
3·~ L~· Jg+~ IV1~ . GYOMA.I



É 1 J E N Iv.[ L J U S E L S E J E

KÖSZÖNTJÜK MÁJUS ELSEJÉT, A NEMZETKÖZI MUNKÁS
OSZTÁLy NAGY HARCI SEREGSZEMLÉJÉT!

Nincs még egy olyan egyetem~s jellegü ünnepe a nem
zetközi munkásosztálynak, mint máju~ elseje, a mun
kásszolidaritás napja. 1889-ben a Párizsban ülésező

II. Internacionálé alakuló kongresszQsa hozott hatá
rozatot arról , - a chic~6i _ vé~res sortüz elleni
tiltakozásul - hogy minden év máj us elso.j én a. világ
proletárjai munka.szünettel és tüntetéssel fejezzék
ki elszántságukat én szolidaritásukat. Ezen a napon
szerte a világon Latin l~lerikától - AU8ztráliáig,
Európától - Afrikáig a dolgozók sol;százmillióstá
borának tömegdemonstrációja zajl-ik.

Politikai ünnep ez a nap, majális jellege csak kie
gészitője.

Politikai ünnep, de az e:térő társadalmi berendezke
désü országokban mások a feltételek és körülmények,
mások a megoldásra váró feladatok. Tőkés viszonyok
között az alapvető emberi jogok biztasitásáért, a
mUIll~a felszabaditásáért, a tőke kor~ozásáért folyik
a harc, igy az ünnep politikai tartalma is ehhez iga
zodik. Hazánkban és a szocialista országokban a hatal-
mon lévő munkásosztáJ_y elért eredIr.énye-i--nek szemlél
tetése, a világbéke védelme, az elnyomottakkal való
szolidaritás fejezi ki az ünnep méltó tartalmáto
Magyarországon - igy településünkön Gyomán iST az év
forduló méltó megünnepléséből erőt merithetünk a jövő

feladatainak megoldásához.

Előre a XI. kongresszus határozatainak végrehajtá
·sáért!
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A tál"Sad<.i.2.1J1:::' h.J,.~.E.clés történe:: te m:Cnaenl\.or a tömegek

harcának 9 hlC)~galmának ./ cselekvGs6.c'3k a története.,

esak él tömegeI·;: kepo i;ek é'-: táJ.~,::ada lmi :c'3ndszer meg

változtB~ására1 m~gdbntCs6rs vagy meg~~désére$ A

történelem viszont .azt is igazol:~1 hogya kimagas16

személyisége~re9 vezGtni képes emberekre a tömegek

szempcntj8ból nagy szükség Vallo A tömegek ezeket az

embereket elisme::.."ik 1 köve-'cik és n:cgbec sÜJ.ik 1 érdemeit

és emlékeit mogőrzés céljából átadják az utókornak~

Igen sole ·1:3.rosnak és községneJ: vo:' tak 8S ',,-dnnak olyan

szlilött-Gi~ e.leik é17ezE: a ~ömeg'3k bi~~a~l..mát 5 akikre
l' - ". -'1 -'-- l ".,' l'" . 't ' -'l l "vagy a"\:lre ~)U';::3ZJCe..\: a loG CPlL,,8S . aKOl. h. Ja:r"saua-,.ml

élet számos területen to..lálni nove s ombe::."ekot 1 c.kik

a poli til:Bi és k 'J.lturális élet 1 8. tudomány, él müvé

szet ki.üönböző ágaiban al.kottak nagyot, 13 ezáltal

váltak hire,ssé< Ismertté ~,rá:_-'c8.k, a szeretet és ti.'3Z

telet övezi. c'ket 9 me:.~t m'.mi;:áikkal a haladást 1 az em

beriséget szolgál tál-;:~ v3gy ~:zo:~gáljál;: j elenleg is ..

Gyoma község ís szé.;:.1o..::, ki.váló 0mbe:...~t nc\rel t és adott

a tár.'Jé.d.alorcmak" Más htúycY1. már 2z6ltunk azokr6l

a poli til;:us:')}~ról., a.l~;:otómüYészekrJJ_,- aki j.cne l,: az ut j a
. " d l-l-' , , t' .,' ,. ,lnneL ln "-1..1.. lJ ) es az eges7, ~zag() OOJ 8.rv &, Klsugar-

zott az ~urópai meg~sBerés u~j~c~ ic. Amikor az elő

döknek emJ_éke'~ álli tunk, gondolu;ik D.~,jokra az ut6dokra,

akik j 01.en186 if~ (tolgozno.k 3. 'Gá:~sadalom élvonalában"

Nl"..a, a bonyo':ul t nomzGtköz.:" vls/;on.yok között, a fej

lett szocial:'.sto, tál'3ad~üom rr.cgteremtéséért ::;:'oly6 mun

ka élvanalibar dolgozni 6pp oly '~örténelmi hivatás,
. t of' ,~ , .. .J.... h r'! ' .' . -" l ' bmln 2. _ uggE:)"G..L0:.:'8ege:i.~ LJ e;:) 2za'Ja~C0.gel'"t .L O jO ...arc
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volt elődeinknek, mert történelmi emlék marad az
utódok számára.

