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A SZOVJETúNIÓ által felszabadított magyar dolgozó nép Pártunk
vezetésével a Szo "jetúnió segitségére, tapasztalatainak felhasználására
támaszkodva megváltoztatja országunk arculatát. Hazánk elmaradott
agrárországból olyan ipari országgá vált, amely egyre erősödő, nagy
üzemivé fejlődő mezőgazdasággal rendelkezik. Ez az átalakulás a gyo
maí járásban is tapasztalható úgy az ipar, mint a mezőgazdaság, vala
mint a kulturális felemelkedés termetén egyaránt.

Járásunk iparosodása, közlekedési hálózafunk fejleszfése

. A felszabadulás előtt járásunkban 580 kisiparos és vállalkozó ke
zében volt a fejletlen, főleg kézimunkára épülő ipar. Munkásaink és ipari
tanuló fiataljaink kivoltak szolgáltatva a vállalkozók, az üzemtulajdono
sok kénye-kedvének. Azonban a felszabadulást követő időben, °árásunk
ban is megindult az ipar fejlődése, korszerűsítése.

Dévaványán felépült az ország legkorszerübb rizshántoló
üzeme 1,200.000 Ft-os beruházással.

Ez az üzem az ötéves terv utolsó két évében tovább fog fejlődni,

úgy, hogy termelési kapacitását a jelenleginek kétszeresére emeli.
A dolgozó nép állama által birtokba vett 2 téglagyár ma már nem a

tőkések gazdagodását szolgálja, hanem az évi 3-4 millió tégla terme
léséből új üzemek és munkáslakások épülnek.

A doigozó nép állama nagyösszegű állami segítséggel kislakások
egész sorát építette fel már eddíg is járásunk területén. Csak 1952-ben
Ecsegfdván 83 falusi kislakás, a Kőszigeti Allami Gazdaságban egy 56
főt befogadó munkásszállás, Ecsegfalvai Talajjavitó Intézetnél ugyancsak
egy ilyen munkásszállás és a Ballai AUami Gazdaságnál pedig 224 mun
kás számára építettek lakást.

Ezévben még további 34 klslakás fog épülni, 15 Oyomán, 19
pedig Dévaványán mintegy 650.000 Ft-os beruházássaI.

Dolgozóink jó étkeztetésének biztosítására is nagy gondot fordit
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Népköztársasagunk. Az Ecsegfalvai Talajjavító Intézetnél pl. 110.000
Ft-os beruházással ü:c:emí konyha és ebédlő épült.

Hogy még több üzemet, lakást építhes5ünk, ezévben tovább kor~

szerüsítjük, bővítjük féglagyárainkat 328.000 Ff-os beruházással. De ha
sonlóan tovább korszerűsitjük, fejlesztjük malomipari üzemeinket is,
melyek közül a dévavDnyai ezévben 660.000 Ft-os beruházást kap.

Az ötéves terv komoly segítséget bíztosít dolgozó parasztjainknak
a közúti hálózatok továbbépitésével, jókarban tartásával.

Az elmult1952. évben különbözőközutak építésére és rendbe~
hozására 5,840.000 Ft·t fordítottunk.

Ebben az évben hasonlóan komoly öss~egeket forditunk közleke
désünk fejlesztésére. Csak Dévavanyán pl. 270.000 Ft van előirányozva

a Csudaballa-Gabomlsi bekötő út építésének befejezésére, vagy Ec..c;eg
falván csupán járdaépítésre 25.000 Ft-of ad a nép állama.

A hunyai és endrődí dolgozók kényelmes utazását szolgálja a né
hány hónappal ezelöit beinditott autóbuszjárat is.

Országunk, valamínt ezenbelül a ji:rás íparosodásával együtt mint
egy 4-5 ezerrel megnótt az ipari munkások száma. Kisiparosaink pedig
a K. T. Sz.-nek megbecsült tagjaiként dolgoznak.

"Megszünt a munkanélküliség, megszüntek az emberpiacok",

elmult az az idő, hogyadolgozóknak :,ongyos fillérekért kelljen munka
erejüket eladni akizsákmányolóknak. Népköztársaságunk Alkotmánya
nemcsak a munkához való jogot biztosítja, hanem annak gyakorlásához
megad minden lehetőséget nőknek, férfiaknak egyaránt. Végkép letünt
az a rendszer, amely a munkátkövetelő 5-6000 endrődi dolgozóba
csendőrsortüzet bocsátott 1935-ben.

