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A Szovjetuni660 6vo n tirsadalmi ha12dis 6l6n.
-------~._.'".~--_ _._._-------------

Az Aur6rC'. cirk:ü.ó 6Cl fivvcJl ezulőtt lec~clott löv6soivel

uj fejezet kozdőcött cz embor~8é0 tört6Dolm6ben~

A bolsevikok p,~.rt j Q voz;ct l~;,súvol ~ 616n Leninnel azoro sz

prolot iri6.tus ,C'] ikercson vi~lt c. nec c:'. N~CY Ol-ct6bort Szo

cic..list[, Forrcdetlmc.t és DC):':nyitattc. c.z egész emberis~G

szárn:íra a kc.. Pi t.':".l izmusb6l c.. szocic..lizmusbn vo.16 3. tme
net korszo.kcít",

L forro.dclom eredményeként lú-crcjött első munk:ís-po.
raszt :i118.m 5 C. szovj etunió nópei sz:ímtG.L.".n hősi ho.rc

ban aratott Cyőzolommel sZilárditott:<'k mec o.. prolet6.
ri:í tus ho. t nlm:ít, moly lrezdot t ől c. Iorro.do..lmi erők, o.
b~ke ~s tirsado.lmi hc.ladis ~e ~ szocializmus ügyénok

b 'ht/t?' / .... 1- ... //- /.meg lZ o. o 3Jnc.f::!'3c. <::;Ei onzet10n seg].toJO o.z egopz Vl-

lic;bc.n.,

A Nc:.C;y Okt 6beri Szosic.list o. forrmlc-.lom tört énolli1Í j 0-'

lentőségét fokoztn~ hoty Mc.rx, Ensels és Lenin tani 
t:ísait c..zoszt:ílyhc.rcr6l J o. prolet~riQtuEi hatalm:ír6l,

az uj t~rsadalom 8pitésóről előEizör o.lkc..lmazt:ík c.. 8Yc..

korlntbc..h"
Mam:ir hosszu 60 éves történelmi tapasztalattal bizonyit

va a gyakorlatban is c.nnc..k iCCZ2t, ~s egyben bővitve is
n $zerzett tc.pc.szto.lc.tokkal n2GY segitsécet adva ezzel
a vil:íc; forradnImi orőinok n szo.bc.ds:íCért, o. szocializ
mus felépitéséért küzdő dol(~ozó népeknok"

l'..Z elmul t 60 év CLlo.tt o. szovj etuni6bc.n n t:írsndalmi és

gazdas:í3i fejlődés ho.tc..bno.s sikerei c.lcpjin eljutottak
o. kommunista Lirso.c1o.lom :feltipitó 8énel~ korszo.k6.bD...
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A Szovjetunió politikai, gczdasiLGi és katonai téren G

vi16C; élenj6ró hatalmc lett és Lenin tanitjsainak szel
lemében felt~rtózbntQtlanulhalc~ előre októberi eszmói
megva16sit~sánakutj6n.

A Szovjetunió nenzotközi tevékenysúc.;ét mindiG c. békesze
rető politiko. jellemezte" Békepolitikájo. internaciona
lista módon képviseli az eGész emberiség békeako.ro.tit.
A békés egym6s mellett élés elvoin olo.puló következetes
oszt~lyharcos politiko. kedvező feltételeket teremt Q ka
tonai enyhülésre, a kapitalizmus elleni 'osztályharchoz,
a nemzeti felszabaditó mOZGalmak harcjhoz és ahhoz, ~

hogy n világ népei békében, biztons~Gban és fÜGGetlen 
ségben éljenek.
A Szovjetunió és o. többi szocinlista ország szövetsége
és egysége alopj6n, o szocialist~ vil6grendszer o. világ
forradalmi folyamat fő erejét képozi~

Szerepük jelentőségét elismeréSIDI méltattjk az Európai
kommunista és munk6sp6rtok berlini konferenciáj6n is.

t Szovjetunió fenn61l6sa óta következtes intemc.cionc.
lista politik6t folytat, amely a ~zocialista rendszer
lényegéből és a Marxistc.- Leninista. élcsapat elveiből fa
kad. A Szovjetunió mindiG Q leGnaGyobb ildozotokat hoz
ta a nemzeti felszabndit6sórt küzdő népekért, a nemzet
közi enyhülésé:rt és a. szocialista világrenclszr mec;erő

södéséért. Ez a következetes internacionalista. politika
ellenáll minden burzsoá mesterkedésnek, mely arra irá
nyul, hogy megbontsa. a Szovjetunió és a többi szocialis
ta ország egyséGét és ezzel visszavosse o. vil6Gforrado.l
mi folyo.rnntot.
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A mnrxi~mus.leninizmus, n prolet6r internacionaliz
mus elvei alapj6n 6lló kommunista ás munk6sp6rtok,
a szövetséees haladó mozGalmak erőt és tapasztalntot
meritenek a Nagy Októberi Szocüüista Forradalom le
nini eszméiből és a Szovjetunió ragyogó péld6j6ból.
Szimunkra, a magyar kommunist6k sz6mára mindic fontos
elvi kérdés volt és ma is oz o Szovjetunió Komrnunis
ta P~rtj~hoz való viszony, melyet az jellemez, hogy
népeinket egyesiti érdekeink, forradalmi eszméink és
céljaink közössége: a marxizmus-leninizmus, n prole
t~r internacionalizmus, a szocializmus és a kommuniz
mus építése.

Népünk a XI. kongresszus hat~rozatai alapjin a fej
lett szocialista társadalmat épiti. Erőink és sikere
ink fő forrása n Szovjetunióvnl, a szovjet néppel való
baráti együt tmüködé sünk , amelye neGY Októberral
v~lhetott valóra~

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évforduló
ján ezért is szivbÓl köszöntjük a testvéri szovjet né
pet és kommunista. pártját és további sikereket kiv6
nunk a kommunizmus épitésében és a világbéke me~véd8só

ben kifejtett naey történelem alakitó munk~jukhoz.



Gyomc. 260 éves.

1977-ben üJ!Ilep1i Gyomc. harmadszori ujrntelepitésének
260. évfordulój6t. 260 éve annnk, hogyelődeinknek sike
rült Gyom~t ujra betelepitnniük. Ezt megelőzően a törö
kök, majd a német és r~c ko.tonns:íg foszto,·,ga.t,lsai mio.tt
a lakoss~g többször menekülésre kényszerült, nagyobb ré
sze nem is v~llalta a mindennapos bizonytalo.ns~gba vnló
visszatérést,
Az elvadult t~jra érkezett jobb~gyok hősies munkával,
nagy tal~lékonys~ggal élesztették ujj~ a Körösök vidéké
nekegyik legjelentősebb települését.

