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1954 októberében választottuk ajelenlegi tanáo;okat s négy év nffÍn ismét válnsztá.~ra készülünk. Úgy illő, hogy ilyenhor szá,not adjunk arról nlit tetfelc~ mit alkolt(lk~
ll-

j(irás~

a kultúra, a

mező

lnennyivellett a taitácstagok munkája nyolnán szebb, gazdagabb
mennyivel több a kényelme a lakosságnak, hogyan

fejlődött

a. kö=ség~

gazdaság, a község élete. Természetesen néhány szót arról is kell szólni, milyenek
a további terve.k, mire van lehetőségünk, s a közelgő választásnál lni,vel bízzuk rrl.eg

a megválasztandó tanácsokat.
Ez a ciklus 1954-1958-ig, rendkívüli esentényeivel olyan próbára tette a taná-

csokat", melyeket csak a

népből

Az ellenforradalont nemcsak a

a

munkás.p~raszt

ellen is tört. Az
vezetőit

származó s a néppel együtt
termelőszövetkezeteket

hatalTnat akarta ledönteni, hanem -

első napokban

elzavarták -

élő

testület tud kiállani.

akarta lnegbontani, nenzcsak
éppen ezért -

a tanácsok

vagy el akarták zavanzi -

a tanácsok

(D'évaványán pl. !őbírót,főjegyzőtválasztottak). Hónapokra megbénílották

a gazdasági életet, mininlálisra csökkent a községek háztartási és egyéb bevétele,
lemaradt a községfejlesztési tervek m,egvalósítása.
A tanácsok kivették részüket a konszolidációértfolyó harcb ó l. SZál1l0San a tunács

tagjai közül, mint az alakuló karhatalmi egységek katonái, fegyverrel segítették
a rend megszilárdulását. A tanácstagok nagy többsége felvilágosító szóval Tdizdöu

a munkás-paraszt hatalom megszílárdításáért,

meggyőzve az

ellenforradaloln által

félrevezetetteket. Azóta is ott vannak, ahol áldozni, fáradozni kell a kö=össégért.
Ez a ki..sfüzet a tanácsok négy éves munkájának csupán néhríny jellelnző rés;;éről
ad tájékoztatást. Ezzel is azt
rendű államhatalnzí

b~zonyítja, hogya

tanácsrcTZdsze7· a réginéllnagasabb-

és igazgatási rendszert jelent, amely alahos.wíggnl ösS:;pfogFa,

nagy eredményekre. képes.
Gyonla, 1958. oJ.:tóber 1. Rekat(:~ogizált

.;:{ Hazafias Népfront lárási Bizottsága

Négy év
a J\:özségfejlesztés
tii!(rébell

t\ nl i kor 19 5{~-lJen a

közsé~gek

terv-

szer{í fej 1esztésére tért ek rá a ta nácsok S ezzel e1!ylitt a lako3s5g ilyen
értelmíí hozzájárulását állapították
Illeg, sokan zúgolócltak. NeIJl sokat
l~lunk Ini ebből

-

mon<1::>tla jó-

I1éh:lJ1Y kétkedő eluLer. Azóta Illegní,!! a községrej lesztési tervek hecsülete s nla kevés olyan dolo~ V3n,
anlivel szívesehLen foglalkozna a
tanácstagság - de a lakos~ág is ---:mint éppen a községlik fejlesztésével kapcsolatos munka.
Néhány s,zálnadat a községfejlesztésn')l: Négy év alatt töhh nlint 10
millió Ft-ot irányoztak elő erre a
célra a községek. 47.000 méter járdát építettek, anll Jnegfelel a Hunya
és Ecsegfal va közötti tá vol ságnak.
ELhől

