE a hatékonYEág
javitáEa, a javulé munkaerő éE eEzközgazdálkodáE,
valamint a takarékoEEágra való törekvéE jellemzett.
Az elért eredmények jók, de további erőfeEzitéEeket

kell tenni, ha megakarják őrizni üzemeink a Etabi-
li táe-tUcat éE ezzel azt· a képeEEégük~t, hogya kÖZÖE
é.tdek alapján réEztvegyenek .közE@gpolitikai célja-
ink megvalófitáEában, a lakoEEág életkörülményeinek
javitáEában.

Az v. ÖtéveE te~v négy évének eredményei biztatóak.
A mezógazdaEág 49 %-al, az ipar JI %-al, termelt

-t·ö-bbet J..9'79-b.e.n. ....m:iJJ.t J.975-ben.
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A kerefkedelmi forgalom 54 %-al nőtt.

A mezőgazdaEágban jelentőEen javitotta a tar
meléfi feltételeket a TSz-ek egye~üléfe, a
több mint 1800 hektárt érintő üzemek közötti
földcEere éE a kapcEolndó majOYCEere, a kn-
ZÖE tárfuláEban üzemelő repülőgép, éE az

épülő 500 vagonoE naprRforg~ tároló. A ~yőze

lem TSz uj terménYEzárit 0t, 325 vagonnE termény
tárolót, 464 ha rizEtelepet éE 2,8 km uj bekrtő

utat épitett.
A KőrKEi ÁG. befejezte a kŐEzigeti mGdern juhá
Eza~i telep felépitéEét éE több mint 1000 hek
táron végzett uj rizEtelep ~pitéft, illetve re
konEtrukcint.

A Yihars~rok HTS~ ~lk~zdte e~y korE~e~ü.o~E~ágoE
EZlnt en lE egyediilallo h,-üfe .ldolgozo eplt ef et.

Mindezek melle:t mezőgazdaEági üzemeink jelentőE

gépeEitéft hajtottak végre 4 A javuln feltételek
tükröződnek az eredményekben;
A Győzelem Tfz. 1978 évi 52 q feletti buzater
méEe, az 1973 évi kiemelkedő napraforg~ termfE,
a termeléE 2,5 EzereE növekedése - bizonyit ja ezt.
A termelőfzövetkezetek mellett kedvezőtlen képet
mutat a KőröEi ÁG. elmult két évi vefzteEégeE gaz
dálkodáEa, me lynek okait mély:r-eha't-óan ,keJl. kiJnuta-t-.

ni éE felfzámolni.

Ipari üzemeinket .a te:Lephelyek fejlefztéEe, a tech
nikai éf t$chnológiai fejlődéfre való törekváE
j-elJ...e.ffiB.z1;-,?-...-

-A 31 %-OE termel-áE. .. növ'-B.ke-dé.E. mellett.- el-ért J8 %-C'E
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nyereségnövekedéE a javuló hatékonyságot tUkrDzi.
A szocjalista export 28 %-OE éE a tőkés export
23 %-oe növekedéee viEzont azt tükrözi, hogy je
lentőE javitanivali van a minőségen, a korezerü
Eégen .éE a ,ráforditáeó.n.
Egyedül a Vegyeeipari Vállalat Qyáregyeégét leh~t

egyértelmüen p03itivan kiemelni.
Elismeréet érdemel, hogy ipari üzemeinkben töre
kednek az előrelépé~ré, a magaeabb követelmények
hez való igazo~áera.

Ez a törekvéE öeEzeEségében eredményeE volt ée
várhatóan az V. ~tévee terv célkitázéeei telje
eliInek.

Az ipar területén a jövőben fő feladat a meglévő

lizemek fejlesztéee, itabilizáláea.
Ezen bellil kiemelten fontos a KNER Nyomda és a
Rázkazángyár·rekonstrukciója, a Fa- ée Épitőipari

Szövetkezet Faipari Gépi rekonetrukciója.
A meglfelelő munkaerő E:-Ilátotteág érdekében a1ra
kell törekedni, hogya munkaerő a teleplilée fej
lesztési politika ezempontjából meghatározó üze
mekbenkoncentrálódjon. Az elaprózott nem terme
lékeny kie üzemeket ée felesleges réezlegeket
vissza kell fejleszteni.