Járásunk dolgozó parasztsága a szocializmus útján

A föld a gyomai járásban is 1945-ig a Debreceni Dénesek, Béres
Antalok, Pikó Bélák, Purglyk ég a többi hasonszőrű földbirtokosok€:
volt. A dolgozó parasztnak látástól vakulásig való robot, megalázottság,
éhezés és nyomorúság volt az osztályrésze.

A felszabadulás után a föld járásunkban is jogos gazdáiké, a dol
gozó parasztok tulajdonáva lett. Pártunk, munkásosztályunk sokoldalú
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segítséget adott dolgozó parasztsagunk felemelkedésének elősegítésé

hez. Járásunkban is

3 gépállomás létesült, mely ma már 72 traktorával évi 67.508
normálhold középmélyszántást tud elvégezni.

Fokozatosan terjed ki a gépesítés mezögazdaságunkban a nehéz kézi
munka helyettesitesére. Jelenleg 9 kombájnunk van, ami 378 ember
helyett learat és elcsépel több mint l.lOO kh-t. Vagy a gépállomásaink
tulajdonában lévő aratógépek (melyek száma: 30) 360 embert helyette
sítenek az aratási idényben.

Dolgozó parasztságunkPártunk, Rákosi elvtárs hivó szavát követve,
egyre nagyobb tömegben .1 kollektiv gazdálkodás útjára lép. Mig 1949
ben mindössze 10, addig ma 57 termelőszövetkezet működik járásunk.
területén. Négyezer termelőszövetkezeti dolgozó paraszt a maga gazdá
jaként gazdálkodik a tlllaJdonukban lévő 38.327 kh-n. TermeIószövet
kezetí parasztjaink harcát a terméshozam emeléséért népi államunk ko
moly beruházásokkal segiti.

A gépesitéshez 1953..ban további 445.000 forint segítséget ad
államunk.

Ezenkivül tovább tökéletesítik'gépállomásaink felszereléseit is, pl. Déva
ványán erre a célra 210.000 forintot fognak fordítani.

A Szovjetúnió példáján hazánkban is megkezdődött a természet át
alakítása. Ennek keretében járásunk területén is folyamatban van a ta
lajjavítás kísérletezése. az erdősítés és az öntözéses gazdálkodás kiszé
lesítése.

1953..ban talajjavítási munkálatokra 195.000 forintot, erdősi..
tésre 165.000 forintot fordítunk és ugyanakkor újabb 375 kb.
földterilleten vezetjük be az öntözéses gazdálkodást.

Állattenyésztésünk rohamosan fejlődik. Ez nagymértékben az állam
által nyujtott segítségböl, állandó támogatásból fakad, melyet különö
sen termelőszövetkezeteínk élveznek. Elébb, a termelőszövetkezetek

megalakulása idején, tenyészállattörzsekkel segített államunk a kollektív
gazdálkodás útjára lépő dolgozó parasztoknak; most pedig

a már megnövekedett állatállomány megfelelőférőhelyekkel
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való ellátására ad komoly anyagi támogatást az állam. Erre
a célra 1953-ban 4,226.000 forintot ruházunk be.

Ezenkívül az állatok itatásának jobb biztosítására 92.000 forint értékben
3 új kutat is létesítünk. Állattenyésztésunk fejlesztését szolgálja az is,
hogy Gyomán 1953-ban korszerűen berendezett nagyüzemi jellegű ser
téshlzlalót építünk 1,737.000 forint értékben. Ezek a beruházások mind
azt mutatják, hogy népköztársaságunk állama minden segítséget megad
dolgozó parasziságunk életszínvonalának felemeléséhez.

Járásunk szocialista kereskedelme tükrözi
dolgozó népünk életszinvonalának növekedését

A felszabadulás előtt a kereskedelem is a falu kizsákmányolói ér
dekét szolgálta. A Hangya Szövetkezetekben a kulákok zsebelték be a
jövedelmet, a Glückök és Kovács Jánosok pedig szintén a szegény
parasztságot, a földnélküli zselléreket szipolyozták.

