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GYOMA

Gyoma jarasi szekhely Bekescsabat61 eszaknyugatra. Hatarai: Endr6d,
Hunya, Korostarcsa es Devavfmya. Nyugaton Szolnok megye a szomszedja.
Nagy kiterjedesu hatarcihoz tartoznak: Csudaballa, Telek, P6halom, Pusar
fold, Ozedmajor, Nagyallcis, ZOldlaposi tanyak, Pocoszug, Halmagy, Paty
tyasi tanyak, Egei-halom, Zs6fia-major es a Keselyui tanyak egy resze.
Egykor hataniban allott Ege, Nyarszeg, Felhalom es Varsany elpusztult
falvak.

Gyoma hatara a k01'osi es tiszapolgdri kulturak gazdag lelOhelye. Gyo
man, az un. Nagyszirten talAltak azt a negylabu edenytoredeket, amely ke
sobb a gyulai muzeumba kerult. Az asatasok alkalmaval talalt harom iv6
ed{my, ket torott edeny, harom fUles edeny, egy k6balta, stb. mind az egy
kori korosi kultura maradvanyai. 1904-ben a Kovacs-halomb61 33 csiszolt
ko es csonteszkoz, talpkoves edEmyek, het elesre csiszolt kobalta stb., mint
a tiszai kultura emlekei kerUltek e16. Egyik felszfnre kerUlt oblOs edeny
a tiszapolgari kulturar61 tanuskodik,1

Gyomar61 frott emlekeink e16szor a XIII. szazadban tesznek emlftest,
bizonyos azonban, hogy e hely tOrtenete sokkal korabbi elOtortenetre utal.
Az asatasok, vagy a veletlen folytan e16kerUlt egykoru emlekek arr61 ta
nuskodnak, hogy e kornyeken valamikor osi embed kultura fejlOdott ki.

Gyoma (Gyama) feltehetoen osi szemelynev, s talan a falut is itten
lak6 ilyen nevu birtokosar61 vagy lakosar61 neveztek el. E nev e16szor a
varadi perjegyz6konyvben fordult e16; e helyen azonban bizonyosan nem
donthet6 el, hogy a mi falunkr61 van-e sz6.2 1332-ben Gama es 1393-ban
pedig mar Gyoma falunk neve.3

E hely a XIV. szazadban mar biztosan telepUles, mert egyik forrasunk
Fal nevu papjat emliti, aId 5 garast fizetett a papanak.4 Ez id6ben az ik
tad Bethlen csalad a birtokosa, amely csakhamar a Neczpaliakkal peres
kedik Gyoma birtokaert. A pereskedes vegUl is megegyezessel vegzOdott:
a ket csalad megosztozott a falun. A foldesurak azonban nemcsak a ha
tart osztottak meg, hanem a jobbagyokat is. Ez az osztozkodas mar nem
sikerult feles ar{myban, mert a Neczpaliaknak a jobbagyoknak csak a har
mada jutott, melyet a kiraly 1421-ben meg is er6sitett.5 Ujabb bonyodalom
akkor keletkezett Gyoma birtokaert, amikor a Neczpaliak fiuorokosok nel
kill haltak el. Ekkor kovetel6zott az oldalag Neczpali Balazs szemelyeben,
aki leanya miatt adossagba keveredett. Ugy latszik, hogy a Neczpali 01'0
kosoknek megis sikerult a gyomai hatar egy reszet visszaszerezniok, mert

1 V. tJ, Banll(Jr J. A l{(51wri elet Bekes varmegyeoen. Gyula, 1941. 6, 7, '!l, 54, W, 63,
2 "NoV>elint vnluersl quod Antonius de u1l1a Zupor cum esset (a Heme et Gyomaj

cltatus Uaradlnum ad cnndent1!1 ferri iudlcum..." Kandra K. A varadl regestrum. Bp.
1808. 406, 408.