A kereekedelem javuló ezinvonalon látta el a la
ko~eág alapellátását.Az AFÉSZ-t ebben a Sütőipari

Vállalat a Haláezati Tsz ·és a kiskereskedelem is
segitette.
Az ÁFÉSZ öeEz~eeégében sokat tett, ée jól oldotta
meg reladatát. Az alapellátáe mellett eliemeréEt
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áxdemel az idegen f0xgalmat kiezolgá16 tevákeny
eág javuló ezinvonala áe b6vUl~ee. A j~v6 igánye
inek ceak egy uj ipaxcikk áruház ápitáeével, az
átterem rekonetrukci0jával a eznrakoztatáei fel
tátelek javitáeával tud megfele16en eleget tenni.

TárEqdalmi, gazdaeági áe áletkörUlményeink fejlő

.dáeével öeezhangban közeágUnk lakoEEigának köz
áleti aktivitáea növekedett.
A párttageág áe a ezrcial~eta brigádmozgalom ebben
jelentőe ezerepet vállalt.
Politikai ünnepeink) naggyUláEeink, ezabad párt
napjaink ixánt aktiv árdek16s.áet .tapaezt-altunk,.
Agitációe áe propaganda munkánk fej16dáee eokat
eegitett az inform2ció ár&m~áEOan, a k~zponti

ée helyi tKrekvéeek megé2tetáeében áE a ceelek-
/ / ·t' bveere mozgoel aE an.

Ideológiai munkánk eikere, hogy továbbra eincE
gondunk a válláeoE vilá8náz~ttel. HittnnoktatáE
évek óta nince • A t~rEadalmi Unnepeágekezáma
növekv5. Az elárt eretlmányek mellett gondok van
nak a kiepolgári, anyagiae életfelfogáeEal,
mely az embexek dl~g jolent6E(ráez~mál tapaeztal
g.ató.
Párt- ée tömegEzervezeteinknek, iekoláinknak áe
közmUvelődéei intézmányeinknek az elmult évek
ben tapaeztalt fej 16d6 tevékenye égek alapj án :,'
reáliE feltételek vann&k a Ezociali:::ta közgCJn-

___d.pJ.k.P-d.á.E-P---E.---éJJe-~IDÓ-d _~J,t-alá.no.Eo ab b á t é t e l á r e •
.~~-.

/



- g -

Az előttünk ~lló ut, a XII. kong~eEEzuE hat~

.rozatai alapj~n,v~rhat6 feladatok megold~Ea

nem leEz könnyffo A nemz~tközi feltételek az
impe~ializmuE fokozódó politika~, gazdaE~gi

éE ideológiai támadáEai miatt hatv~nyozott e~ő

feEzitéEt kiv~nnak l5:özEégünkben iE, minden be
cEületeE dolgozótól.
Szil~~d, ma~xiEta-leniniEta elveken alapuló
ideológiai munkával kell biztoEitanunk népünk
egységét, hogy fegyelmezett jó munkával tov~ob

l3pheEEünk a fejlett EzocializmuE épitéEében.
Sok leEz a külEő nehézEég, de r~jtunk mulik,
hogyan tudunk ezeken űrx~ lenni~ Amennyire ez
Eike~ül olyan mértékben éE ütemben fejlődik

éle.tEzinvonalunk, közEegünk éE orEzágunk az
elkövetkező években.

Eddigi e~edményeinkre alapozvn~ pártunk kipróbált
politikáját követve Eike~eEen kell előre halad

nunk"
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Magyaror~zágon a NépfYJ~tm0zgalom a fasizmus elleni
Ezabadságha1cban ~zületett. A HazafiaE Népfront
elődjének t8kinti a magya1 kommunisták kezdeményezé
Eére lét!ejött demo~ratikuE tömörüléseket~ a Márciusi
:Ih:: ont ot J .A történel.mi EmlékbizottEágot, a Magyar
Frontot ..
Folytat0ja éLlnak a mvn1\:ának r amelyet hazánk felEzn-'
baditáeátkövetően á Magyar Nemzeti FüggetlenEégi
Front, majd a Magyar FüggetlenE~gi Népf~Dnt v~gzett