39.000

29.000 nléter hetonjárda.
méter új villanyhálózatot

Kigyulladt a t:illany Bogya-telepen

építettek, töbh lllint 1000 házba
vezették he a villanyáraulot. Több lllint 140 krn földutat javítottak meg. A járás·
Lan saját földgyaluval rendefkezik a tanács, ami al. év minden alkalmas napján
:1

dülüntakat és f(jldutakat e~yengeti.
Az elInúlt évtizedeknek és a kapitalista rendszernek káros öröksége, hogya köz-

ségek szélső telepillé5ei - rendszerint szegények lakta települések -- a telepü lések
lnegkijvetelte le~eleITljhh igényektől is el voltak zárva.
DévavállyáJl a Bogya-telepen, Vas-telepen, Gyomán a HesenYRz~gen, B5norllkert·
ben stb. a hosszú őszi és tél i estéken pctrólelun lámpa mellett töltötték az id('t. s ha
kiléptek az utc5ra~ :1 Inaraszl<l16 sár a J:dJhelit húzta le a lábukról. Ezen a helyzeten ,"áltoztatott legtöLbet a k<l7,ségfejIesztés. Ma nlár kevés olyan része "an a kijzst~gekn~k, ahol ne lenne járda. Bogya·telepcn~ Vas·telepen ez évben i8 új betonjárdák
készültek, s több vi)á::r,ítás is "an.
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Gyomán a= utca apraja-nag)"ja járdát épít

N éhány jelentősebb létesítmény a községek ből :
Ecsegfal ván a Vöröshadsereg ut~ában, Hajnal utcában, Bocskai utcában betonjárdáf~
a Béke utcában, a Bucsai ú ton, Petőfi úton salakjárdát építettek. Elkészült az óvoda·
épület környékének rendezése és fásítása.
Hunyán a tanácsülés határozata alapján 206.000 Ft·ot tartalékoltak, hogy 1959
tavaszán felépithessék a községi kultúrotthont és mozit. Endrűdön 410.000 Ft értékben 10 km hoss7,ú villaoyhálózat bővítés van folyaolatban, eddig 256.000 Ft értékű
munka lett el végezve. A tallác~ az Ö regszöllőben óvodá ra a Ika lInas épül etet vásárol t.
105.000 Ft értékű betonjárdát épít, s 100.000 Ft-ot kÖlt hidak és utak javítására,
40.000 Ft-ot pedig a kultúrotthon rendbehozására.
Dévaványán 430 In 2 területen betonozták a pi'acteret, 33.000 Ft értékben s
100.000 Ft-ot tartalékoltak fürdö építésére. Befejezés elött va.n nlásfélkilométer
hosszú járdaépítés 139.000 Ft értékbenGyomán 350.000 Ft értékben hetonjárdát építettek, 108.000 Ft értékbén 2 1/2 km
hosszú villanyháI6zat építése van folyamatban. Bővítették a ligetet, ahol új fenyő·
ligetet telepítettek, a sétányokat solakkal borították, ízléses padokat helyeztek el, az
összes költség mintegy 25.000 Ft. Elkészült a termál kút, össze8 költsége kL. 1,000.000
Ft. Fürdőépítésre_tartalékolva·150.000 Ft.
Amíg pár évvel ezelőtt sokan vonakodtak a községfejlesztéstöl, ma kevés olyan
ember van, aki saját munkájával is ne szivesen venne ebben részt. E7-t a munkát a
lakossággal a tanácstagok példamu tatása és áldozatkészsége szerettette meg. Pl. GyoTnán
ez évben az előirányzott 313-OOO Ft helyett mintegy 220.000 Ft-b61 felépítették a
tervezett járdákat, mert a tanácstagok szervezése következtében az utcában lakók
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[;piil Gj'omún a strandfürdő

vállalták a7. anyag kiszállítását, a régi téglajárda felszedésé~ a betonágy elkészítését
és egyéb segédllHlnkákat. J elJenlző a közsé~fej lesztési tervek népszerűségére (8 egyu ttal a Ia posságál'a is), hogy az ezévi község fej Iesztési terveket a járás tetü letén a tanácsta~ok 203 kisgyűlésen, kÖ7.el 5000 választóval beszélték meg, s több mint 800 javas-