3 KIU'Aclionyl n. 120,
4 B. O. II. 27.
6 Karacsonyl II. 129-132; Haan 188, 189; MarkUS 264, ~, ~6,
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Neczpali Balazs tOrok fogsaga idejem, Neczpali Anna, Szakolyi Laszlo be
kesi varnagy felesege elzalogositotta Gyoma felet Zerendi Tompa PcUnak.
A csaladi haborusag odavezetett, hogy Neczpali Balazs 1479-ben visszavo
natta a Bethlenekkel korabban kotott egyezseget es Gyoma felet elzulo
gositotta 2000 forintert Just Andrasnak. Just azonban kesabb sem lett
Gyoma felenek birtokosa, mert a hosszantart6 per folyaman a Bethlenek
ratettek kezliket a Neczpaliak reszere is.o

A XVI. szazad elejen mar ujabb birtokosai voltak Gyomanak. A D6
czi csalad utan, 1528-ban, Ferdinand kinily Brandenburgi Gyorgynek ajan
dekozta a falut. Amikor azonban a Zapolya-partiak lettek ezen a videken
az urak, a D6czy csalad visszakapta Gyoma birtokat. D6czy Janos halala
uUm fiara, Mikl6sra szallott a falu. Mikl6s azonban 1553-ban h(\tlensegbe
esett es ekkor a kiraly Olcsarovics Benedeknek adomanyozta. Ez a csul[ld
sem sokilig maradhatott Gyoma birtokaban, mert 1556-1564 ki.izott ozv.
D6czy Mikl6sne Gyoma birtokosa.7 Hogy ezutan a falunak kik lettek fol
desurai, nem tudjuk.

Ketsegtelen az, hogy Gyoma a torok idakben fennallott, lakott hely
volt. 1552-ben 7 kapu utan fizettek ad6t es 1557-ben 25 (22 regi es 3 uj) haz
volt benne.s Ebben az idaben tObb mint szaz lakosa lehetett a falunak. Az
1563. evi osszeiras szerint 27 csalad es 135 ember lakta Gyomat.9 EbbOl az
idabol szarmaz6 csaladnevek: Dezs6, Erdos, Kett6s es Szecseny.

1564-ben valami nagy baj tortenhetett a faluval, mert lakosai eLfutot
tak; taUm tUzvesz miatt valt lakatlanna, Kes6bb bizonyosan megliltek,
mert egyik 1698-b61 szarmaz6 osszeiras arr61 emlekezik, hogy 1685-ben la
kosai isrnet elfutottak. Hogy milyen okb6l, nem tudjuk. A kar16cai beke
idejen (1699) aligha laktak a falut, mert 1701-ben tertek vissza a regi la
kosok kon\bban elpusztult templomuk romjai kore, de ekkor sem sok{lig
maradhattak itt, mert a racok miatt immar hm'rnadszor is futniok kellett.
A Rak6czi-szabadsagharc alatt 1708 kori.il nehany lakosa visszaterhetett, .
de ezek is csakhamar ott hagytak regi tUzhelytiket. Gyoma 1709-1718 ko
zott meg lakatlan volt. to

Gyoma ujabb telepi.ilesere 1719-ben keri.ilt SOl'. A regi lakosok ki.iziil
csak J6zsa Lorincz tert vissza,l1 a tObbi szokott jobbagy volt, Gyomat
1720-ban tobbi Bekes megyei birtokaval egyiitt bar6 Harruckern Janos
Gyorgy udvari szallit6 kapta a csaszart61. Harruckern Gyoman is meg
kezdte a telepitest, de hogy a falu lakosai honnan kerliltek ide, nem tud
juk. Az ide keriilt lakosolcmind reformatusok voltak.

Az 1735.' evi bekesszentandn\si parasztfelkelesben 9 gyomai jobbc\gy
vettreszt, akik koziil csak negy tert vissza otthonaba.12

Gyoma ujabb benepesi.ilese bizonyara annak volt koszonhetO, hogy a
telepesek: ingyen hasznalhattak a szomszedos egei pusztat. A falu lakos
saga mind gyorsabban novekedett es egyre kevesebbnek bizonyult a ha
tar. Mar 1750-ben gyomaiak bereltek a p6halmi pusztl'lkat. Gyoma hatara

6 Karl\csonyl uo.
7 Uo.
8 Del. II. 204.
9 Uo.
10 Ka.r4csonyl II. 133.
11 Uo.
1lI Maday P. Az 17SG. ev1 bekesezentamdl'asl paras2;tfelkeles. BekesclUlba. 1957. 20.
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az 1788. evi osszefl'cis szerint 34 888 hold, melybOl szAnt6 1'l000 hold volt,
a legelo 14560 holdat, a mocsar es nadas 6328 holdat tett Id. Amikor Csu
daballa hatarat is Gyomciboz kapcsoltak, a falu hatara 38955 kh-ra nove
kedett. i3