az OIEZág ujjáépitéEe, a demokratikuE fejlődéE biz
tOEit3.Ea s <;3. munkáEhatalom kiviváEa éE megEzilárditá
Ea ügyében ..
Történelmi utunk bizonyitja~ hogy a munk~.EoEztály a
paraEztsiggal ~E máE dolgoz6 rétegekkel szövetEégben 0 d
eredményeEen küzdött ~E küzd a haladáEért, a dolgo-
za tömegek 2.lapvet i ; éE közöE érdekeit Ezolg:iló EZO
cialista tárEadalui rend győzelméért. A népf~ont

politika a mu~k~s0Eztály szövetségi politikájának
történelmileg, kia2.aku~.+; megjelenési formája~ A
szövetség~ politika a szocializmuE épitéEének tel-
jes korEzak(0~n előrehaladáEuk egyik meghatároz6
feltétele.
A mozgalom a párt néplxontpolitikájának jegyében,
A Magyar SzociaJ.iEte_ Mun~c:í.Epárt; vezetésével, a
tárEadalmi éE tömegE::iervezetek aktiv közremUkt'dé
sével erősiti a munkiE-paX<:lSzt szövetEéget, egész
népünk öEszefogását y a párttagck és pá..rtiDnkivüli
lakoEEág kapcsolatá(.aze:rvezi a tömegek cselekvő
réEzv3telét éE tudatoE k2zremillcödé~ét a fejlett
Ez ~lcialL: t 8. t á1 E8.G.81 00. épit é::é ben, polit ikai é s

J-á.r..sa.o.a.1.JDJ.. __~_L3--t-ü.nk.-..s.D.JC-.r_é.nyQ. í'ej le s zt és ében, a Ezo-
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cialiE~a nemz8ti egYE~g megtp~emtáEében~

"., ~ , "'J / f ., . t . 1 • t· . l
.~ ~aZ~~:aE ~ep ~on~ r~!l.l~al .ümegmüzga om)
", k t .. f - d ,. 'l t t trEo,..;.ynet.: 'Jl'1GEen~ 8.?;::8'.~ ._·p,..1.a. 2-:8.::.t "12, aEZ o .

t~~tilct8k~ t:EztEó~~}~e]6k éE akti~~Eták

ld::' zr emü.kcr:..l~Eo é'J e:i.. l) 16.j él. 1':: é. e> Ii GEL:; T; 'Ii ev öi lehé'tnek

miD.e.azvk J akii: hlve:- ,:;. ;::z "JCL1:'~.siia táxEadalmi
. ] " ~1T-ZI'T'C ,'" . t' ttl.SI~lC::'2'iC:é::e_c a~( az l.. U ,1._. S_'.t~J. tiegl;l8 la~ozo

. p:r ,)&r: "':le í"L;g~' ,:ló c::" t:i E '~n rr~ulll:: s.Jtko ü.'1a.1:.:.,

:.YOtll& 1~élgyk0zcE5g 4c1 sag1: HaZiafiac Nt§pT.:éfJut Bí

ZOt t::.3gá~! J.T(6 f!l3tciLH: l-5·-é'."l\lálaEztot~ák meg

Gyoma lakói. Biz-üt-t Eigu.r.:.~'{: t .:lgj <1i lCCiz E'~g 0..'1k
minden o~ztilyit éc lé~eg~t kep"1ifeliko 17 n6
éE 7 fiatal veEZ ré~zt biznttE~gunk tevé~eny-'

Eégébeu~ melyet lJ tagu GlnGk~ég i:rinyit o

B · 't / l 1 "t t ,. l' ~ -. " L 't I' f'lZO'S Eagu.ú~ :-; .... Ü é;":'_Ó :.:s,.;.aaa'LO'.Gl" 8 ;:13.za ::..aE