Ma a földmívesszövetkezetek a dolgozó parasztság érdekében dol
goznak, a népbolt árudák hasonlóan a dolgozók szükségleteinek teljes
kielégítését tekiniik főfelc.datuknak. Megszünt a falu és a város közötti
különbség az áruellátottság tekintetében is.

Dolgozóink egyre szépülő életét mutatja az is, hogy az utóbbi 3
élI alaft 3.615 drb férfi és női kerékpárt és 91 drb motorkerékpán vásá
roltak. Vagy ugyanezen idő alatt 5349-re nőtt a rádióval rendeU[ezök
száma. A textiláruk vásárIásának számadatai szintén népünk életszínvo~

nalának felfelé ívelését mutatják. Három év alatt 66.000 m. gyapjúszö~
vet, 54.000 kész konfekciós áru és 45.000 pár cipő kelt el járásunk tcrü
Jetén. Az életszínvonal évről évre történő emelkedését mutatja az, hogy
míg 1950-ben csak 175 rádiót, csak 2.850 m. gyapjúszövetet, továbbá
2.950 pár cipőt vásároltak dolgozóink, addig

1952-ben, az aszály ellenére, 653 drb rádió, 9.870 m. gyapjú
szövet, 6.950 pár cipő került a dolgozók tulajdonába.

Járásunk dolgozói a művelődés útján

A szocíalizmus építését hazánkban, és így a mi járásunkban is, nem
csak új üzemek, termelőszövetkezetek és gépállomások jelzik, hanem

5



lwiturotthonok. könyvtárak és új iskolák is. Mig a multban él té nulás, ét

művelődés lehetősége csak a kizsákmányoló kisebbség, sokszor ütődött

elméjű egyéneinek volt megadva, addig ma elsősorban a munkas és
dolgozá parasztfiatalok tanulnak tovább középiskolákban és egyeteme
ken. Járásunk területén megnövekedett az iskolák száma is.

a felszabadulás elötti 54-el szemben ma már 12 iskolaépület
128 tantermében folyik tanítás.

Ennek megfelelően ugrásszerűen felemelkedett a nevelők száma is.
A felszabadulás előtti 95 nevelővelszemben ma már 157 általános iskolai
pedagógus tanít. Nevelőinket államunk, dolgozó népünk nagy megbe
csülésben részesíti, s megad minden lehetőséget ahhoz, hogy anyagi
gondoktól mentesen egyetemeken és főiskolákon fejlesszék tovább tu··
dásukat. A jó fizetés mellett egész sor pedagógus kapott az elmult évben
is kiváló munkájáért jutalmat. Ilyenek pl Manyák Lajos dévaványai,
Paróczai Gergely endrődi, Herzberger Tibor gyomai nevelők, akik áz
elmult év őszén 500-500 forintot kaptak jutalmul. De lehetne sorolni a
jutalmazottak neveit még hosszan. A multban járásunkból csak 50-60.
főleg kulákfiatal tanult tovább középiskolákban, ma ezzel szemben 354
mUl kás és dolgozó parasztfiatal tanuló fog továbbtanulni az őszi évad
dal kezdődően.

:~ gyermeknevelés elősegitése érdekében járásunk 1951-ben óvó
nöképz6 intézetet kapott. Ennek felépítésére 276.000 forintot, a hozzátar
tozó diákotthon létesitésére pedig 200.000 forintot forditott államunk.

Járásunk termetén 7 népkönyvtá ,köztük egy járási könyv.
tár 9400 kötet könyvvel biztosítja dolgozóink olvasási Igé
nyének kielégítését.

Ezek a könyvtárak 370.000 forintba kerültek államunknak. Az Al~

kotmányhan lefektetett művelődési jog biztosítására a könyvtárakon,
iskolákon kívül 6 kultúrházat, köztük egy járási kultúrházat létesítettünk.

Dolgozóink szórakozását és nevelését szolgálják a vezetékes rádiók,
melyeket már Gyomán és Endrődön bevezettek és ezévben pedig újabb
300 ecsegfalvai és 500 dévaványai házban fognak megszólalni a vezeté
kes rádiók.



rJárásunk dolgozóinak egészségvédelme,
anya- és gyermekvédelem

Járásunkban is egyre jobban tapasztalható annak,az elvnek a gya
korlati megvalósulRsa, hogy számunkra legfőbb érték az ember. Alla
munk olya.n egészségügyi hálózatot teremtett, amely biztosítja minden
dolgozó számára betegsége esetén a szakszerű orvosi kezelést, gyógy
szereHátást stb. Ennek eredménye az is, hogy a c..ecsemőhalandóság a
felszabadulás előttihez képest 3 O/o-kal csökkent. Vagy il gümőkóroste
tegek száma 2.000-röl 343-ra esett vissza. Rendszeressé vált az iskolás
gyermekek orvosi szakvizsgálata.