Ebben az írásban egy olyan emberről kivánunk szólni,
aki Gyomáról indult el és jelenleg a Párt legfel
sőbb vezetésében dolgozik, - Győri Imre elvtársx.ól.
Irásunk nem azoknak szól elsősorban, akik ismerik,
akiknek közvetlen iskola, munka, vagy~ harcostársa
volt, hanem annak a nemzedéknek, akik csupán jelen
legi funekciója alapján ismerik.

Győri I~o elvtárs a Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottságának titkára 1924-ben született
Hódmezővásárhelyen. Édesapja - aki jóneVü nyomdász
volt - az Európa hirü Kner Nyomdát választotta

. munkahelyéül, igy Győri elvtárs még egészen fiata
lon került Gyomára.
Itt járt iskolába, itt nőtt fel, majd édesapja pél
dáját követve a nyomdában vált nyomdász szakmunkás
sá. A nyomdában megtanuIta a fegyelmezett, pontos
~unkát,megismerte a kollektiv munka emberre gya~

rolt hatását. Mivel a nyomdában igen erős volt a
mozgalmi élet, melyet mind jobban áthatott a kommu
nista eszme, igy egész fiatalon kapcsolatba került
a munkásmozgalommal~

Győri elvtárs korosztálya és az azt közvetlen köve-
~

tők igen gazdag volt tehetségekben. ~em kisebb s~e-

mélyiségck nőttek itt fel, mint Keserü Jánosné
könnyüipari miniszter, Pál Lénárd atomfizikus, a Köz
ponti Bizottság.tagja, Szabó Ferenc atomfizikus a
Központi Fizikai Kutató Intézet jelenlegi fóigazga
tÓja,és több ismert szi~~üvész. Minaezeket régi ~so

portos iskolai fényképek is igazolják.
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Győri elvtárs a község felszabadulása után jelentős

részt vállalt Gyomán u párt szervezeti életének ki
alakitásában, a párt ifjusági szervezetének vezeté
sében, minden olyan mozgalomban, amelyik az uj rend
politikai és gazdasági megerősödését szolgálta. Sze
rény, de megingadhatatlan egyénisége igen korán al
kalmassá tette, hogy függetlenitett pártfunkcionárius
legyen. Mint a párt járási titkára, majd a KB mun
katársa, egyre nagyobb elismerésben részesült.
Szeged város Pártbizottságának első titkára, azt
követően Csongrád mcgye Pártbizottságának első tit
kára lett. Ezeket a funkciókat akkor töltötte be,
amikor Csongrád megyo és Szeged város a dinamikus
fejlődés szakaszába került. Kiemelkedően végzett
munkája alapján érdemelte ki azt a nagyon megtisz
telő feladatot, hogy ~ Központi Bizottság titkára
ként dolgozzon tovább a párt, a társadalom, a haza
érdekében.

Mi gyomaiak ezt ~agy örömmel és büszkeséggel fogad
tuk és ugy tekintettük, hogy az inditásában benne
van az a haladásért való vágy, mely a gyomai emb~

rek nagy részét is jollemzi. Azt kérjük Győri

elvtárstól, és c~re mindig büszkék leszürllc, hogy
ebben a nagyoil felelős funkciój ában mindig becsü
lettel dolgozzon a nagy közösség, a magyar nép
érdekeiért. Kivánságunk ezen tul még annyi, hogy
az eddigiekhez hasonlóan tartsa a kapcsolatot velünk,'_.
gyomaiakkal. Szivünket nagyon megbizsergette és mi
nem is feledjük el a NőkLapja Szerkesztőségének adott·
nyilatkozatából a következő szavakat, "Szükebb ha
zámban, Gyomán éltem át az ujat teremtés minden .
örömét, küzdelmét,,"
Kivánunk Győri Imre elvtársnak jó egészséget és to
vábbi eredményes mUnkát!
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KözségfejlesztGsi munkánk helyzGte és feladatai

az V. ötéves terv tükrében.