Népf:rout 'TI. lr:on.g:t~;:EZ1.AE ,1.i.a.tál·)zta neg o Enrrek

E z o Ile illÁ bCrt fe:::"a J. 8. t ·c~l'-.!.{ nak t e~:ic.~ h '3t ~i LL, e. fej

let~ fzocioliEta táxEa~Blüm fai~pi~éEében va16

:ré~zi}ét81-L•

BizDttc~gunk te~ék~liYEége & k0zEég é1et~nek

nagyon Eok terUletére ki~e:rjed. Fnglalko~unk

___.~<ig.p-cJjJ;_:...k2i-.ké-::.dei::ekko: 9 melyck kÖZE ég[i:.J.k

to\ábo :i'E':jJ.cdp.:...At cegitL1C /::?l, 'ts.x::.adalmi mun-
k 'l / / 'h 1 / .. '''1 "d / l l't ..a ( ..: z e r- v e ~ e ;:::': )e fl va..~ r:; l( oz 1. e Jn u.{, o e E. ~ o.. ,_ él {;o e:r u-

leteke:1 fE::"n:e! ~üt pa.lé:. ..:zoJ-:- éL pxcól.é.rn..ák r.:.egoldá

[;J.J.2.k f21vei.éc0 l.lletékec ::éÍ:r;J.tJ1.okon, 2, háztáji

e/c irl·c.·"g~+o·'l g~"~d~r'=rroir tPvc;·,re·...,·'7c6rr;1el~ l'~me:rte-l....: L"_ "-.J _ v ...-.... L!. ~~ It.... ....... 6 . _~. ~ ..... .t:.. .LJ••)"': '-- é e .l . \.. _

téEe éE tá~og2tá[~1 a kbrnyG~Btvédelem éE a köz
E..eg...sz.é-p.iJ;.s.c.e.L w.. ::.,·.,:t..á.-.U;3.!.J;..-ÍE<J.. .L::. EZ ~:C'ep el .fe1ada

\
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taink között./

Nagyon fontoE tex~leta munkánknak il cZ0~ialiEta
\ \

hazafieág ée a p~o~etáIinternccionalizmuE ~xzá-

Eének elmé1yitées El. koz~ég lakoeai között,
Ennek érdekében közxemliködiink u. k~~önböz.ő bn-

't· +: ~'11 '1 ' 'b' .. . t ·'b·'lra l ~él._J._{DZO,,{ ezexvezeee eo a ,~Z(~V~,:-1.l.n"o O.

ée máe ezocia1ieta orczágokbó: érke~ő elv'~áxEak

között.
Kiállitáeökon mutatjuk bea Szovjetuni.ó ée mái:
népi denckratikue oXBzágok él~tét az ~zemekben,

iekolákban, M~velődéEi Házbdn~ könyvtárban.
KözxemUködUnk történelmi éVfordu:ók~ valamint po-

. litikai ée nemzeti Qnnepeink meg~~neplée~ben~

/Pl. MárciLle 15, áprí.1L: ,1., aUiSuEztuE 2o~ novem-"
ber 7, Gyom2 ~jrateleoit~eének 2(0. évfordulója
etb./ Politikai iemeretterjeEzt2E mellett foglal
kozunk Q ~z~lők naveléei iemexeteinek aŐvitéeével

ie a Sz Lilői T".Iunk8.kbz ö.:: E égek -; e-; éken;)- <. ibé~:\.;k kap
cEán. Nő- ée r6tegpolit~k~1 bizott~águnk kirándu
láEok~t Ezervez h2z~nk megiEmer6eére.
Béke ée .2z.o1idc..ritáe2. I\i1..:..1.1.kabi:züttt:3.gunk mindon év
ben gond~~k~6ik axx61, hogy kÖ~Eéglinl Lzemeiben,
int6zménye!ben ée iekoláiban megemlákezzenek a.
Béke hónapxó1 8i2 az ,Gez': Ezol.id2.:LitiE hónapr:~L.

Te.rrp.éEze'tee, hogJ m1..:..nld.ak c'~'I3.r'.. eZ:),!:JE k&pceolatot
épitünl: ki IllEti: "ze.rvBLkeL It~ elcőe::nb2.lJ 8. köz,··
eégi páI't-b~:.rt-t...E-á8g2.1 trHturc.k Gag;yclu gyümöJ,.cEczŐ

!.capceolatot.; f 87.: JJ.c.:.gybnn i2egiti munkánka,1 o

A -,T . k '. ,. m / d I" • t ... / ., "
f~agy .DzEegj_J.:anac .... OlZ'GGr:L': gyv.J..e.~c;.lnl\. ezam..a..ra

__o -he-.J..ye-G ~&E. .fiz.e.D.._]:J.;0......z;Z_0-e1;~zi);teJ: lil.et ein
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bizottE~gunk tagjai együtt tevékenykednek a
tanicEtagokka1 a közEégben / tan~cEtagi be
Ezá~olók EzervezéEe, vlzbekötéEe~, járdaépitéE
Etb./ Jó a kapcEo1atunk a közEégben müködő tár
Eada1mi· éE tömegi:zorvezetekke1 /KI.sZ~ 2zakma':'"
közi BizottEág~ VöröEkereEzt, TIT, MHcZ, czülői

Munk&közöEEégek/
Sok EegitEége± kapunk mun~~rtkban a HazafiaE Nép

front Megyei BizottE~gától.