A mindennapok verejtékes munk~ja, a gyomai emberek lakó
helyszeretete, ~ldozatv1llnl~sn révén nőtt meg, szélese
dett. ki n község vonz~sköre.

A nagyközségi P~rt és Tan~cs VB., vnl~lint a Hnzafio.s
Népfront célja az vdlt, hogy az évfordulót emlékezetessé
tegyék. E cé1ból egész községünkre kiterjedő rendezvóny
sorozatot szerveztek az év folyam~n.

A teljesség igénye nélkül abból nz összefog~sból, közös,
nagy munk~bó1 szeretnénk most izelitőt adni, me1lyel a
község l8koss~ga, gazdas~gi egységei, tömegszervezetá
hozz~j~rultak a rendezvények sikeréhez.
1977 •. augusztus 15-t ői n közs.ég gazdas~gi, kulturális és
t~rsadalmi fejlődéséről ki~llit~s nyilt a Kiss Lcjos gim
n~ziumban, melyen az egységek, intézmények termékeikkel
és fejlődéseiket bemutató tablókknl vettek részt, igy ke
resztmetszetet kaptak o. l~togntók a község; fejlődésé

ről és a jelenlegi helyzetéről, üzomeink kapcsolatairól,
gyártott termékeiből, dolgozóik munknfeltételeiről,min
dennapi munk~juk eredményeiről.
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A kiállitás egyheti időtartame alatt a helyi és vidu
ki érdeklódók sziHnte állondócn benépesitették a kiál
litási termeket és folyosókat. A 2200 litogató azt bi
zonyitja, hogy megérte a nagy munka és előkészület,

melyből a tanác2, a vállalatok és intézmények dolgozói
másfél hónapon át alaposan kivették részüket.
A vendégkönyv beje~yzései azt tanusitják, hogy jelentős
volt a Gyomáról elsz~rmazott látogatók száma is, akik
szeretettel és tisztelettel, a fejlődés feletti örömmel
irtak községünkről, ahová mindig sz~vesen j.önnek vissza.
A kiállitáson résztvevő 20 gazdasági egység és intéz 
mény vezetőit és dolgozóit csak elismerés illeti Q szép
munkáért, valamint a lehetőség megteremtéséért ahhoz,
hogy módunk volt visszatekinteni a multba, IQtni a jelent
és elérevetiteni a jövőt, mely a település további még
szebb fejlődését igéri.
A rendezők egyik célja a 260. éves évforduló megünneplé
sével az is volt, hogy rendezvényeikkel lehetőséget ad
janak a Gyomán és az országban élő községet szerető,

tisztelő, ahhoz ragaszkodó emberk részére, e szeretet és
tisztelet kifejezésére. Módot szeretnének nyujtani arre
hogy az érdeklódők megismerkedjenek Gyoma értékeivel, va
lamint azokkal 3 közéleti emberekkel és müvészekkel,aki
ket a község adott az országnak. E cél megvQlósiti~? ér
dekében került megrendezésre augusztus és szeptember hó 
napbán Vidovszky Béla festőmüvész és P~sztor János szob
rászmüvés~ alkotásaiból 8sszeállitott kiállitás, melyet
a Magyar Nemzeti Galéria bocsijtott a község rendelkezé
sére. Nagy szülötteink, a fető és a szobr~sz már nem él
nek, de olyan maradandót alkottek, mely országos érték 
nek szimit, méltán lehetünk büszkék rájuk, akiket a bemu
tatott felejthetetlen alkotások még kö~ebb hoztak hoz 
zánk.
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A jubileumi évforduló alkalm1val szeretnénk e Gyom~

ról elsz~rmazott aktiv közéleti személyiségek és ~üvé

szek részére egy tal1lkozót szervezni. E tnl6lkozón
megismertethetjük eredményeinket azokkal az elszQrrna
zatt gyomaia~.l, akik elfoglalts~guk és felelősség

teljes munk~juk mellett is időt szakitanak erra, hogy
szülőföldjükre viszajöjjenek, tanuls~got szolg~ltQtvn,

hogy szivüknek még mindig kedves ez a hely ahonnan el
indultak a mind nagyobb feladatok felé.
Ez alkalomból szeretnénk első izben bemutatni -a közsé8
fejlődését szemléltető filmet.
Október végén jelenik meg egy v~rvav~rt és nagy hiány
pótló ifGyomai tanulmé.nyok i1 c. kio.dvány, mely a község
multbeli fejlődését, kialakul~s~t, történetét térképe
zi fel, de izelitőt ad a jelenről, a felszabndulss ut~

ni nagy fejlődésről is. A kiadv~nyt a KNER Nyomda
dolgozói jelentős részben tsrsadalmi munk~bQn készitik
el, ezzel is hozzsjsrulva az évforduló sikeréhez és
emlékezétességéhez,az erefuliények megörokitéséhez.

A fenti rendezvényeken kiVül ez GV sor~n megrendezés
re került több vetélkedő Gyoma történetéből, valamint
kultur~lis szemle a tanuló ifjussg részére.
E megmozdul~sok az ünnepségsoroza.tto.l együtt mudot nyuj
tottek arra, hogy a m~lt és elődeink előtt tisztelegve
lelkesitsenek mindny~junkat a mai Gyoma épitésében és
szépitésében való aktiv, ~ldozatkész részvételre, ked
ves községünk jövőjének még szebbé form~lss6.ro..
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Mezőgnzdas~gunk QZ I~ fálév tükrében

Az MSZMP o XI. Kongresszusin elfog2dott ir6nyelvek alap
j:in D. Községi P:írtbi.zot t Solg '"' helJi o.dott s:ígOkrc. nIcpo
zott ho.tározo.to. iJrtelmében'l. ZyoD.tJ,i mezőgc.zdo.sági ,üzemek
nek 1977-ben 10- II ;~kQl kell növelniük a termelést 1975
-höz viszonyitvc:." li. lTIcz6gc.zdo.s:\gi üzemek p~rtc.lnpszerveze

tei alapos és re~lis mérlGgel~s utin olkészitették a fela
datok végreho.jt6s:í.no.k keret8ül szolgáló "Intézkedési ter 
vüket". E termek üzomenk~nt rSszl,;tesen tartalmazzák a.
főbo célkitüzésekGt~ s n célkitüz02ek megvo.lósitásn érde
kében meghatározott főbb feladctoknt.