A gyomai jobbagyok sokszor eles harcot folytattak foldesuraik ellen a
foldert. Ennek lett az eredmenye, ha nem is mindenben a jobbagyok meg
elegedesere, hogy Bekes megyeben elOszor Gyoman, 1832-ben keriilt SOl'

a legel6 elkiilOnitesere. Az urasag azonban az egyezseget nem tartotta meg,
aminek aztan per 'letett veget. 14

A falut sokszor pusztitotta a betegseg es a t(iz'lesz. 1739-ben 485 gyo
mait ragadott el a pestis. 1848. aprilis 8-1'61 kelt feljegyzes szerint ekkor a
t(iz'lesz 23 hazat hamvasztott el. A ref. templom 1887-ben egett le. i5

A XIX. szazad elejE!ll Gyoma legnagyobb fOldesura a gr6f Stockham··
mer csah'ld volt. EttOl a csaladt61 elObb berelte, majd 1839-ben megvette a
Wodianer csalad. Ekkor a hatar teljhatalmu j6szagkormanyz6ja Csepcsa
nyi Tamas lett, aId 1830-ban kastelyt is epittetett Gyom{m. Csepcsanyi ne
vehez fUzadik a mezaberenyi e'langelikus vallasu nemetek Gyomara 'lal6
telepitese. JG Az llj telepesek csakhamar templomot is epitettek G~'om{m.

A nemetek Gyomara 'lal6 teleplilesevel ismet natt a lakossag letsze'l
mao Az elsa telepiileskor, 1719-ben, kb. 150 fanyi volt a falu lakossagu,
1773-ban mar 1490, 1827-ben 5244, 1839-ben 5602, 1852-ben 7806, 1890-ben
10867, 1930-ban 12244, 1949-ben pedig 11 577.17 A XVIII. szazadbeli ada
tok j61 mutatjak, hogy a falu ujra nepesiilesenek elsa felszazadaban majd··
nem megtizszerezadott a lakossag letszama.

A XIX.szazad masodik feleben az egyre kapitalizal6d6 uri rendszer
mind tobb es tobb gyomai dolgoz6t taszitott a legsulyosabb anyagi viszo
nyok koze. Gyoman csak nagyon keves ember mehetett el ipari munkas
nak, mert a faluban alig volt· iizem.

Gyoman 1882-ben nyitotta meg hires konY'lnyomdajat Kne1' Izidor
(1860-1935). Kner a szekesfehervari Szammer-fele nyomdaban tanulta'
meg a nyomdaszat es konyvkoteszet mesterseget. Tizenket fi6knyi betub61
es egy Ids sajt6b61 emott a g'yomai nyomdaalapitas es az elsa vilagMbol'u
el6tt mar fejladesenek csucsan alit. Kner hozta be hazankba a lipcsei egye
temi antikvat es a Bodoni-betut. Konyvgrafikajaval hiresse tette nevet
kiilfoldon is. Kner Miszt6tfalusi, Kapronczai Nyerges es Falka Sandor
melt6 ut6da volt. 1930-ban 78 munkassal dolgozott. i8 Ez a szam nem volt
nagy, megis innen keriiltek ki a helybeli munkasmozgalmak legjobb har
cosaL

Gyoman dolgozott 1847-ben Imre Sandor, akinek elsa cikkeit Kossuth
kozolte es itt mukodott a szazadfordul6 utim a ne'les K6Jman Farkas az
OJ Magyar Athenas szel;zaje is.i9 '

A kultura, a jobb megelheies utani 'lagy sarkalta mar a mult szazad
'legE!ll a gyomai dolgoz6kat aszocialista eszmek megismerese fel(~. A gyo-