BizottEágunk éE elnökEégünk éveE munkaterv alap
ján tevékenykedik,általában ,évente 4 bizottEági
éE 4 elnökEégi,üléEt tartunk. Az üléEeken a tagok
többEége aktiv. Elmondja véleményét, éE ezen.kivül
a megoldandó feladatokból iE EziveEen vállal.
EgéEzébe véve elmondhatj uk, hogy a népfront előtt

álló feladatok többEégéné1 jn eredményeket értünk
el.
Hi~ny~t érezzük munkánk Eorán annak, hogy közEé
günkben nem müködnek lakn éE utcabizottEágok,
melyek megkönnyitenék a lakóterületen végzett mun
kát éE még E~orOEabb kapcEolatot épithetn$nek ki
a körzetekben tevékenykedő tan~cEtagolc~al.

Ezért az 1980-ban eEedékeE tanácEválaEztáEokkal
p~rhuzamoEan létrehozzuk a lakó éE utcabizottE~go

kat, m~lyek EzoroEabb együttmüködéEt fognaK_eredmé
nyezni.
Az 1930. év Eorán kiemelten font8E feladata leEz
bi3 0 -ttE..águ.n.kuak a tanácEválaEztáE előkéEzitéEe éE
lwbonyolit~Ea. BiztoEitani kell minden állampolgár
Ezámára, hogy valóban éljen jogaival a vá1QEzt~E .
Eor~n, illetve ezt megelőzőleg a jelelőgyüléEeken.
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Igy biztoEithatjuk azt, hogy amegv~la~ztott uj
tanácEtagokkal egyUtt eredményeEen tndjuk elvé
gezni egyre növekvő feladatatainkat.

A?- a&~.1ác2QÉ._~.E ..YLqQ9.:&!J:l_d§1 kö.~Qont

)-f~_i~y~~en~~~

A KözEégí PártbizottEág álláEfoglaláEs alapján
1976 őEzén EzerveztUk meg a VB. irányitáEával

I
mUködő agitációE prppagand2 központot.

A célok éE feladatok kidolgozáE~ban alapvetően

cEakEaját elképzeléEeinkből éEgyakorlati ta
paEztalatainkból indulhatunk ki. A megyében
ekkor még cEak Sarkadon - ae orEzágoEan iE cEak
kevéE helyen - mWtödött egy kiz~rólag(\Ean tár
Eadalmi munkára épitett - propaganda éE agitá
CiÓE munkát tudatoEan, f~lyamatoEan Eegitő Ezer
vezet.
A tapasztalat cEerelátogatáEokon bővUlt, az aján
i láEokat egybekapcEoltuk a Megyei PártbizottEág
munkat ár Eainak utI.Ilut at áEaival, t ov áb bá Eaj át
elképzeléEeinkkel.

A Központ céljaként: információ- szolgáJtutáEt,
a tömegpolitikai munka ixányitáEát, éE aZ,agitáto:'
rok, propagandiEták képzéEét jelöltUk meg.
A célból következett a felad2trendEzer éE a végre
hajtáft biztosi.tó szervezet, amelynek munkacEopo:rt
jai:
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- öEEzeállitj2 Q gazd2Eigpolitikai, közEégpoli
tikai, t~rEadalompQlitikai területeket.
Munkahelyi, vagy közEági máretekban ~tfog6

ir~EoE elemzáEeket.
- Negyedévenkánt öEEze~llitja, megjelenteti a

11 Gy omai Hir adó t II

RenaEzexeEen tud6Eit a megyei, eEetleg or- .
EZ~gOE lapok felá közEégünk jelentőEebb

er edményei.r ől.