latot építettek bele az idei teryekLe.
A következő években a tanács rnegfelelő munkája mellett meg van a lehető6ége
a községllek~ hOllY a legfontosahb kÖ7.céJÚ intézményeket megvalósítsák. Igy pl.
Gyolnán e7. évben készítik el a község fiiruőjének tervét, s v.etik. nleg alapját a fürdö
épltke~é~ének. I\láris töbh olyan javaslat hangzott el, amelyek egyrészt mutatják a
lakosság érdeklődését, rnásrészt helyesnek látszanak. Pl. elhangzott egy javaslat,
arne]y szerint a lakoss;j~, foglalkoz5sra való tekintet nélkül, saját teherbírásának
megfelelő kölcsönt nyujtana a kÖ7.sé~nek. Egy másik javaslat szerint a különböző
vállalatok, iizenlek testületileg vállalnának egy-egy ré8zt a fürdö felépítéséhez. IVlásik
javaslat szerint a földrnGvesszövetkezet segítené az építkezést, amennyiben a közgyülés
elfogadja azon javaslatát a vezetöségnek, hogya nyereségrészesedés bizonyos száza·
Iékát erre a célra használják fel. Egyes utcák és községrészek lakói azon tanácskoznak,
hogy vezessék el a melegvizet a lakásukLa, illetve utcájukha.
Ugyancsak Gyonlún készült el a törpevízmű tanulmányi terve. A terv alapján
10 év alatt a község valamennyi meglévő utcáját behá16zná a vízvezeték, ahonnan
a háztulajuonosok saját házukha is bevezethetnék a vizet, stb.
EndrőJön a községi tanács a nlost meginduló oJajk utat6 fúráera építi következő
évi községfej!esztési tervét. A mennyiben az olajkutató fúrás befejeződik, más községekhez hasonlóan az abból nyert lnelegvizet használják fel fürdőhöz.
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Új bC'toTljárda Dévavclnyán

Csalúdihó= építések 0'omán
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Dévaványán ugyancsak l 00.000
Ft-ot tartalékolt ezévhen a közsé~
fijrdőépítésre. Ecsegfalván ugyancsak foglalkoznak, a Petőfi tennelő
szövetkezet birtokában

lévő hővizű

kút vizének felh~sznáIásávaI,strandfürdő

építéssel.

GyolDán elkészült az új piac
rendezési terve. Több nlint ] 00.000
Ft·os

köl tséggel

korszerű,

fedett

élelrniszer elárusító helyeket építe·
nek feL s az eddigi, a célnak nem
nlegfelelű helyről,

másik helyre te-

lep~tik

a piacol.
Ezek a legigényesebb tervek,
6 ezek ln ellett az utcák fásítására,
grel"Jllekjátszóterekre, középületek
és intézl.nények csinosítására, egészségügyi és kulturális célokra soksok ezer forintot fordítanak. A ta·
nác.~tél~ok ezeknek a felhasználását
fi~relenlmel kisérik, ahol lehet se·
~ltik tár~adalmi Illunkával.

Nenl egy
olyan eset van,alnikoregy-egy tanyaközpont lép fel olyan javaslattal,
hogyatanyaközponton lévő iskolához járdát akar építeni. Ez folyik
jelenleg a dévaványai Kéthalomnál,
5 cl gyonlai póhalrnon.

Feltijrt

(l

t:Í=.fl {l)'O11l0; (('rnuílkú(l/fíl

Egyszóval rnegn{)tt a községfejlesztési tervek becsülete, s ezzel egyiitt azoknak a tanácstagoknak a tekintélye is.
akik 5zi "esen fáradoznak ezeknek az érdekéhen. Az újonnan megválasztott t..,n5.c~ok
az eudigi úton továbbhaladva fognak dolgozni, hogy az Ő nlunkájuk nyomán újahh
eredméuyekkel gazdagodj on cl j á rás terti Iete.
A községek fejlesztésérűl szólva nenl szabad kihagyni a megnőtt lakásépítési
kedvet sen). GyoDlán, Dévaványán új községrészek épülnek ki, de ninc~ olyan község,
ahol ízléses, szép családi házak ne épülnének. Ebben az évben a járás területén több
Jnint ] 00 új csaJátliház épliJt~ S a négy év alatt a járás területén 323 csalátliház épült.
A kormány támogatja anyaggal és hitellel a családok ilyenirányú takarékos~ágát.
A négy év alatt több Inint 9,000.000 Ft-ot adott, hosszúlejáratú kölcsönként, a családiház~t építGk ré~zére. Az épü1{í házaknak több nlint fele ízlésesen épített, villaszerű kétszobás ]akús, anlely heillene akánnelyík város viJlanegyedéhe is. Olyan házakaL rnint 3nlit az 1930-as években építettek a nnlokájukb61 élő ernberek, apró abla·
kokkal, földes padlóyal stb. a Hla épülő házak között még elvétve sein találunk.
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mezőgazdaság