A dolgozó nők egészségvédelme érdekében rendszeres rákszűrő

vizsgálatokat tartanak.

A felszabadulás előtt egyetlen szülőotthon sem volt, ma 3
VaD, vagy nem volt bölcső e sem és je enleg ebből szintén
3-mal rendelkezik a járás.

Az óvodák száma is 7-röl ll-re emelkedett. Ezek részben napközis
óvodák. Ebben az évben pl Ecsegfalva új napköziotthonos óvodát kap
204.000 forintos beruházással.

A M. T. törvényerejű rendelettel védi az anyákat és gyermeireket s
azok számára egész sor kedvezményt, szociális juttatást biztosít. PI min
den újszülött 400 forint értékií babakelengyét kap ingyenesen, vagy a
Társadalombiztosításba bevont dolgozó parasztasszonyok 1400, illetve
elsö gyermek után 1500 forint anyasági segélyt kapnak, a kelengyejut
tatáson kívül. A megöregedett dolgozók nyugodt, kényelmes életkörül
ményeinek biztosítására 1953-ban Dévaványán új 100 személyes szociá
lis otthon épül 525.000 forintos beruházással. Nem fog egyetlen meg
öregedett dolgozó sem koldúfJbotra kényszerülni, mint az a multban volt.

Üzemí dolgozóink egészségvédelmére is fokozott gondot fordít áJ
lamunk. A Terményforgalmi Vállalatnál pl ezévben 21.000 forintos öl
töző és mosdóépület készül.

Járásunk legkiválóbb dolgozó parasztjai a munkásokkal együtt
üdülnek minden évben a Balaton vagy a Felvidék legszebb üdülőiben

PI 1952-ben végzett jó munkájukért üdülni voltak:Prievara Mártoll, a gyo
mai Petöfi tsz. sertésgondozója, vagy Kozma Mátyás, az endrödi Béke tsz.
tagja, hasonlóan Tari Dániel gyomai egyéni paraszt és még sokan mások.
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AUamunk a dolgozó nép áUama

A felszabadulás előtt az állam a dolgozó néptől teljesen idegen
földesurak, tőkések és papok kezében volt. Évrk hosszú során keresztül
{x,si:;kodtak a főszolgabírók: Sorbán Jenő, Kiss László és az endrődi dol
qozókra esendő 'Sortüzet lövető Pálka Pál. Gyomán is az elöljáróság tag·
(a.i. élükön Kovács Gábor bíróv I. nagykereskedők J földbirtokos kuldkok
~s a főpapból kerültek ki. Azonban a felszabadulás után, Pártunk harcá
I'uk eredményeként, az államhatalmat a dolgozó parasztsággal szövet
séges munkásosztály vette kezébe. Megalakultak 1950-ben a nép által
vi lasztott tanácsok, akiknek soraiban a legkiválóbb dolgozó parasztok.
munkások és értelmiségiek foglalnak helyet. A tanácsok élén dolgozó
parasztok, munkások állnak, de ugyanakkor a tanács kiilönböz6 bizott
ságain keresztül maguk a dolgozó tömegek is be vpnnak vonva az állam
igakr/atásba, saját sorsuk formálásába.

,\1unkás- és parasz1fiatalokból sokan töltenek be vezető állami funk
ciókc..t és csupán néphadseregünk tisztjei közé 117-en kerültek járásunk~.

ból.
J~zek az eredmények nagy Pártunk országot formáló harcának. a

szoci~'l'zmus építésének nagyszerű bizonyitékai. Eredményeink forrása
;} Szov.ietúnió állandó és sokoldalú segítsége, Pártunk és forrón szeretett
vezC·~.()k, Rákosi elvtárs biztos kezű vezetése, de n~m utolsó sorban
dolgozó népünk alkotó, szoc'aJísta hazát formáló munkája,
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