- biztoEitja a k~ZEág két forgalmaE pontj~n el
helyezett képeE hirad6 kápanyagát s bemutatva
azon közEágünk üzemeiben elért eredményeket,
az álenjáx6 kollektiv~kat, EzocialiEta bri
g~dokat éE dolgilizókat.

- közremüködik kiállitáEokmegEzervezéc:áben,
ir~nyitjQ a politikai ünnepeink.re va10 méltó
felkáEzüléEt a· dekoráció teru1etán.

- kápanyagot biztOEit az üzemi kápeE hiradók
elkéEzitáEéhez.

E cEoport munkáj~nak EegitáEáben döntő Ezerepe van
a fOtÓE cEoportnak s amelynek tagjai .minden jelentő

Eebb Z~lule~véPJBn megje~eAUek.



- eegiti, ellen6r~zni a f~rt ~E tömegezBrvezeti
oktatáet~ a reezo!tfeJ.előEök, propagGndiEták~ .
vitakörvezetők tájéko?tatáeát: t~vábbképzéEeit~

- közremWcödik 9. közE8gi és üzemi pártnCl.pok, párt
rendezvények, UnnepéJyek Ezurvezéeébeno

- az agitációe eEzközeivel mozgóeit aDunkahelyi

ée közeégi táIeadalompolitik2i~ gazdaEági, mUve
lődéei fe12datok végrehajtáeáx&.

Az agitátorok ée propagandistá~ képzéeében jelentőE

ezer~pB ven cl. TIT, he ly, i Ezervével közoEen mWcöd
"tetett pártpx-opag.andiEták SE TIT előadók klubjának,
amely J hetenkGnt ~zervezett, ezi~vonalae előadás

eoroza.tával átfogj3.. 2. kÖZEGgpoli-l:;5.kQ~ a bel- és. kül

politika, továbbs. a táreCldalompolitika valamennyi
terUletét s bi~toE~t ] ezá~tal ~ negfelelő tájékoz
tatáet, napjaink boryolult kérd{Eeiben V'11ó köny
nyebb eligazoclJ.s.t$' SajnoE c, k"l.~1.b látogatotteága
még nem érte el él. kivánatoe ezinte~~

Á közeégi agitációe propaganda központ tevékenyeégét
QZ UzemekbeF éE intézményekben mü.ködŐ ngitációe. •
csoportok hivatottak teljeEsé tenni~

E területen növekvő számban dolg8znak táreadalmi ak
tiváink~ akik az 2gi~áci.6E ~unka ~UlönbUző eszköze
ivel segitik céljaink ~0bb mege~téEét; ~~z~6fitanak

a felad8"tok .jobb 'v'ég,;-:ehujtáeáxCH jelzik a Községi
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PáztbizottEág felá a k~lönböz6 ter~letek8n j3~ent

kezó gondokat, feladatokat,

E munka k~lönöEen dicEáreteEen fo~yiK az Qlább~

egYEágekben:

VegyeEipari Vállalat Gyomai GyáregYEáge
- Háziipari Sz~vetkezet

- Gabona áE Malomipari Vállala~ .Gyüffi0l KiJenQe~téóge

Gyózeleill MTSZo Gyoma

- VihaXEa10k HT2Z~

a KóröEi Állami Gazdaság
ÁFÉSZ

Köz Eégp olitikai', gazdaf: ágp-ol.UjJr.ai.- Je~~.d.a:tci.o..k E..iJr.efB-·
Eebb megoldáEa , v&lamennyi tPyr~leten cEnk fegyelme·-·
zet t e bb munk::i \) al biz-t.c-Eit hat ó f' Ebben nagy EZ,t:H epe

Van a tudc;l.t oEf::ágru:wc, az ö2Ezef~ggécek !31ap'oEúbb ::"'2'

meretének..

Ugy erezz~k, ezt eddig iE jól eegitette az agitáci6

éE pr opaganda közp ont 'I aE ot t folyó ffiun.ko. ,j e lent OE ég!"~

a jövőben EeLn CEökk311. ::.JelkeE tá:rEadéJ.J..r.'A:" munkás-a:i.nknnk

a helyeQ..J c kör- ~e1.-ü.JJJc.e.t :.f.ej-e.z..z~k ~~

---- ---:_-_...---- .