fejlesztéséért

*
A gyomai járás alapvető jellegét az adja meg, hogy alakosság többsége földmű
veléssel, mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. Ezt kiséri 37- 3 körülJnény, hogya
járás s:l1tnt6földjeinek nagyobbrésze erősen kötött, szikesedő talaj, r()s~z vizáterCR7.t()
képességgel, uhol a tenllelést csaknern nlinoen évuen kornoly belví7.veszély fenyegeti.
A mezőgazdaság területén a tanácsok egyik legnagyobb gondja, a belvÍzveszély elhárítása, illetve a belvizek levezetésére szolgáló vízügyi léte5ítnlények karhantartáf:a,
pótlása. Ezen a teriilen is jele~ltős fejlődés tapasztnlhat6 a7. elrltúlt négy év nlatt.
Dévaványán mintegy 110.000 Ft-os költséggel hárorJl nagyméretű átereszt építettek, s egyet zsilippel is felszereltek a lórési nagycsatornán, s ezzel mintegy 2 - 2.500
kb földterület vízmentesítését bizto~ították, anlelyet az előző években éppen az alkalmatlan átereszek következtében ·öntÖtt el a víz. Ugyancsak Dévav5nyán csatornázták a Bogya~telepet, amely a község belterületének legnlélyebben fekvő része, s a
legtöbbet szenved a nagy esőzések idején.
Ez évben megalakuIt Dévaványán a vizgazdálkodási társniat, anlely Dévaványa
egész szántóteriiletének egysége~ rendszerbe történő viztelenítését tűzte ki feI~H.latt1l.
Ez évben mintegy 300.000 Ft álJanli támogatással hozzákezdenek a község területe
északi részén a csatornák rendbehozásához, a nlutárgyak kijavításához; a nlunka
előreláthat6lag 1960-ra fejeződik be.
Gyomán az elmúlt évben mintegy 80.000 Ft-nyi költségg:t:'l 103 dh átere~zhe7;
szükséges, több nlint 500 nagyméretű betoncsövet készítettek és helye7.tek el a határ
p6balroi, ballai és telki részein, ahol 37. elmúlt években le~töLb vízkár volt tapasz·
talható. Az elmúlt évben fejeződöttbe Telekpuszta csatornázása, ezzel nlegoldást nyert
a telki lakosság régi kívánsága.
Ez évben indul nleg a gyonlai faUyasi Jegelő csatornázási és öntözé3i Dlunk5ja.
A munkák következtében közel 200 kh terület válik öntQzhetővé, s biztosít bűséges
szénatermést és jó legelőt.
A másik gond a gyenge termőképességű talajok !Degjavítása. A járás területéo
közel 30.000 kb olyan szántóföld van, melyet az altajajjal terítve jó termőképessé~űvé
lehet tenni. A járási tanács a pártbízottsággal egyetértésben elkészítette és felsőbb
szervek részére eljuttatta a talajjavítási tervet, s az ez évi talajjavítás már ennek alap·
ján történik. A múlt évben mintegy 1800, ez évben kb. 3000 kh-t javítanak meg~ s úgy
látszik biztositva van a következő években is a folyaluatos talajjavítás. A dévaványai
Rák6czi és Alkotlllány tsz. teriiletéll, a dé\'~ványai GyapjúternIcit' ÁlIarni Gazdaságban, Gyonlán a Ballai ÁllaIni Gazdaságban és a Lenin 1'ernlelűszövetkezeticsoportnál történt ez évben nagyobb, több-száz holdra kiterjedő talajjavítás.
A belvízveszély leküzdése, a talajjavítás azonban csak egyik része - bár nen]
lényegtelen része - a mezőgazdaság íejlesztésének. Ezek csak keretet adnak a nlező
gazdaság fejlesztéséhez. A mi járásunk területén is, hasonlóképpen az ország nlás
területéhez, a fejlesztés járható és eredményes útja a nagyüzemi gazdálkodás kiala·
kítása. Ezen a területen is születtek eredmények. Jelenleg 27 ternIelőszövetkezet, 15
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A lafJo==ák a közös magtárt