Az MSzMP Községi Bizottsága és a Nagyközségi Tanács
az V. ötéves terv időszakára a községfejlesztési
feladatok meghatározásánál fő szempontként azt vet
te figyelembe,hogyan használjuk fel legeredménye
sebben a rendelkezésre álló központi és helyi erő

forrásokat a la~osság jelenlegi és távlati érdeke
inek harmónikus figyelembe vétGlével.

A tanács a lakosság véleménye és javaslatai alap
ján - ismerve a reális leh~tősógeket - rangsorolta
a feladatokat és megállapitotta melyek teljesit
hetők.

A végrehajtásban a tervben is számolt a,lakosság
és a gazdasági egységek együttmüködésére, társa
dalmi hozzájárulására.. a
A feladatok k~dolgozásánál jelentős uj tényező

volt a középtávu terv összehangolt kidolgozása
Endrőd községgel.

A terv fő célkitüzésGi:

- a két község közös uj lakótelepe első üteme
épitésének elkezdése, 150-2'00 lakás átadása,

- megfelelő mennyiségü és minőségü ivóvi~megterem

tése és eljuttatása minden utcáha,
- n szennYViztisztitás, a csatornázás alapjainak

lerakása,
a község fásitásának, parkositásának és tiszta
ságának javitása,
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- az egészségügyi ellátás fejlesztése,
- az okt~tási GS gyermekintézmények bővitése és kor-

f sze~i8itése, a kulturális feltételek javitása,
- az üdülési feltételek javitása,

- ' "~ J.. , l k d l' d' l't'a szo~ga~~a~as, a ceres e e em es a.ven eg a as
hely~etének javitása4

A feladatok végrehajtása minden területen
, ,

san va:_:,')8ul meg~ de az anyagi lehetőségek

ben és a fontosság sorrendjében.

fbl;yamato
fUggvényé-

~ feladatok végrehajtására 1977-ben a tanács
8,20e.ooo Ft-al rendelkezetté$ ebból sikerült meg
valósitani:

A Sallai uti iskolában egy uj 4 tantermes' iskola
épit~t alig nógy hónap alatt. A gyors és szép
munkéi-c ,-"lZ üzemek 'és a szülők._társadalmi hozzá
járulása jelentősen segitette.
A vizet biztositó kutak elkészültek, a vizvezeték

hálózat b8f2je2ést nyert. 360 lakásba kötötték be
a vize~ az év során. A kutak bekötése 1978 eleján
befejez6dik, ezzel biztositva lesz a megfelelő

vizellát É.3"

- ~ovemberben megalakult a szennyviztisztitó és ge
r~ncvezeték megépitésére a társulat, 62,5 millió,
forint berQházási összeggel. A Tanács 10 millió
forj.ntta1 9 a gyomai üzemek 11,6 millio-forinttal
járulnak hozzá a költségekhez. Amegyei Tanács ,és
az 0~szágoG Vizügyi Hivatal mintegy 40 millió fo
ri.nt témogatást 8,d együtte'sen.
Az endrődi Tanács 5 millió, a Cipész KTSz 4,8 mil
lió forinttGl vesz rószt a társulatban.
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Az összefogás eredményeként a beruházás ütemesen
halad és első üteme 1979 elején elkészül. A tel
jes befejezés 1981-re várható.

- Az uj lakótelep első üteméhez a telkek kisajáti
tásu megtörtént. A tervezői munka folyamatban van,
az OTP vállalta az épités lebonyolitását. Az é
pitkezés 1978 végén elkezdődik és ezzel a törté
nelmi pillanattal- kezdetét veszi Gyoma és Endirőd

ütemes összeépitése, a településpár jövendő cent
rumának kialakitása.

- 1977-ben jelentősen megváltozott a község egyik
flfőbejára.tánaklt a MÁv állomásnak és környékének
képe. Elkészült az uj állomás és az előtte lévG
utforduló és parkoló, annak korszerü kivilágitá
sa és elkezdődött parkositása. 1978-ban a környe
zet további rendezése és a parkositás befejezése
a feladat.

_ A Kossuth uti óvodában 25 férőhelyes bővítés

történt annak érdekében, hogy javitsuk az óvodai
elhelyezés lehetőségeit. 1978-ban a besenyszeg~

óvoda uj környezetbe költözik és egy csoportra
csökken. A Kossuth uti óvoda 50 férőhelyes bővi

tésével az óvodai ahelyezés igy is bővül 25
férőhellyel.