A Községi Pártbizotts:íg cselekvési programja. értelmében
n fő hangsuly a gyomo.i mezgQzdns~gi üzemek előtt álló fe
ladatok sor:íban D. buzntermelés 15 -16 7~OS növelése,
n zöldségfélék tennőterületének GS hozamának emelése, a
szc.rva.smnrhn létszim növelése /sznrvasmnrho. 15 %, ezen
belül a tehénlétsz:ím 4 %/, a tehenenkénti tejhozam 2700
literre emelése. A cselekvési program c sertésállom:íny
2-3 1~os csökkenésére sz6molt Q Győzelem Mg. Termelőszö

vetkezet és a Kőrösi ÁG .. területrendezése következtében.
A mezőgazdasigi ü0emek intézkedési tervei n hozcmok növe
lése mellett n gazdnsigi ho.tSkonys{grn, El. termelékenység
re, az eszközökkel, nnyo.Gokcal vo.ló ószszerübb gnzdálko 
dásro., o.z eredményesoebb tG~lési tevékenységre való tö
rekvés fontoss6.g:ít is ho.ncsl':.1-;;-oz::d.k.
Az I. félévről o. jelenlegi re1lis felmérések o.lapj6.n el
mondható, hogy mezőeazdns:ígi üzemeink átgondolt terveket
készitettek o. célkitüz6sek megvnlósit:ísáro., n teljességre
való törekvés igénye nélkül, összeho.sonlitvQ D. cselekvési
progrnmok főbb célkitüzéseit és n felo.do.toka.t D. jelenlegi
tényekkel, és a vár40.tó eredmónyekkel, a következő megál
lQpitásoko.t tehetjük:
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L Közs0[;i P:irtbizotts:.í.C cselekvósi proe;ramj'Íbo..n megho.
t:.í.rozott 37.7 qíhc~ buza.tcrmes itlugos mezőgazdas:.í.gi

üzemeink tulteljesitcttJkc (Kőrösi ÁGc terv szinten,
Alkotmány MG.Tsz 40 q/ha~, Győ70elem MG.Tsz~ 49 q/ha./
A kenyérgo.bona betnkarit:.í.so. o. szalno.lehuz:.í.s, tnrlóh:.í.n-
t:.í.s megszervez8se és vógreho.jt:ísc péld:.í.svolt, igya
térséGben üzemeink elsőként fejezhették be az nro.t~sto

Az elért eredmények biztositott:.í.k, hogy sznkszerübb mun
k::1.val tov:.í.bb lehet és kell növeIni o. gabona. termés6.tlnc:ít~

A tavaszi vetésü ~övények tclaje16készitése és vetése
b~r időben meGtörtént, de lctilönösen a kötött talnjjal
rendelkező' üzemeknél nem vol t zökkonőmentes.- A tnlajelő

készitést hitr:.í.lto.tto. c sok csapndék, ill~ a vetés ut:.í.n
azooz:.í.ly, amelynek következtében hi:.í.nyos volt a vetések
_kelése. /kukoricc, no.pro.forc;ó, cukorrépa/.
Ez ~ kedvezőtlen id6j6.rjs végiG kiséri üzemeinket az őszi

beto.karitás sor:.í.n ie a kukorica. és o. no.praforgó esetében~

/0. tenyész időszak elto16dott, késői az éréB/.
Igen kedvező kópet mutc.t c: zölclstJ{;termelés alc.kul:íso. GS'

ez érezhető volt o. jobb ellit:.í.sban 6s csökkenő irakban,
sőt kisebb értékesitési nehézs0[;okkel is kellett küzdeni.
A következő években ezt is tervszerlibben kell mecszerveznij>

Az illattenyésztés területén is biztatóak dz eddig-el 
ért, ill. v:.í.rhat6 eredmények, o. szakvezetés és o. vécre
hajtásban résztvevő dolgozók lelkiismeretes munk:.í.jukkal
elérték, hogy mind o. KözséGi P:irtbizottság, mind o. torme
lő üzemek terveiben szereplő célkitüzéseket féléves szin
ten teljesitették és v:.í.rho.tóo.n éves viszonylc.tban is
teljesitik. A 8zc.rvasmo.rho., ill, tehénlétszim a terveknek
megfelelően alakult mindh:írom üzemben.



....,..~-~.~.,- .....-
--_...-....---------._--- _.. ~.-

9

Örvendetes fi tejtormeló;:.: v:irtnil r11C~GC'.s~;.bb növoked68e~

A Kőrösi ÁG,,~-bc.n 3800....1'6·; 3900literre, '0. Gy-pzolem

MGcTsz-bcn 3000 liter feló, ~Z Alkotm~ny Mg. Tsz-ben

o. ncgyo.rán:ru minS.s<Jcsi (;f;c:rc 'nollett 27001iterre emel-

kedett -, időr;r'n'ro'" "'zin.L·'n ,_J é'• L.. ':,.; I.J I.J •• LJ\.j '-o

c.Z L .

tehenenk6nti tejhozo.m.

l ' "1 ,- t·, t'l .. 0 Gves eJor o~eS1-

Sertéstenyészt.)s tcri.ils'bjn c. k"::t türmelőszövctkezet

8. III. ne óv Y,.Sgére megdupl·i?~to. r. kocc.létsz,ímot, o.

Kőrösi AG~ b(;rhizLü'lfJ :i'orm~í.1 ".í.b;,.'.n mint ogy 7 tOOO db 1301'-

·r.~R m~')í:r"·h1·zlr-·J'·~Ci·1.·yr-,l t(),CI'7 ,-..,l,,( .. ·.... +. '""' J:1.';p;··.. r"\,.'d,..,sr; ..·.. ]· l·G'e~n-TelrJl.J.... llb- '-. .'Je L. ,'-',.. ..J '-' '~~:.,I:;', ,. \J. b'-·" '-" '-'l', - o' ~ ,,-

nek, c,z ÖSSZ0E:~ husért61:G2itC.s o.z ::C,.- flólévben o.z éves

előir~nyzQt 52 1~0.~

A mc ',-z o" o''''' Z"" 13,6 '~'1' <- er.··O(·'lo~ c.<. .. ~ bt--... Ll. -"'b l,.. J.!.~ v "'-I

L1UIJ.lG~SZ'.;l'vozé Li j c.vul6.sc., n dol-
;:~.o '7. o''k-. I'" eg- ~,rA '.Ll.·_'le rLJ' pt 'L': C'.: 'u" ~-, nllln1,-r- "".. '; ." .. ~ ,"..... '; c:< ,~ el y+ '-<'ll ~ c rt rel~ __, _ '" '" .... l._~ -'_',.',vV0<:;·'J':'" V ••'.Li. VCL ClD'_" u-

t o.v,':'..sz i 0S ny:~ri. .~:2.unkr.dör;lpi:r.1::::;bcn tonto s t ényező volt,

o. munkahelyi. ort ekczl,;t ok ~ p:.::irt csoport, ill.. p9.rtalo.p

szarvi c;yt.U6,;::ek j elontő",i nOZ2o.tó erőnok bizonyul tGk"

szociclistc Bondol-

kodS:s,:lno.k fe-jlődósút nru_tc.tjc~~ hogy minden nezőzo.zdo. --

s:igi üZ8Elben v:ill:"1.1~sokc,t h,;ttek Q Nagy Októberi Szoci

o.listc. Ii'orrndo.lom tisztelet,Sre~ Ennek kezdem0nyezGsé

ben élen járto.k a pil'tto.gok és u szocinIisto. brigádok

l II '.L' ,. ~ 'l ., .,' l J J' . t ' . l t "co _81>:lJ1V3.1" J:!, Je elJ'-'..n..Ll.soc ce.Jes1 ese Je en osen 130-

gitette elZ eddig elül't elicmol'ásre'm61tó 1977. 6vi

cl'edm6n:reket ,.