60 vngoTlos új mngtúr a gyomai Alkotmány

ts=~ben

.;/: 9

termelőszövetkezeti

csoport, ]6 szakcsoport mííködik a járás területén~ ezzel a járás
szánt6területének több mint egyharmadrés7.e a na~yii7.enli gaz(IáJkodús útj5n V::ln.
Az eddigi eredmények a7.t mutatják, azoknak van i~az\lk~ akik a na~yiizellli gazdálkodás útját vála~ztották. Ez évben pl. a tennelűszövetkezetek átlagtermése húzában
7.47 q, az egyéni területek átlagtermése 4.2 q, árpából a termelGszövetkezetek átlagtermése 7.1 q, az egyéni termelőké 3.63 q. Azt jelen ti ez, ho~y ha a járás e{!J~f.z szá:lt6területén nagyüzemi módon termelnénk búzát, a szökásos ar[\ny nlellett, ez évJ,en
kb. 1200 vagónnal többet termeltünk volna a jelenleginél. Ez a kiilöIIbség pedi~
több mint a lakosság egész évi kenyérfogyasztása a járás területén.
I\-lit mutat a gazdálkodás formája? Amíg 37, egyéni terrnelők takarnlányházisél,
különösen a fehérjedús takarmányfélék bázisa e~yre sz<íkül, (egyre keveseblJ a l\lcer~
nateriilet) addig a nagyüzemi gazdaságok lucernaterülete gyorsan növekszik. Pl. becsr
lés alapján az egyéni gazdaságok összes területének 4.5 G/O·án, a termelőszövetkezetek
6zántóterületének 15.9 O/o·án van lucerna. Amíg az egyéni gazdaságok közül csak
minden tizedik használ műtrágyát, s azt is csak fejtrágyának, addig a termelőszövet
kezetek ez évben a múlt évi műtrágyamennyiségötszörösét használják fel, s ez nleghaladja átlagosan egy holdon az 1- q-át. Ezért van egyre nagyobb eltérés a terméseredmények között, s egyúttal a kétféle gazdaság jövedelnlezősége kö7,ött is.
A termelőszövetkezetek egyre nagyobb részt foglalnak el a járás árlltermeJéséböl
is. Ez évben több nlint 27,000.000 Ft érték(í árut adnak át a népgazdasá~nak, vagyis
átlagosan termel ősz;övetke7.ete~ként 1,000.000 Ft-oL Hozzávetőlegesen számítva ez
évben, az eléggé mostoha időjárás mellett is növekedni fog az egy munkaegysé{!re
jutó érték, s az meghaladja a 30 Ft·ot. Az állatállomány minősége azt mutatja, bogy
mfiris felette van az egyéni termelők állományának, s a korszed. istállókban akielé·
gitő takarmányozás Inellett egyr~ fejlődik.
A kormány ez évben megoldotta a paraszti bizonytalanság egyik régóta fájdalmas kérdését, az öregkori biztosítást. Ezzel megoldódott az a kérdés, arnelytől ezer
és ezer parasztember aggódott, Ini lesz vele öreg napjaira. Ez évben már több Illi nt
100 idős terme!őszövetkezeti tag kap nyugdíjat, 6 amellett ~egkapja a törvénynek nlegfelelően a háztáji területet, s erejéhez és egészségéhez Inérten továbbra is dolgozik
a termelöszövetkezetben, amelynek megbecsült tagja.
Ez évben ünnepli három termelőszövetkezet,agyoInai AlkotInány, az endrődi
Buzakalász és az endrődi Béke alakulásuk 10 éves évfordulóját. A kezdeti bizonytalan gazdasági vállalkozásb61 (és bizonytalan jövedelemből) 10 év alatt erős és
életrevaló nagyüzemi gazdálkodássá fejlődtek, ahol a tagsá~ biztos jövedelemre számíthat., még olya~ esetekben is, ba egyes termésféléből az aszály következtében
alacsonyabb a termés.
A nagyüzemi gazdálkodás Jnéreteinél fogva a gazclfllkodásh6l szárnIa7,ó kieséseket
is könnyebben elviseli, s egy-egy tagra kevesebb esik a veszteségböJ~ Jllint az egyéni
parasztra, akit egy-egy jégverés, aszály vagy egy·két db állat elhulIá~a a nélkiilözés
szélére sodor.
Ezeket a körülrnényeket látva és tanulnlányozva, a tanácso k nagy súlyt helyeznek a nagyüzemi gazdálkodás fejlesztésére, s egyuttal arra is~ hogy minél több egyénileg termelő parasztot nyerjenek meg a nagyüzelni gazdálkodás száInára. Ez év ben