\
\
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Hirek-eEemények

- A HClzafiaE Népfront tagjai TerméEzetvédelmi
BizottE~ga november 29-én kihelyezett UléEt
tartott kÖzEégUnkban. EliEmeréEeel Ezóltak
azokról az erőfeEzitéEekről"melyeketa környe~

zetvédelem érdekében tettUnk o Tov~bbi er5feEzi
téEeinkhe~ erkölcEi t~mogat~Euk.r61 b~zt~Eitottak

bennUnket.

- December 4-én EikereE lengyel-magyax ~n~(~(ági

nap volt közEégUnkben, fuelyen réezt vett
Edw~xd DemEincki elvtárE a Lengyel T~jékoztató

éE Kulturálie Központ igazgatójaée.2zikEzai
Ferenc elvtárE a HNF megyei Titkárao

- December 9-én közEégUnkbe látogatott Ábrahám
K~lmán elytú'~ épitéeUgyi éE vá1:oEfejleEztéEi
minieztex. A közEég vezetőitől kapott t~jékoz

tató ée ezemélyee meggyőződéee alapj~n eliEme
réEEel Ezólt a ~á1:0Eépitő munkában elért ered
ményeinkről, Gyoma-Endrőd telepUléepár egyUtt_
mUk ödé Eér ől.

- Decmber l5-én UnnepélycE keretek között kerUlt
átadáEra az 50 féxőhelyeE öregek napközije.
A Ezélee tárEadalmi öEEzefogáeeal létrehozott
léteEitmény Uzemelt$téEi feltételeit a megyei
t anác E bizt oeit ot t a. .Az időe, t iN:aEiág,xa. vágyó
emberek a léteEitményt bixtokukbavették. NevUk
ben ie kÖEzön~t mindazpknak, akik a létrehozáEban
közr-em.iiködt ek....
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- :Decembe:rben ö.römmel érteEliltünk, hogya Ve
gyeEipa.ri V~llalat Gyomai Gyáregy~ége -
jelentőe állami támogatáEe~l - az elkövet

kező 3 évben 20 milI. Ft-OE fejleeztée:f:. hajt
vég.re. Ezzel a jelentőF gépi be:ruházá~eal a
gyá:regyEég mode.rn középtiz'emmé fejlődik.

- Január l6-án nagy megtiezteltetéE é.rte-~

Gyoma - End.rőd teleptiléEpárt. Keee:rü Jánoe
né könnyüip~i miniezter látogatáEt tett
a két közEég három könnyUipaxi üzemében.
A látogatáeon xéezt vett Rév LajoE elvtá:rE
az OKISZ elnöke, valamiut a megyei éE jáxáei
pá.rt ée tanácei vezetók~

A ni.in;L~..Jcliz.Eégün.k----e.zülöt t j e E ok
haeznoE utmut at áE t éé j avae lat (It adott a
könnyliipari üzemek vezetőinek.

A gyomai pártbizotteágon - közel 100 fóE aktiván
- magaE ezinvonalu, utmutató tájékoztatnt t~tott

a könnyliípar előtt álln időEze.rU feladatokxól,
éE válaezolt a hozzáintézet~ nagyEzámu ke:ráéEekre.

-~J:ej-e.zDiiJ-e.k.'1>á.t~p-u..eX\'-B.~!l-a.,.ll-I..kong--- ,--- teEeZUE elő.ké-€..züJ..et..ei. Az elmult 5 év e.redményeit'
ée a eoton lóvő feladatokat a közEégi pá:rtéx~ekez

let feb:ruá:r 3-án öEEzegezi.

"'1 'I II



GYOMAI HIRADÓ III. évfolyam 4.EZ. 1980.januá1

Kiadja: Az MSZMP Gyomai NagyközEégi BizottEágának
AgitációE- él: Propaganda Központja.

FŐEzeX~~LztŐ: MéEzá10E Gábor
SzexkeEzti:- az IxáEoE AgitációE CEopoxt

~lelőE kiadó~ Jenei Bálint

A cipllap t er y§_zój e: Honti Antal

A cikkek Ez~xzói: Jenei Bálint
H.exc.be~g.el! Tibox
KovácE GábClx

,
!i. K~ Ezü.1t: 250 pId-han, a Gyomai Tanácekézi

EokEzoxo~itóján.
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