Szo cic.li st c. j]OZ 6c;ezdo.s(c;i 11.C',c:;:rüz 81:'loir.k vez et éinek,

k t ,,·, d' If" ., .<' ." + k....·'·' to. szo. veze-ü sQl' ,jn.:: r :·e.L';)_Lo[:'~'0f<;erZCu() ct ozof-~seG 1r::-ln

t ov6bbi j elent ő;;:! tcJll~r(~zője vol t 2.Z eddigi sik:vreknek.

A közössúgi, tál's~~~lIni szintü Gondolkodis kiszJbsed6

S0t tükrözik C'.zok c.. törekvésc;k 7 c..i'nelyek o. Községi

Pil'tbizottsát cselekv~si pl'o~r~sjibcn mogfoso.lcnzott
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kiszélesitendő kooper~ciót célozz~k~ Ez a kooperá
ció egyre ink6bb tulnő o csok munkogép kölcsönad1sr~

korlátozódó együttmüköd~sen és fokozntos~n kiterjed
a beruházások egyeztetásérc, a t~rsulisi lehetőségek

kutat~sára és szélesebb koopericiór~~

A mezőgazdasági üzemek hasonló tevékenyséGe alopj~n

a következő időszakban tov~bb kell lépni ezen a terü
leten. mert csak igy lehet ütemesebben előrehaladni,

olcsóbban, többet terr~elni_ Biztató, hogy n fiatal
szakemberek élenjirói ezen törekvéseknek.

Összességében várható, hogy mezőgazdasági U~emeink si
keres évet z6rnak és jól clnpozz6k meg 1978. évi ter
veiket. A sikerhez azonban feltétlenül szükséges, hogy
a párttngság, a szocialista brig~dok összeforrva az
egész tags6ggal élenj~rjonak a munkibnn, a közösség
ir~ti felelősség érzés mindennepi megnyilvánul6s6ban.
Erre nagy szükség lesz a hitrelévő legnagyobb kcmpjny
az őszi betakaritás, vetés és tnlcjelőkészitésimunkák,
során.
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Brig::í.dmozgalom o. _1[:~:yysipc,ri~V~lL:lo.t

1\11 b'"' " - '-1 h ,~ < '. J... • l ' . tmG a rlga.illllOZ{;CU.omro vOE:Z'j.Lnl o.nnYl (, J o... on'c, Lan

ogy egységes, Ggész88c~eE~ mos.:.;o.lonról beszúlni ~

Az aktuo.lit:íst nom kol l jvsz:íI_10k1.10~ 1 óvfordulókhoz l~öt.··

ni~ hiszen az II mindennc.pok uunk':Íj:í.bc..n rejlik".,
Gyomo. nngyközsclG briL,~ili:lozgo.lm~ hc,20nlóc..n QZ oroz6c

más közséGeihez szép péld:í.kc.t, GazdaG eredményeket

tud felmutatni~ Ebben QZ crofuaónyben komoly szerepet

j 9.t szik a Béké,,::! p.18Gyei VeC;~Tes:Lpc.ri V51lalc.t Gyomni

Gy:íregysége, ahol c. briuJ.dnlOz8alom kic.loJcLl.Líso. eGyidős

az üzemmegalakulis:ívcl§

A gyomai ember et:!;yszerüen cso.kk:í.lyhc.gy~í.rno.kmondjo, ozt

az üzemet ~ c.hol Q lc~gmodernebb e;'.zkc.z:íl1ok készülnok

jórészt. exportro." il. mun1cataTIJokbell hozzáértő 8o.bcrok

form::í.lják o. lemez't, kezük C.Lltt QL;J~ul o.z C'.,n~!c,c;~ ::nt,;;

végül elkészül c, ko.z6n'J Ez cl wli..-r:tkc:. sok fig~rolm8t és

szakértelmet kivin o

Az üzem 1967-ben indult~ minte{;y 30··40 d.olcozóvo.l és

a maihoz képest szerény tOY~lolési érté kkel~ Már nbban

o.z évben j elentkuzott c~z igény n briedrrlozco.lombo. vc.ló

beko.pcsolód:ísra, s november 7<-i5n megalakult o. November

7 brig9:d, amel~T mo.m6.r többszörös 8.r~.nykoszorus, o.~

üzem legj obbo.n müköc1.ő bric;cídj IJ,".' Termósze-c esen o. fo~,

lyomo.t nem :íllt meg$ 1972.•ben már 5 briGid tovókony.

kedett, versenyzett az tiz0mben 6s ért el e~yre szobb

eredményeket" Mc. 7 brig{d dolC;ozik 120 f5vol, s ez

o. 162 fős létsz~~ jelüntős hinyad~t tuszi ki~ A szer

vezett brigdmozgo.lom o. termüli5si eredményekben is mu

tatkozik. Az eredményekre éptilve o.z üzem mo. erőtelje

sen fejlődik és egyre modernebb b8rendez~cck~el dol-
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gozik ás a fej16d~s ecyik moz~at6 ruC6j2 6P?on a 2zoci
alista .brigg,<llllozgnlom", Nem v01utJ.ün, hogy :t -v""~lJ.[,lat

vezetés a tervezésnél cl. brig~:idok v01eménYGt ~ jo.vn~üc.tiJ.it

.komolyan veszi,; A brigétd~..,vg,11o.1 :lso.k viszont 8Z0r08c.n kap

cso16dnak vállalati tervtGljesit~8hoz~ Ez ~vben c v~ll~~

lások sulyát jelent6sen ndvoltG, hogy e Nagy Októburi

Szocialista Forradalom 60. 6vfordu16jinck tis~t81etére

megemelták El követelményelcet snjit rú2·3fj.1;:ro~

A '11 l # kb - "d- ol-' // rvs. a. :!.so nn e.'-so 1e8os sz.empon" r~ m.lnm ug

S r. e's a foly'-'mn+oc 100 ('/'0' -Pr>lc·ol-·;--; '!-!>l-i"c.~l·te~Qo "r.- ,,-il'i~,'iQu u '-'~ V ..... ' . .. , ...L...." V IJ...t... ;.; v..L <.J -' ,,-. J.....: ~ '_v ~J l".L.c..J v __ U ,'7