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Gyomán., Endrődön és Déva\'ányán szánlos látogatást szerveztek, ahol parasztok, fia·
talok látogatták meg a termel{)szövetkezeteket, 6 beszélgettek azok tagjaival a ~a7.dáJ·
kocltísrÓJ., a jövedelenlről., a termelőszövetkezeti életről. 1\1 utatkozik is némi eredmény.
Ez év ben több mint 300 egyénileg dolgozó lépett termelőszövetkezetbea járás területén, s ezzel áttért a nagyüzemi gazqálkodás útjára.
A tanácsok a termelőszövetkezeteket segítik azza] is, bogya még hiányz6 épitkezéseik elvégzéséhez anyagot., s ha szükséges hitelt biztositanak.lgy ~pül ebben az
évben pl. a huoyai Bajcsy-Zsilinszky tsz. 80 férőhelyes tehénistállója., a gyomai Újélet jll bhodálya., a dévaványai Újvilág tsz. magtárépülete stb.
A közös építkezések, a közös gazdaság kialakitása, 6 a gazdálkodáshoz adott
szaklllai irányítás nlellett egyre inkáhb biztosítják a taoácsok a jövedeJlnező gazdálkodás egyéb feltételeit is. Ez évben kb. 350-OOO Ft-os költséggel kibővítik a gyomai
baroDlfikeltető telepet, s az a következő év tavaszára, az előző évhez viszonyítva.,
kétszeres mennyiségű naposcsibét~ libát és pulykát ad át a termelőknek.
A ~t~pállon1550k e~yre töhh olyan talajművelő géppel rendelkeznek, ami meg~
fejel (1 járá~ atlotts5gának. LállClall'~s traktorok, dixtilIerek, egyéb talajInGvelő ~épek
sth. biztosítják~ bogya tennelőszövetkezetekigényeit kielégítsék. 27 termelőszö\·et·
kezetből 15 rendelkezik saját zetorral, va:ry teherautóval, s a szükséges munkagépekkel, aratógéppel, fGkaszálóval, renclsodróval stb.
Egyre nagyobb tért Lódít az ()ntijzés. Ami eddig csak kárt okozott a járáB területén, a víz, azt nlost egyre in k1íbb a tennelés szolgálatába állítjuk. Ez évben készül
el a gyomai Újélet tsz. 160 kh-as beépített permetező öntözése, a gyomai legeltetési
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bizottság legelőöntözési berendezése, s több ternlelűsz(j\'ctkezet foglalkozik ~z7,~I,
hogy a gyomai DlelegvizG kút felesleges vizét luelegházak Hitésére hasznosítsa.
A tanácsok né~y év alatt rt ternIelőszövetkezetek fejle~zt(~séért és a nlezőg~zda
ság felvirágoztatásáért is komoly nlunkát végeztek. N em rajtuk nn'l! t teljesen, hogy
nem értek el nagyobb ered nléoyeket. Az 1956-05 ellenforrad~lonl rt legérzékenyebb
veszteséget épp a tennelőszövetkezeteknek okozta. A járús 2R tennelűszövetkezeté
ből 20-at osztottak fel, s közülük sokat olyan módon, hogya ternl előszü\"etkezethez
hú tagságot a legsúlJosabban fenyegették. Dévaványán hangzott el az egyik ellenforradalmi összejövetelen: "fel kell akasztani azt, aki akadályozza a tenllelGszö,"etkezetek feloszlását". A felosztott termelőszövetkezetek törzsállonlányát széthorclták, jú·
része elka1l6dott, elfogyasztották, vagy értékesHették. A közös gazdálkodás rendje
megzavarodott, s több mint egy év kellett ahhoz, hogy megszilárduljon cl fegyelem,
kialakuljon a közös állatállomány, a vetésforgó és a gazdáikoJás újra a fejlődés irányában haladjon.
Hogy Dem a tagság akaratán, hanem az ellenforradalolat tálllogatú és a néptől
idegen erőn nlúlott a termelőszövetkezetek feloszlatá~a, az abbó l is látszik, hogy
1957 februárjában kettő kivételével valanlennyi termelőszövetkezet vissza~ llította
a közös gazdaságot, s ha nlegszaporodott gonddal és nehézséggel is, újra folytatta
a közös gazdálkodást.
~1a már kiheverték az ellenforradalom okozta kárt, S mint a tagok lllondják, ta·