13 BL. Jikv. VI. 37.
14 BL. JJw. 1838. ev ,nr. 34'1-48.
15 KarAcsonyl II. 133.
16 Evk. XI. 99; KarAcsonyl II. 134.
17 Utols6 Ildat: KSH. 1949. evi nepsz.
18 ARneI' nyomda es a magyar konyvmQveszet. Bp. 1957., I. XIV. (8z. n.)
19 Elek L. Bzives kllzlese.
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mai parasztok mar a mult szazad vege.n bekapcso16dtak a megyei agrar
mozgalmakba. Egyik 1898. e.vi f6v{trosi rend6rsegi jelente.s panaszkodik az
itteni mozgalmakra, mert "a gyomai jarasban Endr6dCin 100 munkas ma
radt szerzodes nelkUl", mivel a szerzodesek megkotese idejen "tulkCive
telesekkel" ,mottak ela az arat6munkasok. Az ehbe1'ek miatt bizonyara
nem ve.letlen, hogy a "gyomai jarasban a mozgalom leginkabb abban nyi
latkozott meg, hogy a munkasok, az azelOtti szokast61 elter6leg, az urada
lomnal az aratasi szerzodest hosszas alkudozas utan kozvetlen az aratas
elDtt kCitOtte.k meg".20

A gyomai munkasok reszt vettek a szocialdemokrata part 1905. evi
;;zeptember lO-en tartott rendkivuli kongresszusan is es a tCibbi munka.
sokkal egyutt kCivetelte.k az altalill10s vcl1aszt6jogot.21 1907-ben szemhf'~

szalltak a koalici6s kormany munkasellenes intezkedeseivel s eze.rt az al
lamvasuti igazgat6sag· e.s a kereskedelmi miniszter utasitasara a vasutas
munkas-esoport vezet6it megrendszabalyoztak es reszben elbocsatottak.22

De a hat6sagok ezzel sem elegedtek meg es ez ev junius 8-an Beke.s megye
alispanja felfuggesztette a foldmunlolsok gyomai csoportjc'mak mukCide
set.23

A gyomai proletarok harea azonban csak tovc'lbb folytat6dott. 1919
ben a gyomai mezogazdasagi munkasok mozgalmat inditottak a szabotal6
foldbirtokosok ellen. A Nepszava 1919. januar 2. szama "Hogyan gazdaI
kodnak a nagybirtokosok?" dmu cikkeben irja Ie az ekkor tortent eseme
nyeket. "Az itteni Harkanyi-fele birtokon Weinberger nevu intez6 kozhirre
tette, hogy a kukoricatOn?sre a munkasok jelentkezzenek. Jelentkeztek is,
de az inteza altaI egyoldaluan megallapitott, egy hold kukorica letakaritlisa
e.s behozasaert ajanlott egy mazsa kukorieaert ezt vallalni egyaltalan nem
akartak, es igy kb. 300 holdnyi kukorieaterme.s maradt labon. Ezt tette
sz6va a helyi Nernzeti Munkas- es Katonatanaes e h6 I9-en tartott Ulese.n
Putnoki J6zsef elvtars. lts erre, a vonatkoz6 hatarozat ertelmeben, Kiss
Laszl6 jarasi f6szolgabir6 e.s Harsanyi Pal tanacselnCik erintkezesbe leptek
az inte.zavel, aki azonban hajthatatlan maradt. Erre a 24-en delut{m meg
tartott nagy nepgy(1les hatarozatilag kimondotta, hogy az intezo ur onke
nye e.s vetkes mulasztasa folytan veszend6ben leva es a mai sulyos viszo
nyok kozCitt olyan egetoen szukseges kukoricatermest kozvagyonnak te
kinti . .. , a kukorieat feleben letOri, az illeta reszt az uradalom igajaval a
!cCizseghaza egyik erre alkalmas nagy szinjebe hazatakaritja e.s a munka
vegeztevel a munka ul'anyaban a mnnkasok kozott szetosztja. A ne.pgyUle.s
hatarozatat vegre is hajtottak e.s rnost a kukoricatore.s es behordas rend
ben folyik." - Ugyancsak a Ne.pszava fent emlitett szama kCizli, hogy az
intezo ,,30--40 holdon termett kendert ott kunn a szabadban e.getteti el
akkor, amikor a ruhazati szUlw2gletek p6tlasa celjab61 meg a csalant is
kenyszeritettunk osszeszedegetni". A gyomai agrarproletarok szigorll meg
torhist kCiveteltek "a regi, fecse.rlaen e.s oktalanul gazdalkod6 nagybirtok
ellen".2t.