km ., l . t'l . t 'bb'-' , . t~' k' , 18 sza .81 es pO~l l~al ovs KepZGS. A sza~a81 epzeeneK

száp páld~ja a ko.zángyJ.r, ahoJ. e~1 magasabb k6pzettséccel

d lk H b . 'd 'll l' "b d l '1 01'- " 1 1 -,ren e ezo rlg:.1. VS1.- a 9.8'1 an cl. o eOZoK _CGpZÜ~h)nG~C e_o

segitése is szerGpel .. Ennek eredm0IJ.yekúppon ,~:Z ·l:i.~:;ern0C:"l

10 dolgozó szerezte meg 1977-ben cl. he~esztő szo.kmunk~s

kápesitást. A brigádvillnlJ.sok k~terjednek c p~tronfl(2

ra és társa.dnlmi munk6ro. is,; I'ünc.kett5rG j ó D,:l?p 701 t

ebben az évben~. hiszen 2. közsócben épEl t o. ,So.2.1::'.i uti. ir~"

kola~ ~ gázkaztngyir uj tizemcso.rnokG. A 30.11o.i uti i2ko-

l ,. t' 'b .. . l t // , I.. 'lJ l t -o. epl esc en o.z uzem. Je en 08 rü[3z'l, VoJ. .Q_ - $ co o. C:;OC,>

brigádok külön felaj J.nl '..1 st is t et t ek c, munJ.t.:~V2(~ZC:; 8re ~

Az uj tizemcsarnok a tervezettnél eG~l hón2pp!}1 hE3no.ro.bb

került átadásra., ~mi 5 millió ft ex~ort többletet jolont

a vállalatno.k~ Ebben az erednényben többek kÖ~3(5tt a,z [LZ

1500 óra t ~rso.do.lmi mUY'JtC'. is benne vo.n~ 3l:ü t n gyf'.rer:;y,

ség és az Épitőipo..rj. KSz kolloktiv,tjc, o.j:inlott fel.,

Az uj 600 m2-es tit.;Cl.s üzemcso_rnokbO-n m6.r kor850erü fos·

tési technológiivgndolgozno.k ~s lohot5eég nyilik a v~g

szerelés meggyorsitúsúro., Q réGi munknternek ':::;sufolt sá""

ginak enyhitésérGr
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A knz:íngy:írban jó o. hc.n[~ulct ~ :.:', bri(;:1dok kortJ silc ti

k O. 00 o. f" 1 h t"" . t 'll l' "k l·'·· ....ozos ossze og~s +0 e osegol ~ v~. s. J~ 2 :OZOS08Cl

munk::ít. Az eltelt 10 év eredményeit jól tükrö~i QZ

eredménylista is, amely

November 7 brig:íd

Lenin II

M jus l "
M5rcius 21 ri

Április 4 !I

B:ínki Donát It

H:ímsin Kató' fi

i{"J'v fest .:::'2 1977-88
~V . .

nro.n?"koszoru

nro..nykoBzoru ,

nranykoszo:cu

ezüstkoszoru

bronzkoszoru

brig6dcim

ebben az óvben ~lckult

Az eredmények t erniész et esen nemcsok 2. t ermeJ.6~,ben l:lU'~'

tatkoznak, hanom egyéb t erl-ilet cm ü:: ~ ~, spori; t nl"ü."l.L''t; Gn

nagyon szép ereél.ményeket mondhat YP..ag:íénc.k Cl::; Ü~8rn.,

Két kispály9.s lnbda.rugó csapet v'esz részt u. köz~::...:;_~~-r.. bo..>.

noks:ígon, a HVDSZ megyei sport vet óll:edő:'J;.c:~.c',.'.olk,:;dő

eredményt ér el rendszeresen o. kéz:i.lc.bdc. GE:o.p...-,t ~ j (;lof.!'"

kednek az atlétikáb8n és c. so.kkben_js~

A brig:ídmoze;almo.t o.z ujit6.sok is fémjel~::ik:, n~iü ~=::zj.n,-

t én az eredményesséehez kapc solódilc; Az '" ,r\..lJwt Ó It <j1)J~:\5.~.::;·,r

p6.1y:ízo.ton a B6.nki Don:ít szocio.lü::tc. l.)irCic" 8~':':iT u,j i t< ;::2.

első helyet, egy pedig ha.rmadik ilelyezé .8t -irt eJ"

A November 7 szocialista brig:íd több ujit':ts_~.t. "::E: e,c:L: ;.~

szerusitő javaslat:ít alkal.rno.zz:ík r.dkerrcl ez ÜZ Cll: b on".

A Nagy Októberi Szocio.list o. Forrc:dc.lom 60 Go ·;v:t OJ':'c1;,úó.:;r-~

tiszt eletére 3.Z eseménnyel kapc solo. tos .~ ur:ókbó1 r: v::rL"··

Int sz ellemi vetélkedőt rendez, ..'me1:'1:ro G;;romc\ró l :", Llclc.Yl

brig6.d benevezett • Kul tur:ílis t éron is vC.nn:-:.k '):io0·:1,10:·j:~"0:::::;

de ezen a téren sok még a lohető8ég~

"
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"'hla n ,.,. u",.,. '1'0 'y1 S~-i O" '1~ .,~ "'Il' T'Il"r~d "," '. ve'v:''''' pf':"vI.. e Q,L, .c~GI! e.L1 ..' '_"on ,=, o.. lij'J.ü<- _ _, "OJ" "'- e:;.~, v.l.·~

d' "'.~n'J···sZ·.l"'r.'1•.· "'lll·ntt.J l:')'':;'" '-el'] l'l]'Y'ldeY'l '0 y' l' ,..<-'1+",.., -' c'nl""';"(> -leL'-. "".lJ ~ ,.\",~:>.d!. ~ ,L.L· .LJ. ~. c' :.:,U ~ '. "1,:, _ll.'., \.,; •. V c; l,. 6;

pedig o. község ~;ondjni ~ eredr.~0J:lyej, !!ündenki t lirdekelnolL

HomSllw,tőlGb e~~ Q s~~~i.[j EE),r cl :[0:, ,jutni YD,i,nc.r:m bric,:~:d€-+

hoz [',nrFl1 iE' inkJ'~b; nüv'ol ()::.~Y c8Ji::udo,t08.G.n .szervezett c'

J'o/" ,'1'1'; k'o" ú' o,..,· í'i"'c:m or; ""1'-1""; s·~,..· t"-'i."r;(l"r(·)I~'-"·I·I"""l'l ""'utC'l·I-'kO f?·l'1r.L ........ ,. ~,,-,.ll '-'_.1\/'-' ' .. ', , tn,.....-u .. ·....! .J:..,L,-,.,.lL• .'L CkV - .~,