nultak is belőle. Ma nagyobb a tsz. tagösszetartása, jobb3n szeretik a közös gazdaságot, jobban meghecsülik a közös vagyont, s uapr61.napra erősödnek.
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I(ulturális fejlődés négy év alatt"
*
lIol vannak már azok az idők, arnikor a lako8ság szegényebb rétegeinek fiai
2-3 évi tanulás után, félig írústudatJanul, libapásztorok, kanászok lettek, hogya cselédséggel folytassák? A VIII. osztályos ál ta lános iskola, az egyre szaporod6 közé.piskolák elfelejttették o. régi "kulturvilágot". De, hogy mennyi tégla kell egy-egy
iskolához, hogy mennyi forint kell egy-egy magasabb isko]atípus működtetéséhez,
azt sokan nenl tudják azok közül, a~ik a mainál is többet szeretnének- A tanácsok
négy éves rnűködése alatt újabb lépést léptünk előre a művelődés útján, de persze
nenl jutottunk még az út végére.
195-1··ben, a tanácsok megválasztásával egyidőben létesült Gyomán a gimnázium.
42 tanulóval, igazgató és 2 tanár vezetésével indult, kollégium nélkül. Jelenleg 289
tanulót 15 tanár tanít. A diákotthon százas férőhelye be van töltve. Ez évben a
koIIégiuInra fordított összeg túlhaladja a 800.000 Ft-ot. Elértük, hogyajárási szétBz6rt tanyavilághan élő tsz. t~gok és egyéni gazdáJkod6k gyermekei középiskolába
járha5sanak, s az iskola megfelelő otthont is biztosítson részükre.
1954·ben az álta lános iskolai nevelést 178 nevelő látta el, ezek közül 52-nek
volt tanári képesí tése. Jelenleg 198 nevelő taDí~ 74 tanári képesítéssel. Öt új tante-
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remrne( bővült az iskolahálózat, s a napközi otthonban étkező iskolás és ovódás gyermekek szánla mintegy 30 %-al nőtt. Jelenleg 624 gyernIeknek biztosít étkezést a napközi otthon, évi költsége miutegy 800.000 Ft. A dolgozó szülők nyugodtan hag:yják
gyermekeik nappali gondozását az iskolára, ovódára, ahol gondos nevelésben és jó
ellátásban részesülnek.
Ez évben kísérletképpen bevezettük két iskolában a politechnikai oktatást. A gyomai Jeányiskoláoan az eddigi tantárgyak Inellett szabás-varrást, a húztart5s vezetését, a
mezőgazdasági munkákat is tantárgyként tanítják. Költségben ez nlintegy 15.000 Ft-ot
jelentett, eredményeiben pedig azt jelenti, hogy talpraesettebb~ kötelességeit jobhan
iSluerő ifjúság kerül ki az iskolából. Következő évben Endrődön~ Dévavállyún újahb
iskolában vezetjiik be a politechnikai oktatást.
Az iskolák mellett a kulturális élet egyéb területein is van eredinény. Gyonlál1
Jnintegy 70.000 Ft-os költséggel korszerűsítették asportpályát. Enclrtídön a 111üzi tel
jes átalakítása folyik 1 mintegy 100.000 Ft-os költséggel. Dév3ványán 195 t óta épült
a megye egyik legszebb szabadtéri színpaJa. A felszabadulás el{iui 1 luintet:ry évi
55-60.000-ről kb. 200-OOO-re elneJkedett a Jllozilátogatúk szúrna.
Ez év nyarán tanácsi segítséggel a Mátrában~ az Aggteleki csepkőbarIaDgl1{d~l\l i~
kolcon, a Dunántúlon jártak az ú uörők és i8ko)ús gyerrnekek, alll i szintén hozzá ta rtozik a járás kulturális képéhez. A járásban 1954 előtt pl. teniszsport nern volt. 1\la
a tanács által épített gyonlai teniszpályán mintegy 35 -40 parasztfiatal, edző vezetésével, sajátítja el ezt az úri sportnak nevezett sportot.
A tanácstagok közbenjárására az eredmények elérésében a lakosság is közrenlűköi
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elött. Dévaványán a szabadtéri színpad rnintegy 130.000 Ft-os költségéböl 70.000 Ft·ot
a lakosság és üzelnek társadalmi lnunkája jelentett.
A knlturáli5 élet fejlödését egészíti ki a Békéscsabai Jókai Szinház rend~zeres láto~atása_