A nagybirtokosok nepellenes politikaja a Horthy-korszakban is folyta-

2() MMI. Dok. 2. Ie 487, 665, 566.
21 MMI. DoJc. 3. J(, 3&2.
22 Uo.364.
23 Uo. 4g0.
~ MMI. Dok. ~. k. 439.
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t6dott. Jellemza, hogy 1935-ben a kozsegi hatar 39105 kh-jab61 16 nagy
birtokos kezen a f61dterUlet 25 szazaleka volt, amikor a kisebb gazdasagok
szama 3727-et tett ki.

Ez id6ben nagybirtokosok voltak Gyoma hataraban: Banffy Mik16s gr.
'/23 kh, Bethlen Odonne gr. 1954 kh, Geist Gyuhlne ozv. 1224 kh, Gyoma
kozseg 1804 kh, gyomai ev. egyMz 162 kh, gyomai ref. egyMz 232 kh, Haj
nal Ferenc 266 kh, Huszar Lasz16ne br. 1241 kh, Koros-Tisza-Maros
Arm. Tarsulat 242 kh, Ivanfeneki Arm. Tarsulat 495 kh, Lenart Istvan
Peter 340 kh, Lenart J6zsef 320 kh, Lenart Karoly Balint 369 kh, Ozsvath
Sandor 571 kh, vitez Purgly Emil 859 kh, Schwartz Gyula 1059 kh, Vadasz
Pal 340 kh, es Vasary Mikl6sne 326 kh. Emellett 13 100--200 kh kozotti
foldtulajdonos volt a hatarban.24{a

A nagybirtok tOkeerdekeltseget tamogattak a kUlonboz6 bankok es
takarekpenztarak is, mint pI. a Gyoma-Endradi Hitelszovetkezet, az End
r6d-Gyomai Takarekp{mztar Rt. gyomai fi6kja, a Bekes megyei Altalanos
Takarekpenztar Rt. Bekescsaba-Gyomai fi6kja, mely a Gyomai Takarek··
penztarb61 alakult.

A kapitalista szellem tamogat6i voltak a kUlonbOz6 tarsadalmi egye
sUletek is, mint pI. Uri Kaszin6, Als6reszi 01vas6kor, Nemetval'osreszi 01
vas6kor, Kozponti Polgari 0lvas6kor, Kisreti 01vas6kor, J6tekony N6egy
let, MANSz stb.

Gyoma 1944. okt6ber 6-an szabadult feI,25 A felszabadulast kovet6en,
okt6ber 9-em alakult meg az MKP helyi szervezete a regi mozgalmi, epft6
es kubikos munkasok szervezeseben. Elsa titkara id. Kurcz Mihaly volt.
A part megszervezese utan alakult meg a 25-30 tagu V01'osoTseg, vala
mint a haromtagl) "direkt6rium", rnelynek tagjai id. Kurcz Mihaly, Mol
nar Antal es B. Szab6 J6zsef voltak, akik a faluban ilyen tisztseget az
1919-es Tanacskoztarsasag idejen is viseltek. A part megalakftasaval egy··
idaben a munkasmozgalomt61 idegen szemelyek is alakitottak "partszer
vezetet", melynek m{\kodeset azonban a part ideiglenes Kozponti Bizott
saga megsziintette es a partszervezet vezet6segenek ujjaszervezesevel id.
Megyeri Sandort, Vaszk6 Imret es Varsandan Lasz16t biztak meg. Ekkor
a Rart uj titkara iij. Maasz Gyorgy lett. Ez id6ben a partszervezet Ietsza
rna kb. 300-320 volt.

A felszabadulas utim a k6zseg els6 bfr6ja Molnar Antal lett. A falu
elsa tanacselnoke id. Dekany Karoly, titkar pedig Neibort Istvan volt.

1945 ev oszen a "direkt6rium" a vorosorseggel es a szovjet parancs
noksaggal karoltve biztositotta az atvonu16 szovjet csapatok eielemmel es
lakassal val6 elhitasat. A felszabadulast kovetoen 30 gyomai jelentkezett a
demokratikus hadseregbe.

A kozseg vezetesenek helyreallftasa utan megkezd6dott a kozigazga
tasi apparatus megtisztitasa, majd a "Foldet vissza nem adunk" jelsz6 han
goztatasa mellett a fOldreform elakeszftese. 1945 elsa h6napjaiban a falu
lakossaga szamotteva elelmiszerrel segitette az ostrom alatt a1l6, eheza Bu··
dapest lakossagat.