00 lnpjcüni Kiv:ln.,nk n3ki.k tovélbld Sj,k8Y'C~k2t c.szoclnli..s,'·

4 to.ntermes .; sko:l.[~

Az 1976-bo.n feJ. 8pÜJ..t Voro sj,lov ut i /~, tcm.tennes iskole.

után ~ amely a II~sz. Alt21inos I~kolQ bci8kol~zisi

, .. + 'b ,. T •• I l. ., l ,'~ l l--t / fKO:rZ 8" e on o1.Z v o Gl'C o'C'C o. cl no'l?'O~(VO C:1ISrIaOK o SS:lm O[.:;c.'~

d6s3. t ',~ 8Z Svr-e CL 3[\110.i uton -c 0J:'V8ztük egy hcsonló lé,-

t ' t .' / . + / " t \ . bb 'll l' / + /es.1 meny mec()pl" G80 c' / ... 2 UJ::}, 11:::'.[;:)-" V,:l o.. ~{OZ ::18.1 rosz~

ben Q bese11yszegi iskola KÖVIZIG~nok való átodisn, r6s~

ben 2. gyermeklétsz·:jü növeked,:5se indokolta" fL1ekintettel

tnl is csnk az nnyackölts~s biztosit~oit tette lohet5v6,
Q. kivit olozé st t 5rso.dLl.l ;1),i C) sszefoe;6.e sel lehetet t me::~ol~.

d "'r-: T"'r~o J'o" nllre"-'"",,'f- tn--·o'''''f':··tt· n ],.". "'~T nlrto/'oer~J' S""OCJ'. Le l..!.... ,LJ• ..:...., L. ~,,'_',J_.l..c:. L, . -::... • ... .1 V Le ""_:':"< 'J~'>., . , L, ,_,,,.-

0.1 istc~ I'orro.do.l.om 60 óv fordulój c., voJ_amint nngJTközs6:;Unk

ujro.telopitésének ?-6o .. 8vforc1ulójo. o.llm,lrD.~iból kibonta.ko'~1

zott tirsQdnlmi ~ktivitj2.
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A Községi P:irt;bizottsác GS o. N:::,;:~ykczs\)r:i Tc,n:1.cs 6.1to.l

szervezett 1977 ::lpr,~ 19.." .. i koordinJc :i.ó :3 árt -:;kozl,;t on

Q gaudasági egysCcok vezet6i mGgtotték konkrét v1110..~

lásaikat. Tekint et t el nrrc.., ho?::' C'J. -~ '3yvok ilo..L.:Y }<il

mi munkábc.n molr koribb.:::n elk68zülJ~ol:~ C,'l., Gpl ~:rC'Z',JE:

ápr. 21.-~n megkezd6dbotctt, ~z C~YGS co.zdcsi~i eGY8~~

gek r~szfelo.~ato.it az ~pitési UtGobon r53zit~tttik~

Az anyagellátás folyomcto.se6.r;:ít 3ziJurrr::cei SJn,:lor :~

Nc.gyközségi Tan!Í:E KöltsüGvct~)E;i l.!zo:'1énoJ: -vezot6:) C:' ez
, . tk ' b k" .°l "d // '" k nk .. / k" hepJ. ezes en ozrenm {O o 8c;-;ISí:J{.:;O ~ il,~ ,-elJ 3..nc: OS8ZC o.ngo·--

lását az iskola. ignzgo.tós:l;,:;c.. 'Diztositottn,1> A torvnek

megfele15 kivitclezésben mindv0cic sZ2ktc..n~csndók~nt

az iskola igazgc:.tss3:g6no.k s8Gi tőj íj volt No.gy. P:í:l E.,t"

a Gyoma- ~s KörnY8ke Épitőipc.ri Szöv,.;tkozot dolcozójo.."

Az épitési ütemtorvet minL1:tli.s időoltolód6.ss,~l to.r~~

tani tudtuk, o. So.llo.i uti lj, to..ntcrr:los iskolt:.'. 110 munko.

nap nlp.tt, j ó minőségbon el ~\:S ;:~zült ~ E helyen iE! O. lGg-.

nagyobb tisztelet és

Épitőipari KSz"

Sütőipari V~llo.lat

H~ziipari Szövetkc~et

Kaz:íngyár

KÖVIZIG.
. ÁFÉSZ

munkiskollektiviino.k

elismerés bc.rre;j ~'..n kelJ_ szólni; az

.. , 1 't'" r'l-'T ShJ... co .m'luy 'i ~l,:l

Mez6turi AG~GyomQi Fntelepe

'l'IrrAsz
K~ltséGvetési Üzem

, t y, • l P ~ 1// "t d t / 'les voze Olcnx: :~ ej_e oBser; u o. ::tra ,
'ld" . t Nk ' ", //1pe as seg~ o oszsGGero ~

Dics~retes, hOGY e j elentő[! t 6.rso..dc.lmi 1:1e[7!lOzclulJ.E.lból

nagyközs~gÜt.l.k kisipo.ro,3o.innk e..CY T6sze is ré[!zt vJ.llc.l t,

Do mostm:ír 8 tantermes So..llc,i uti oktc.t:í:si eC;:'Ts0;3 uj szo

ci~lis épületét ugyanis Ők épitették meg ..
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. Mindezeken tul igen jelentős volt o. s'0ülők~ szoc .. bri.·r

g~dok a nevelők és c, tanuló ifjuE;J:G kivitelezést se~~itő

munk3.ja is.

ANagyközségi Tan:ícs o.z u,j iskola. toljes berendez0s6nc~

költségeit biztositotto.o

Az uj épületben tanuló s:rorrnekek GS nevelőik nc.gjT ör-ö,n"J

mel vették birtokukba. Q szép? uj épületet D De nemcsak

ők tekinthetnek a fejlődSs l:ítt~n boldogan e szépfuko

13.ra. Valamennyiünk öröme, hOg~T o. t6rsado.lmi összefo[;:l8

eredményeként nagyközsóGünk ismót Cazd2Godott ..

Kell-e fal~unuzeurll?