Gyomán, Dévaványán és Endrődön havonta rendszeresen tartanak előao3st.
Hégen a lak()s~ú~ óriási töhbsé~e nem volt ahhan a helyzethen, hogy művészeti érték1i ~7.ínelőadáf't lútha~~on. JVJa sok olyan terme]őszövetkezeti tag, vagy Jnunkás
van, aki rendszeresen nézi, B Inind töhb bírálja ezeket az előadásokat. Egyre nagyobh
tért hódít a népi színjátszás is. Az elrnúlt négy év alatt számos ilyen siker is született. Endn)'dön ,,/1 kőszívlí elnber fiai", Gyomán a "Légy jó mindhalálig" című színadták elő na~y sikerrel.

művet

Persze van még tennivaló. Tovább kell bővíteni a tantermek számát. T~rvbe
van vé"e a dévaványai Bop:ya-telepen, Ecsegfalván új iskolák, illetve tanternlek létesí:'
té~e. Jövő év tayaszáig korszerűsÍteni kell az Endrőd.Öregszöllősi napközi otthont,
s az egy tanternles tanyai iskolák jórészét is bővíteni kell. S épp igy kell fejleszteni a kulturális igényeket kielégítő egyéb épületeket, mozikat, kuJtúrházakat,
8portpáI yákat.

Ahogy eddig

cl

lakossú~

feIr))lItéltlli~ l,í7.Latunk

segítségével a tanácstagoknak sikerüh eredményeket
abhan, hogy a következő években is újabb sikerek születnek.

A jelenlegi tanácstagok közül sok vált ismertté, népszerűvé a falu lakossága
előtt az

s

Illé~

elnlúlt nóg:y év alatt. Dévaványán Fehér Jánosnét, Gyomán Lukács ]ózsefnét
sok nlás tanácstagot úgy isnlernek, mint aki szivesen fáradozik a közösségért.

Az ilyen tanácstagok példája nyomán egyre többen ismerik fel, hogy a közösség szol·
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gálata nenl hálátlan feladat. A munka, amit a közössé~ért vé~eznek, a szó, vagy a tett
amivel se~íteDek, a tanács tekintélyét is növeli, de szemé)ye~ me~be('sülésüket is
erősbíti-.

A szocialista törvényességet kellett megteremteni, ahol nincs különböző mér6ze~éDyek és ~a7.da~ok számára, mint a régi áIlami~az~atá~han. OJ~'an törvényessé~et~ ahol minden~ aki becsületes munkájából él, bátran élhet jo~alvaL oe teljesítenie kell állampol~árj kötelességét is. Mély iga7sága vaD anna k~ ami az egyik

ték a

gyomai tanácsülése o han2zottel: "nem lehet rendes ember, aki ki akarja vonni magát kötelességek teljesftése alól."
A tanácstagok, akik jelenleg do]~oznak, bátran elmondhatják, hogy teljesítették
e téren is kötelességüket. "A járás minden községében negyedévrŐJ.negyedévrePODtosan fizetik be a negyedévre előírt adót, s amikor arról beszélünk, melyik község·
ben mit sikerült megvalósitani, egyúttal azt is hozzá kell tenni, azért valósíthatjuk
meg, mert a lakosság is ele~ett tett állampolgári kötelességének. A mi hazánkban,
az épülő szocializmus országába"n így fonódik egybe az egyén érdeke a közösség érdekével. Az elmúlt négy év alatt a tanácsok hűen szolgálták ezt az ügyet, s azt várjuk,
továbbra is ezt szolgálják.
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