- A fenti jelentősebb eredmények mellett előrelépés

történt a parkositásban és a fásitás feltételeinek
megteremtésében, a szolgáltatásban, a kereskedelem
néhány területén és az üdülés feltételeinek
javitásában.
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1978-ban az ötéves terv programjának végreh~jtását

foly tat juk. Ennek alapján a fő feladatokat,az
1976-77-ben megkezdett munkát kell folytatni. Ren
delkezésünkre áll 7,650.000 Ft. A már emlitetteken
kivül I978-ban kiemeIt feladat:

- A fásitás és parkositás fe~orsitása a Mező Imre
lakótelepen, a főutvonalakon, tereken és azokon
az utcákon, .ahol még nincs fa. A község tisztasá
gát mindannyiunk ügyévé kell tenni, mert időnként

méltatlan egy városiasodó településhez.

- A TITÁ3z rógi székházában a mostaninál közel két
szer nagyobb, korszerü könyvtárat kell kialakíta
ni. Ez csak jelentős társadalmi összefogással
lehetséges.

- A gyermekorvosi rendelés megfelelő körülményeinek
megteremtésére bővitő és korszerüsitő munkákat
kell végezni az egészségháznál.

Az ifjuság üdülési, sportolási feltételeinek jn
vitása érdekében asportpályát korszerüsiteni kell
és meg kell épiteni a pálya mögött az ifjusági tá~

bor első ütemét. Ennek anyagi feltételeit Gyoma
és Endrőd Tanácsa mellett a járás KISz. alap szer
vezetei teremtik meg. A fiatalok és az üzemek
társadalmi munkájára is számitunk.

- Az öregekről való gondoskodásban jelentős feladat
az öregek napközi otthonának előkészitése,hogy

1979-ben megnyithassuk. Ennek érdekében a szocia
lista brigádok elinitották az "Egy nap az örege
kertl! mozgalmat.
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A tanács és az üzemekösszefogáda alapján a lét
rehozás lehetőségei adottak.

- Ez évben befejeződik a Hősök utján a burkolat
korszerüsitése és a piactér melletti parkolók
kialakitása.

A felsoroltakon kivül a járdaépitésben, a belvizel
vezetésben és a környezetvédelem területén szeret
nénk előre lépni.
Látható, hogy 1978-ban is a fő feladatokat közösen
oldjuk meg Endrőd községgel, valamint a gyomai 10.
ko s sággal , az üzemi kollektivákkal.

A jelen feladatainak végrehajtása közben már a JO
vőre tekintünk. Megrendeltük és már készül Gyoma
Endrőd település közös általános rendezési terve.
A terv végleges jóváhagyása előtt a lakossággal is
megvitatásra kerül, hogy véleményük és javasIatuk
figyelembevételével kerüljön a tanács testülete
elé~ Az alapos munkát indokolja, hogya terv elő~e

mutat, a jövendő város arculatát vázolja fel. A
jóváhagyók felelőssége tehát évtizedekre kiható Je
lentőségü.

Az ezévi feladatok nagysága és fontossága továbbra
is igényli az eddig tapasztalt társadalmi aktivitást
lnk6helyünkért, saját környezetünkért, jelenünk és
jövónk szebbé tételéért. Az ebben kiemel~edó munkát
végzóket megérdemelten köszöntöttük április 4-én, a
községi és munkahelyi ünnepségeken.

Ez évben is hasonló jó munkát kivánunk.
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BElvlUfJ:i'..':2KOZIK A 25 éves GYOl\f.[JI.I K(ZIIFARI

SZ.öVETKEZE't

1952 Q október 12-ó!:. , - "Jű.séÍrnap - 45 .'1sszony és le

ány gJ~lek0zett Gyomán ~ Hősök ut 253Zám alatt ,

Kele Lászlóák házában, hogy megalaldtsá'c a Háziipa

ri SzövetkGzetet Q A megyóben már több ipari szövet

kezet müköé'..ött akkor, de o. háziipariak előtt alig

volt pólda, igya tapasztalatok gyüjtósére sem volt

módj Wc. Mégis elkezdtók - a dévaványai asszonyok be

lép:ás<)vel,i!3 alig több8H mint hetvenen - egy jobb

élet rem8uyótől vezére,Lee) bi~to89 állc.ndó kenyér

keresetet remélv8~

A szövetkezet megals.kuláso. nem sokban különböz"Ött

az ötveJ:~es években go:r::,bamódra s:.::nporocLó társulások:

nál, melye~{ a szabad vidék:" :rJ.unkaerőt voltak hiva

tottak lekötni~ A megalaln::.láE.: G?-;;)"szerUsége azonban

korántsem jelentett micden s:6öv8~kezetnól egyenes

vonalu, 'lé:i:;v·á.;lj.'OS fejlődést. rEegyónkben is tanui

voltun~ egyeG csoportozulásck lát-.,rányos fejlődésé

nek, de tanui vc:l.. t'L.üu;:: szc~retkez8"[;el: széthullásának,

megszün6sónek i8~ Az emberek ujba vetett hite, a
k"·· ,. II l' l l ~ - t J' • lozo3segl sze em Lna _a'::U.J...aSF1, u. veze es DZlnvona a,