24{1I Gazdaclmtar. 1937. 3ti. 37.

25 A fel8zabadulas utarli adatok tisszegy(\jtOO~ben nagy segltsegemre voltaik: Var
IWlnddn Ltlszl6, ifj. De.k:llny Karoly, Gyalogh Ltlsz.16, Dank6 Janos ea E:okavecz Janos,
aldknek eZltlon mondoJ{ hllJaa k.OBztinetet.
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Az MNDSZ 1945 januarjaban Qzv. Makcsali Elekne, az f"ISZT 1945
marciusaban id. Marjai J6zsef, a FEKOSZ 1945 aprilisaban Toldi Gabor,
a MADISZ 1945 majusaban Patk6 Imre elnokletevel alakult meg. A Koz··
alkalmazottak Szakszervezete meg 1944 decembereben megalakult id. Me
gyeri Lajos elnoklete mellett.

A helybeli foldoszt6 bizottsag 1945. marcius 17-en kezdte meg muko
deset. Igenybe vettek osszesen 7146 kh foldet, amelyb61 332 csaladnak 339'1
holdat osztottak ki.

El6szor a Kossuth elnevezesu tsz alakult meg 1948 augusztusaban 151
kh··on 21 favel. Ezt kovettek: a Petofi Tsz 1949 augusztusaban 350 leh-on

. 16 taggal, 1949 majusaban a D6zsa 2'7 taggal 300 kh-an, 1952 februarjaban
az OJ Elet 21 taggal 210 kh-on, majd 1955 augusztusaban 113 taggal 1300
kh-on az Alkotmany elnevezesu tsz. 1957-ben harom tsz muk6dott a ha
tarban: Alkotmany (1344 kh), D6zsa (10.50 kh) es az OJ ltlet (509 kh) elne-,
vezesuek.:w Az Alkotmany, a PetOfi es Kossuth elnevezesuek osszevonasa-
b61 jott letre. '

Gyom{m jott letre az orszagos viszonylatban is kiemelked6 Viharsarok
Halaszati Sz6vetkezet 1952. aprilis I-en. A szovetkezet kezdetben 60 tagot
szamlalt es kb. 540 mazsa halat szallitott. 1957-ben termelese 22,5 vagont
tett ki.

A Gyomai Foldmuvesszovetkezet 1946-ban alakult. Ekkor kb. 200
tagja volt es egy kisebb vegyesbolttal rendelkezett. Az indul6 t6ket a ta··
gak adtak ossze penzzel es termennyel. 1948-ban ez a szovelkezet egyesiilt
a Paraszt- es Hangya Szovetkezetettel es Foldmuvesszovetkezet neven foly
latta mukodeset. 1948-ban 5 iizlettel es 1 italbolttal rendelkezett; 1953-ban,
a p6halmi es csudaballai szovetkezetek beolvadasaval Korzeti l"oldmi.lves
szovetkezette alakult at. Ugyanebben az esztend6ben cUvette a vendeglat6
ipart61 az italmereseket es az ettermet is. 1957-ben 23 boltegysege volt,
melyboll aruhaz, 11 italmeres es 1 etterem-vendegI6.

A kozseg teri.i1eten tanacsi vallalat, szovetkezeti es magankisipar mu
kodik. 1951-ben a magan kisiparosok szama kb. 1"5 volt.

1945-b~n, mint a Budapesti Gazmalmi Rt. erdekeltsege, mukodott .a
kozsegben az un. Tiszamalom, mely 50-60 munkast foglalkoztatott. Ez a
malom kes6bb a ,Bekes megyei Malomipari Egyesiih~sbe olvadt be. A fel
szabadulas idejen mukodott itt meg az Ivanyi-fHe (piros) malom is, me··
lyet 1948··ban, az allamositas idejen, leszereltek. - A Korosvideki On1Oz6
Vallalat jogut6da a II. szamu Vizgepeszeti Vallalat, amely 1950 6ta muko
dik Gyom{m. MukOdesi terUlete harom megye kisebb reszere is kiterjed.

A kozsegben van a Jarasi Siitoipari Vallalat, mely a jaras kozsegeit
latja el kenyerrel. Ez a vallalat 1950..ben alakult.