He az· ember orsz:ígj :író utjcinl: kisebb~ncGyobbfolvo.kb211

megáll egy kis pihenőre, legtöbbször o. tájra jellemz5 9

régi, de szépen meszelt h3.zro. lesz figyelmes. Ec;yszerü,-
, , l ' f It·· //" It / / l l" • h" l /segeve es e una ~po s~g~VG Klrl o. mal 2ZC{ sor2=

ból. És oki veszi o. f6.radts:igot és lenyomja a h:íz ajta.

j~nak kilincsét, annak egy muzeumm6. rendezett kis viláS

t1rja ki a lelkét és veti oda minden szépségét. Még ak

kor is igy vo.n ez, ho. néha. egy- kót terembe zsufoltc.n

vallanak a tárgyak .. 18en, vallanak .. I"Tert m6.r Gyermekko .."

runkban megta.nultuk, hogy Ll. t~r.Gyo.~hitünk szerint 10

tünk néma tanui, beszédesek, kit:írulkozók rejtett tit-o

ka.inkbo.n. Mert Q. l=í.togo..tó r6.jön, hOGY 2Z eGY nyelven bs·.

szélő, eg-Jként érző és gondolkozó emberek eL;~nn:íshoz kö··.

zel, az emberi kultur~nak milyen sokszinüségét, Gazdae~

sig:ít képesek megteremteniH Te~emteni, mert a réCi tqr~

gye.k a p~sztorbottól o. butorokiG maGukon viselik [lZ e~~r~

szerü emberek alkotó kodvét: az eGyszerü, tiszta mot iV'lle

mokat és Do forma /fo.nt:ízia/ {~azdo.~s::lc:ot"
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A népélet tiji szo . .ldé:",j:::: i'Ctr0-ct:ík f:ib;:.!.~ mondtik

el lnkodo.lmD..s felkö.:.;zöntőkb(~rl>, hil!lC?:~ék to;jásrG) VG::'~.l'

t =í.k kötényre;- kend6:rc l örörí1.likb'3l1 o. n:r:i-:r'í3(CÜÚC nyj.l'''·

ségi, n somoCyiu.k (~orno,'.~:Ti ~iI:'.l1':io~t !ineot t s.ncol t ~Jc, ~\}(:l:l

V'~letlenu···J. V !"J. YI_ <::1'k t .-, - ." -r)f'.c,t l' o;. fÍnch·:",r.lK1 r"lO'K' ,~~, n,·r:, vr:' .•v _.l." ~_ .v_l, '•.•._,. V ... _ .... ,.J,._ ? ~'-, V!n •

l e t l enÜl· o.'" '~pt .~-ne. ~! t"; C";' t;> 'j':' r. 'r'r-'< O"lC) r;' l r.c.' )"rÍ" r'·' ol ebb .; l ..'• .1._ ':"1,1. / ..... .....1...:..1.. 'u ......... __ ..... "-'1 LJ •.L_...;..:..n.,J~.J J _._

ló!, ko.pto. o. lULkitnrJcóbb tC,pSOG Q ki Jrl~_t tudon"

A letünt korok földb<:', vi.zu)~ .funcl::sru :-cc~tett titk::"j.t

ugyo.nolynn tudo.tof:,':'.n ~':011 ~::'Ilt:='.tnunk, mint l;".milYGl1 t1.1d~.\,

tosnn épit jük jövőnkc)!.: r .'·i r:1i l~or;m;.c '':lJJ.·Ol;:;'~(: t":'~T~,nol~Trn

szenvedéllyel viz,qCíJjc. :::'. tÖ:J'bi.üllió ':)V(;I:' őslGlGt(.,ket..
, t k 'l .~. J " ., ,','1. . II t'//.Lmln n OZm1:Cl...lS Vl.J.J.i.;OG Iv i,! mO c.'0.o(,J.·CVC. ~1'J.1nc.K8 'I;o[,~ o.z

e8yetemes emberi kl.ütu:n.~ }.:.:j.ECCGVt3 teE:~3L, J'lert mi r~EÍs ts

n feJ·lo"de's h n ne"" o.r· f:),,-,'Or.:::.···""la~, ~~. ·~1J.-,.·'i 'l \.I~r·ehozott nr"iV"-u. . , . '-" !.,. ,," v., .... .1. ..:·\jb :. ~._.. _.L ._lJl: .L_ .~ •.l.,,~~'~

. ll" 1" / ~ 1 t / l bgl- sze eml ;:;D.Vo..K OBSZl:8S8i;e ~; :Lo ....J ono8[,::'l..l~Ur o.n"

Egym6 srn rnko/c::l·< Quk 11"I··'T L"··L.L r:"lp'; -n+-b·· ... 'l-o'~ 'l''''[; n-'- ~""T'·7".Jiirl'i"r "1::... u. <., .LCl'-', 'o,\ ",-.[,cc., ..!.~_."",~! !J.__ [, -.. Vt.e.•A ",L c,

lette'sgu"nk mn; j;>ok'~:1 :~(:, r"'.rlel·ln"\;·r-i-l~ )":')."; '1~'-·n.:t:1i'11r :i rr:")r:"~":'f,,,,,,,.. c.,_ .• ,,-,-_, t,,,-, '-,.. , ",; _u ,,,c ..... .... J'", .. '.'- ._ •. 1vi..:>.Ll.

merhető vil6.gból: o::':;yfO rn"cJ1. j övő'oől S~~ l.iTLJ.l t'ból,"

Am ·l ' H , b t .. l /1·· ...' J / I . t ,~:L yen -Oosec; eE on J:~:\: f1.7., o~corJ. Vlj_'J.~ em _~;,H)l ....

misok, sirbe lyek, uC:Y-QnuGY kOl'cJrn.11 t. un::'::) B:?:1.5.kobb 'Ltj i

kul tur:í.j =í.nnk lelőhelyei ? pc.d~LBOk $ :pine~}k., fúszc :rok,. ,~

Orsz9.gos Cyüj té si szo:av(~dúl:T lc:-::lJott lclbrc, IJ.:.'.k:í.f30k t el·

tek mee go.zdccon diszitett r~cis6~ekkol, Vihett6k 8

leGtöbb fc.luból, ..'rÚGrt C~ fo.lusi clr]l)()l~ ör'i.Ut, ho~:;y I<l()f~; 'Oo

szo.ba.dult tőle, örü.lt; mo:C''G 110111 kell kGriilcet:ni.l n8m

lepi tov:í'bb o. por,_. De 2ó pir hGl]€m idejoce.n. fclü~l:".Gr·~·

ték, hoe;y ez tulo.,jdonképpon ()nc~~onkit{s,.
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h /l, O r J_. r, 1 ~ (. -:l1 r ~ 1,1 .. .~; t w:•• r"o, Ir ..~ ... r/ ,-o' ,. '; l r, ,.. ,-,Ov . lJ.Q,.X \..'>.,.' ",," <.:h.·\' . '.." l,c-', >. !.lu -J.:.-'J.,' .',\ .,-,pOu,; r,1indcnt tüvé·..

8::.bb ..j:rv [~ i'cl.'.l..",;n~~~(1):,.TIOL r~ztU'.2~;;C::":::,~C mollett ,', Voltek
".• '.K".,,,l·k to~"'~"lb T1C.rI~-~~I.. .;:'1.-.. ......"1,;"\1:-1 <""' 1....... )zil·ir1,...C-n ~Cl ~ '[O""lU
" J" "',,1. , "._V _I .. lj!' o·,·; llL' -i.>' \..' ",,", '.. .".V _ l'_V ... (j,." Co', . L.