a dolgozók áldoz.atvé.llalá8o..1~a termékek minősége és

piack6pe ss6ge vol tale :J.z:)k 8. leggyo.krabban előfordu

ló tónyezők, melyeK a kesőbtiekben is 'meghatározták

egy-egy ·cá:rsulás j övő~ ét ~ Kio.lc.kul t népi állarnunk

anyagi leheté8óge~ sem tették lehetővó még ekkor a
szövetkez.eti l "::i2.r gyo!:':", üte';üü fejlesztését, segi té-

sét -

Ma a gyümni Háziip3.:!:,j. Sz.öve't:ke z~:; t te.lepülé sünk leg

nagyo'b";:) iiz eme.
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Állandó üzemi létszáma eléri a 900 főt, bedolgozói
nak szám~ a 440 főt, jelenlegi eszközállománya meg~

közeliti a 95 millió forintot. Az önkényesen kiraga
dott pár adat azonban korántsem jelenti azt, hogya
kétségkivül megnyilvánuló fejlődGs egyenes vonalu
és zökkenőmentes lett volna. II szövietkezet életé
ben hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatták egy
mást, tanui lehettünk szép sikereknek, de tanui le
hettünk kudarcoY~ak is.

Az első lépéseket az utkeresés jellemzi. Gyapjuból
~észült bébi horgolt cipőt és kalácskenő tollat ké
szitettek szinte terjes egészében bedolgozói lét
számmal. A norvégmintás kestyü gyártásának a beve
zetése jó üzleti lépésnek bizonyult, mert há korlá
tozottan is - exportlehetőséget biztositott. 1953-ban
már 20.000 párat készitettek belőle hagyományos ter
mékeilcen kivül. Gátló tényezőként jelentkeztek eb
ben az időben él telephelyek állandó változásai, él

rátermett vezetői gárda kinevelése, a közös üzemi
tevékenység hiánya.

1967-ben még pl. mindössze 33-an - meósok, szállitók,
adminisztrátorok - dolgoznak a központi üzemrészben.
,A bedolgözók létszillna meglepően hullámzó és nagy szó
ródást mutat. 1955-ben 900 fő , 1960-ban 1400 fő,

1967-ben 1000 fő körül mozgott. Ez a létszám közel
40 települést jelentett, ennyit fogott össze a szö
vetkezet Abádszalóktól Kevermesig, Dunauj-Vár,ostól
Biharnagybajomig, de a bázisterület Gyoma-Endrőd és
vidéke volt.

A termelési érték 1955 ÓO 1960 között megduplázódik,
ötmillióról tizmillió forintraemelkedik. 1960é8
1967 között viszont stagnál. Ha figydembe vesszük
él telephelyek és a létszilln csökkenését, a termelési
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vezet6s6g és o tagság e16tt, hogya jÖ7Ő utja a

szerü , közö G üZeIl1i te'l,TékenY:Jégé" 2. gépe ci tésá ~

a

Az első lE5péselc 1968-b:.i11 tÖJ:"l;()nt:=k~ c..::'l1ikor kesztyü

kötő 68 szövődei gépeket vásároltak a központi ü

zemr6szhez. A bank 'v:Jl t épületénGk e [;z.övetkezet tu·

laj donába ker'Ülés$ é 8 bővi tó se .~eh(>t6vó tette, hog;y

uj termókek - tÖl'ölközők, lep8dők, ágynemiihuzo.tok,

unk uhák' ., ., . d J .. E' . (r" km ar ,- gyar1;as8. ln u ,Jon meg. ':~:C'e az l."osza.-
. l 1971 / '.., g '(2 k' o • ,.,' o o, t'ra eSl c - .-- 28 .L. ~ro. - a o-,~o:.Lp[i.rl agaza· gp-

pe sitóse, a pu~.ó\erek, S E',pkák, sál.:::.k ü?iemozerü gyár

tá8ának kezdetee, ),. körkötő 88 sikkötő gapek beszer:a&.

se folytán 1972,·r.ben c. 'sremeló,',:d 6:r't·-5k Gló:ri a 6-0 mil-

l ,' f o t + o, • -. /, • 6- t'''t b" llO O:;:'ln ° Vs [~z uz,eml .1.-:;-cszarn ·,').le . o r a eo.o-

gozók számo. vi,sz~;nt le;;sökicent 450 főr8~ Ebben sze

repet 2átszott 0,7, is~ hogy Dévt::./2n7á:'l ipo.:rközi

szolgál tntó tovéke.aysége-c lcitr,:) si tettek 9 amely no.p

jainkban ·cöbb mint lC'o :~ő,s kihelye2ett üzemmé c.:.La

kult. Az évek során azi8 0ebizonyosoQatt, hogy S8.