A lakossag ipari sziiksegleteit 1951-ben csaknem a helybeli kisiparos
sag latta el. Ekkor alakult Gyoman az elso ktsz, a jarmug'yart6 es javit6,
majd cipesz ktsz. Ez ut6bbi kes6bb a vegyesipari ktsz-be olvadt. 1953-ban
alakult a szab6 ktsz, mely azonban 1955-ben feloszlott. A vegyes ktsz ke
s6bb kettevalt: kulOn cipesz es fodrasz ktsz-t alakftottak.

A gyomai teglagyarban 1950-ben 4 kezivero asztallal gyartottak a teg
lat es naponta 8000 db. teglat vertek ki. Az ilzemnek negy olyan szarit6
szinje volt, melyben '7000 db teglat tudtak tarolni. 1957-·ben mar 450 tegla-

26 V. tl, KSH, Be-Ices m, font. sta.t. adam! 1956. 1. evr. Bekescsa'ba, 1957. 130,
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pres dolgozott es naponta 45000 teglat gyartottak. Uj szarit6-szintikben
640000 teglftt tudtak tarolni. A gyar korszerusitesevel Diesel-motorral
dolgoznak es a gyar kemencejet 11 h6napon at tudjak uzemeltetni.

Az elmult tfz ev soran sokat fej16dott Gyoma egeszsegugyi ellatottsaga
is, melyet elsQ§..orban az tlj alkotasok mutatnak. Az utols6 tiz evben kapott
a kozseg: 10 agyas sztil60tthont, 30 fer6helyes bo!cs6det, ki:izponti orvosi
renclelot 3 lcorzeti orvossal, SZTK fogorvosi rendelOt, iskolafogaszatot i8
ko)aorvossal, tUd6gondoz6 intezetet, nikszur6 allomast es islcolaftird6t.

Az orvosi intezmenyekben tObb tizezer tanacsaclast es szakorvosi
gy6gykezelest acltak. A kozsegben el6fordu16 sztilesek szamanak 90-95
szazalekat a sz1il6otthonban vegeztek. -- A Tiid6gondoz6 Intezet nagyon
sokat tett a tbc leki.izdesere es megel6zese teren. A jarasra vonatkoztatvn
a tiido- es rakszuro vizsgalatok szama tobb tizezerre megy.

Az iskolaorvosi alIas megszervezesevel intezmenyesen biztosftottak a
tanul6k rendszeres orvosi ellatasat es egeszsegiigyi ellen6rzeset.

Az iskolafurd6benminden heten egyszer ingyen fiirodhetnek meg a
tanul6k.

Az intezmenyes egeszseg-vedelem nagymertekben lecsokkentette a
tbc, trachomas es verbaj megbetegedesek szamat.

Gyoma kulturalis ellatottsaga a kovetkez6:
A kozseg teri.ilten 11 all. alt. iskola van, tlgymint: 1. es II. sZ., csuda

ballai, halmagyi, kisnyilasi, p6halmi, telekpusztai, besenyszegi, Alkotmany
Tsz, iirokiisnyilasi es az ugari. Hatvanharom nevelo 1361 tanul6t tanlt 50
tanul6csoportban es 46 tanterernben. A kiizsegben mukiidik all. alt. gimna
ziurn 14 neve16vel, akik 8 tanul6csoportban tanltanak 254 tanul6t. E mel
lett mukiidik 1 gy6gypedag6giai iskola is 1 nevelovel es 15 tanul6val. Az
6vodak szama 5, a 6v6n6ke 12. Mukiidik a kiizsegben 4 6vodai es 2 iskolai
napkiizi otthon. A kiizsegben van kulturotthon es nepkiinyvtar is.27

Gyoma tertilete 39105 kh (22504 hektar). Nepessege 1949. januar I-en
11577 f6. 1941-hez viszonyitva a lakossag 5,4 szazalelcot fogyott. Ki.ilteru
leten el a nepesseg 36,3 szazalelca. Az analfabetak szama 1949-ben 410 volt.
Nepsurusege 51,5.28

27 Bekt!B m. tan. vb. m(\v. oozt. hlv. Jf.ozl~se 1957. szept.
28 KSH. 1949. evl ne·psz. Bp. 1950. 164. 165.
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