'(1··0'·1... ·.... rJb'o-'o-·";"«-' "'r"':l'~l~to"rr- -"'0 ·_'-,··'r r r .... _.AL S'701rqsolrr)'~
.1.. 'c~ Ul >J .J ....L v .·.L v, ",..LL.. • '.. : .J.. :~ '.' :.d:.. '..'. '';:~r .:..J :":::. ~:"'.~ II ~.

,], kiszin'3zott: > Q(.Ú8'~;()1' b.~.llr:d:·~:::: };:Ol'!OrSqi:;U fnlusi tör~,

téneteket. Persz\,) , nul.1 állit juk, hQ,r~y I ..!.indont meL

kell őriznünk' c. 2":".1),,1 t nY1.7-':'.,;::L,~ szellomi .kulturáj!it hor-

de::.z enY0-

sz nt .-, -fe..J.'"'nrl,~Ci C',·-; ...... ~·,·.,t.ü"-: ,~'7'·~·r:1:·lnkJIJ· ;'.v .' •. v. .V"'-'-' U ""''''''.1. ...,)'"' . _ '-J,,~.' ... "

Lnt +- '!~n h f) "'";'" ,.l~"'i"'l("'l C4 '1 Tr ,,,,.. ,,, ":),.., ~ ':.r ·~·l·R;"'*ll, hrll' em l"'ll" ml""\ rrunk l" "l_. v (,.,1 ~ J.-'-' (:,j '~,L,,",_ ,_O<....,. l._'ci ,-.~ <':._L.iJ .u.u. -' •. ,_._~ l u.o >.,.

niként c8od::.ükozl..mk ri c, nom iR olJ-':J.l1 récmult pitvo.-

h:ízc'.k l~U-'

.n '7 'l l'ro" Z o" s <:< (.~.'7 .
.-.~ (,....:, ~~ ""';"-V.l

"ll1ely nomCCjCi.·:C ,~piteni t~1.~l~ dc j'!l()l~6rizni. is~ Itt nJ. ~M

lunk ü:; sot: ,~;rt,3lwt lup lJr) l... por; véss el n feledlis

horl:5.1y:5.bo. -; I.'.:..- 1..1.-[ 6'0b í ivu};:'b on ~ (je. b irinybo.n mocco.nt

L:.GC bennünk c' kö,:,::luti. ::,ktivit<c ,jrdekJ.őch)sünket ön~

i~ent kell J:lOnd::'.•mnk ,:1 cimb01~~ k0rd(~E1r(; 0 kell CL fo.lu,-,

nmz e1..1.'11. !

ben enzdo.g t01Gpü:~snek mint GyomQ~ e~ nem jelenthet

meGoldhCltC1.tl;:~n /el[~clc:tot.r
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A száp ki111itás~rt elism8r~st 6rdemul a Tan~cs

, , t ..,.. ,'.,.-' , l ll' t· ,.es cl r(~sz vevo UZOr.WE ,.:;{3 .Ul"G,;Zmdnyc-,c ..CO Ol;: l'.r::1.l<.
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)..;: l.,...;,V O,,-L.Jv ._.-.~U \·Jc ... .J_ .~ •. -- J\.... J .... ~; J. .... },. ~, .• v ...... _I:..-:~_' -1... .... • 1_'-'1:. ~.J.
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iskoláiból 120 fő 70tt r~~~t. ESün tU~~Gnóun Szövotke~
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li Közséei Tc,néÍcs SzOpt8l!lbor 22,,·-·t5n ül'3['t tr;rtott",

Az ülésen t6.jékoztntó ho.n::,zot:.:; el ;'; tL.:n':~csv6.1C',sz" .•

t~son ~s a k6pviso16 viJ.usztison fel\-ctett v~~lQs~.

tói kér6sek mecvo.lósit~8inQk helyzetéről~

A Tnn3.cs meo.;:í.llD,pitott''''.J hOL;Y o. ~necoldh('.tó felvGt0'"

k ,' h' t ' . f' l 1"/ .. t 'j. l.,., ~ l d ' ... ,",se vecre nJ 9.8C. 11l8t;:LG e o u 'e1T.0en uo. :I -o' H Jovooe~1

is törokec1ni keIla. tervszerü v·Jgreh[I.<itisr~.~

Szeptember 25" ... én o. :B1ei.3;;"'Vures ]~rők E:::.p~c. tisztele,·

t éri [l, Sütőipcri Villolo. t KISZ n.l:J.p8z ervez etSnel:: é.s

o.z LffiSZ lövószkl'L'!.bbj:í.nc.k rendezó.sé~JGn sikores lö ,~.

vészversenyt bonyolitotto.k leo

A J:.Tngy Októberi Szocic.listt'.. Forro.do.lorn 60 ~ 6v:forq.~

lój ~no.k tiszt elet ére üzeLleink és intézményeink ün ..'

nepségeket to.rto.no.k .. A mUllkc.helyi ünn(]ps0cok r'181let't

november 6~ ....~n 17 óro.i l::ezclett(]l c. müvclőd,] sj, ~i6.~,~

b[)n kiemelkedő diszünneps8:'~r8}-:erül :.::or <"
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KEDVES OLVASÓINK

IlKözérd~kttkérdésekre vilaszolunk il eim alatt szeret
nénk rOVétot nyitni az elvasók bővebb tijékoztat~s~ra~

Kérjük, hogy irják meg véleményüket a HIRADÓ-rbl, nd~

janak ötleteket, javaslatokat, hogy miről szeretnének
a jövőben hallani!
Leveleiket a pártalapszervezet titkirához, vagy az
irisos agitieiós csoport eimére ~ Nagyközségi Pártbi
zottsig, Kossuth ut l. sz ... küldjék!
Keressék lapunkat munkahelyükön, olvassák el,e adjik
it munkatársaiknak~ mert egyenlőre csak korlátozott pél
dinysz~bart tudjuk elő~llitani.

SZEill<ESZTŐ BIZOTTSÁG.
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GyorvIA.r HIRADÓ r.. óvfolY-D.:i,l :3 d • ~:z.. 1917 T lXX30 ..

Kiadja: Az MSZMP. Gyomai Nngyközsógi P'lrtbizoft '.c

ság~nnk Agit~ci6s és Prepncnndc Központjc~

Főszerkesztő: Mósz6ros G6bor

Szerkeszti: nz Ir~sos LGit~ciós Csoport

Felelős kiad6: Jenei Bál~nt

A c~llFP terv0zője: Honti Ánto.l
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A cikkek szerzői:.•_-_. --- Jerie1 B:í.lint
Megyeri Zsoltn6.
Gyo.rmn t i G~iöre;y.

Készült:

Beinschróth Kfroly
Kovic s Gö?bor
Dr Dürc;ő J6zsef .

250 példcin'ybcn cl. Hiziipc.r~l. Szövetkezet
sokszoro sit ój <ln,
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