j át erőforrásokro. tál~1[lSzkod.vo. ~: 0lentőE:ebb beruhá

zás és fejlécéR .oeE1 ,.r;§::rho.tó ..• Ez:::r'-G flJl t IEJ.gy jelen",,"

t " , '97 b 1 tt· "J_o" " 1974 bosege o.z ~, 0-' en ~apo 40 El .~lG, CS - en

juttatott 44 rni21ió forint hitelnekn A fenti össze

get Gyom&'1 ÓS Dévo.7i:C_:Tár: u,: Ü~Gurészek épi tósóre,

korszer'Ü l{ötC és fe1do1goz6 góp:JY: te r~2;er:zésére for-'

ditották. Az 19"1 7 juniusára befojezőc1öt-c beruházások

r6v6n az e,gzközállon:;,~n~,T e16:;:,te [" 95 milJ.i.ó forintot"

A hetvenes ~vok közep6n biz~nyos negativ je1enoó

gek is mu'i:;atl:ozta~r. ':1. rninősóg:" lcövetelményrendszer



- 13 -

a mennyiség mögött háttérbe szorult, emiatt a pia-
cokon értékesitési gondok is jelentkeztek. Akadozott
az anyagellátás, lazult a munkafegyelem, a vezetés
és a tagság összhangja megbomlott.
A kibontakozás az utóbbi két évben megkezdődött,

de még sokat kell tenni azért, hogya jelentős beru
házás a népgazdaság és a dolgozók felé is produkál
ja azt, ami elvárható.

Ahhoz, hogya szövetkezet a jelenlegi beruházás
befejezódósével megfelelő minőségben elérje az évi
egymillió db. pulóver gyártását, hatszázezer ~ szö
vet, félmillió sapka és sá~ elkészitését, a terme
lési érték, a 160 millió forintot, sokat kell .még
tenni. Az elsődleges cél a gazdasági megerősödés,

az előállitott termékek minőségGnek javitása, a
piacképesség fokozása. Ennek lehetősége az elmult
évek visszaesése után meg-·van a mozgalmi szervek
és a gazdasági vezetők összehangolt munkájában, a
szocialista brigáronozgalom kiszélesedésében, a dol
gozók-szakmai képzésének javulásában, az üzemi de
mokrácia érvényesülésében. Ennek a feladatnak a meg
valósulása,a tagság élet és munkakörü1ményeinek
kedvező változását is eredményezi. Alapvető fela
data tehát minden szövetkezeti tagnak, hogy leg
jobb tudása szerint öntudatos, becsületes munkával,
építő jellegü javaslatával segitse a szövetkezet
eredményesebb gazdálkodását.



,~
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il. PARKOSITÁS 1Ss KÖZTJSZiJ.'ASÁGillTK FEJJJESZ~ÉSE
,
}~R-

DEKÉBEN.

Hazánkban a Hazafias Nópfront V* Kongresszusa ki
emelt feladatként je~ölte meg Q környezetvédelem és
környezetfejlesztés fel~datát.

Az állandó tudomlli~yos és technikai fejlődést csak
ugy lehet biztosit<:1ni, he, képzett, kiegyensulyozott,
egészséges embere~ dolgo~nak; ez pedig nem képzel
hető el tiszta, h~~nikus környezet nélkül.

Nagyközségünk pa~kositása és köztisztaságának ma
gasszinten tartása különösen fontos feladat. Egy
részt hozzáte.rtoL;ik ct moclorn ember életéhez, rüás
részt c..z egyre növekvő idegenf..lrr:;alom is megkiván
ja. A jelen Gyomájára jellemző a Körös, liget, für
dő, fejlődő lakótelep, vizmüL~álózatfejlesztés.Ezek
a jellemzők mind-rr..in.d sajátosan jelentkeznek o. po.r
kositás és köztisztnság terén~

A Körös tisztasága nemcsak a mi, hanem az egész or
szág érdekeo Nekünk klilönösen a két holtág tiszto.sá~

ra kell vigyázni, hiszen egyre nagyobb szerEfOt szá
nunk neki.

Ez év januárjá.bc.n cl tanács végreho.jtó_ bízottságána~'i:

ülésén egy uj liget telepitésének gondolata vető 
dött fel. Időszerunek tartjuk a témával való foglo.l
kozást, mivel a mostani liget elöregedőben van.
Most kellene tehát gondoskodni lehetőleg egy nagyobb
parkerdő jelleglis sportlétositményekkel kombinált
uj ligetről. Legalkalmasabb terület erre a célra o.
két község közötti területen lévő Füzfászug. E nagy
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terv megvalósitásához kérjillc majd mindkét nagy
község lakósainak, vállalatainak, közintézményeinek
a segitségét, hiszen az uj liget a leendő város
minden lakójáé lesz.

Ma még terméczetesen a kedvelt-Erzsébet- liget tisz
taságára kell különös gonddal vigyáznunk, tekintet
tel a nyári idegenforgalomra. Ki kell emelnünka azt
n munkát, amit az iskolák a tavaszi nagytakaritásban
végeznek már évek óta.

A fürdő parkositása kielégitő, ott csak az állandó
karbantartásra van szükség. A köztisztaság viszont
o. fürdő természeténél fogva állandó napirendi pont
kell, hogy legyen.

Községpnkben az utóbbi évtizedben egy szép, modern
lakótelep alakult ki, melynek a:-parkositása még
megoldásra vár. Az épitkezés következtében a terü
let nem alkalmas parkositásra. Sok a törmelék, a
talaj minósége nem megfelelő. Mi tehát a feladat?
A társadalmi segítséget nz ott lakóktól várjuk.-lt
tanács minden tőle telhetőt megad, de a lakosság
hozz-áállása a legdominá1óbb o. parkositás fejleszté
se érdekében. El kell érnünk o. lakótelepen, hogy
minden fa a helyére kerüljön. Vannak már szép -pél
dák. Egyes lakótömbök összefogásának az eredménye
már látszik.

A vizmühálózat kiépitése sok áldozattal is járt.
Fák, füves területek semmisültek meg. Most az a fel
adatunk, hogy a hiányokat pótoljuk. A tanács faisko
lájában pillanatnyilag mintegy 1000 db. kőrisfa

és 400 db. csö~gőfa vár kitiltetésre. 1977 tavaszán
megkezdtük egy uj facsemete kert létesitését. Itt
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jelenleg 6.000 db. vadgesztenyefa Jegy és kétéves
magonc/ van, mely 1982-83-ban lesz alkalmas a kiül
tetésre. Ez év ószén kivánunk beállitani 1000 dh.

'akácsuhangot, miután nagy az érdeklődés a gömbakác
iránt. 1980-ban ez is alkalmas lesz a kiü1tetésre.
Szivesen látunk mindenkit, .aki a portája előtt az
utcára fát akar ültetni. Kül~n~sen a Sebes György,
~talos János, Sziklai Sándor, Guttemberg, Munkásőr,

Móra Ferenc és Kulich Gyula utcák alak6it várjuk a
facsemete igényeikkel. Ha mindenki -saját és közös
ségi érdekből - n háza előtt megfelelően vigyáz a
közterületre, akkor szépen fásitott nagykijzségnek
mondhatjuk magunkat.

Szorosan kapcsolódik a k~r.nyezetvédelemhez a köz
tisztasági tevékenység, mely közoégünkben sajnos ko
rántsem megoldott.
A kijelölt .szeméthely rendezettségére annál is in
kább vigyáznunk kell mindnyájunknak, mert a község
belterületén van. A szemétlerakás legyen folyamatos
és c~lszerli, mert az összevissza lerakott szemét
balesetveszélyes és városképrontó. A jövőben foko
zottabban kell birságoIni az illegális szemétgyüj
ték létrehozóit.

Különös figyelmet kell forditani a liget tisztaságá
ra , a pavilon és a fürdő környékére. A felgyülem
lett szemétkupacok elszállitásáról rendszeresen kell
gondoskodni.
Ebben az évben jelentős lépést tervezünk a közti sz
taság érdekében. Be fogjuk vezetni a rendszeres sze
métszállitást.

A lakosság ugy szolgálja legjobban n köztisztaság ér_
dekeit, ha n kijelölt helyre szállitja rendszeresen
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a házi szemetet és természetesen vigyáz a közterü

let tisztaságára.
Mindannyiunk érdeke, hogy szép, tiszta legyen a
községUnk.
Tegyünk eleget a Hazafias Népfront V. Kongresszusán

•
megjelölt ~eladatnak!

HIREK - ESE~lÉNYEK.

- A községi Pártbizottság és a Tanács VB. meg
hívására március 4-én találkozóra került sor
a községből elszármazott jelentős közéleti

emberekkel.
A találkozó egésznapos programjában részt
vett Győri Imre elvtárs a Központi Bizottság
titkára,
Keserü Jánosné elvtársnő könnyüipari miniszter,
Dr.Pál Lénárd elvtárs az Országos Müszaki Fej
lesztési Bizottság elnöke,
Dr. Szabó Ferenc elvtárs a Központ~_~zikai Ku
tató Intézet főigazgatója,

Nagy Dániel elvtárs az Elnöki Tanács nyugdijas
elnökhelyettese és felesége,
Mónusz Gábor elvtárs a Szakszervezetek Országos
Tanácsa Külügyi Osztályának nyugdijas vezetője,

Mester Ferenc elvtárs az Egyesült Izzó Rt.nyug
dijas osztályvezetője,

Szilágyi István elvtárs szirunüvész.
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A megyei Pártbi~ott8ág részéről Frank Ferenc
elvtárs a Központi Bizottság tagja, a megyei
PB első titkára és a j á:::,ás pár4.; és állami ve

zetői.

A vendégeket Jenei Bálint, Farkas Sánsor és
Varga Zsigmond elvtársak tájékoztatták a köz
ségpolitika helyzetéről és célkitüzéseiről..
Megtekintették a Háziipari Szövetkezetet, kör
utat tettek a községben és baráti találkozóra
került sor a község jelentősebb társadalmi, gaz
dasági vezetőivel.

Az elszármazott elvtársak elismerően nyilatkoz
tak a település fejlődéséről, a céltudatos véÍ
rosépitó munkáróle
További eredményes mlmkánkho"z- - 8:::,kölcsi támo
gatásukral biztositva - sok si~ert kivántak.

- 'Március 8-án a 68. Nemzetközi Hónap alkalmábó-l
minden üzemben, intézményben nőnapi ünnepségeket

tartottak. Az ünnepségeken mélta~ták cl. nók szocia
lizmust épitő társadalmururban elfoglalt helyét,
szerepét , kimagasló erE:drnényeil{et és nem utolsó
sorban csaláG."l8velési elhiva-cottságukat"
A nónap alkalmából községünk~ől is többen részt~

vettek romániai társasutazásban, továboá kitün
tetésben és jutalo~ban részesültek a kimagas
ló munkát végző nők és a nőpolitikai határozat
végrehajtásáért eredménye sen munkálkodók.

.. Március 15-én az 1848-2.s szabadságharcra emlé
kezve iskoláink Üllnepség0ket tartottak. Az linnep-
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ség keretén belül megkoszoruzták az 1848-as em-
• lékmüvet.

- Március 19-én a FIN Kupa jegyében' Ifjugárda
járőr és lóverseny került lebonyolitásra 120 fő

részvételével.

- Március 21-én községünkből 15 ifjusági csapat
vett részt a járási VIT vetélkedőn, melyen a Vi
harsarok Halászati Termelőszövetkezet fiataljai
negyedik helyezést értek Gl.

- Március 21-én a Tanácsköztársaság kikiáltásának
59. évfordulóján az 1919-es eillÉkmünél ünnepi meg
emlékezés volt e A megemlékezést követőenüzeoeink,

és intézményeink, valamint az 1919-es vörösk~~o

nák - kegyelet jeIéül - megkoszoruzták az emlék
müvet. A dicső Tanácsköztársaságra emlékezve ko
szoruzásra került sor a Nagyközségi Tanács épüle
tén elhelyezett direktóriumi emléktáblán iSa
Az ünnepséget követően vetexán találkozóra ke

rült sor, a veteránokat vendégül látta a Viharsa
rok Halászati Termelőszövetkezet.

- Április 4-én, hazill~ felszabadulásának 33~ évfor
dulója alkalmából községi diczünnepségen emlé
keztünk meg felszabadulásunk jelentőségéről ,mél
tatva felszabaditónk, a szovjet nép testvérisé-

gét, iránta érzett tiszteletünket, proletárinterna
cionalizmusunkat.

ÜrLnepségünkön szovjet vendégek is ~észt vettek.
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A felszabaditó szovjet hősökre emlékezve üzeme
i~ megkoszoruzták Dévaványán a felszabaditó har
eok során elesett szovjet katonák emlékmüvét.
DiszÜDnepségtink keretei ,között Nagyközségi Taná
csUrik eln~ke - az 1977 évben kiemelkedő társa
dalmi munka elismeréseként - kitüntetéseket n-

o dott át üzemeknek. szocialista brigádoknak és dol
goz6k:nak.
Az évforduló kapcsán üzemeink és intézményeink
is helyi ~ségeket tartottak, mely ünnepségeken
több dolgozó részesült kittintetésben és jutalom
ban.

Április 5, 6, 7:"i napokon megyei uttörő ifive-
o •

zetó találkozó volt 80 fő részvételével.

Április 10, II , l2-én II. járási örsvezető ta
lálko.zóra. került sor 60 fó részvételével.
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