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Gyomán s~n1etett ••••• ma könnyüipari miniszter!, ." .

1978 •. évi első számunkban Győri Imre elvtársat, az
MSzMP. K5zponti BizottBnr-ának titkárát mutattuk be, 8yi
gyermek és ifjukorának egy részét településünkön töltötte.

Jelen számunkban Keserü Jánosné könnyüipari miniszter

bemutatására kerül sor.
Szeré~ kezdemÉnyezésünkkel - s immár sorozatunkkal -
nem a hivalkodás a célunk, hiszen orszá{runk számtalan
appóbb-na~~obb települése dicsekedhetne olyan személyisé

g~kkell akik a politikai, társadalmi vagy kulturális élet
t~ületén maradand6t alkottak, vagy alkotnak. Másrészt
ezek a személyek saját munkájukkal, szorralmukkal, tehet
ségükkel nyert.ék el funkci6jukat, az indi t6 köze,p: csak

szetény támogatást jelenthetett. Igy nem is C8+Unk nz
ap!'6lékos, lexikális adatfeldolgozás, hanem csak egy-egy

életpálya vázolása a Gyomán született, vagy innen induló
jelentős $zemélyiségekről, bemutatva őket hiradánk olvas6
táborának.

Keserü Jánosné Gyomán született 1925-ben. Édesapja kőmü

ves épitőiparos volt. Az akkori vidéki iparosok közül a

leghalad6bb gondolkodásuak az épitőiparosok voltak. Ez

összefüggött szakmájuk jellegéveJ.:. A vidéki munkanélküli

ség elől a nagyvnrosokba ~s Budapestre jártak el doIgoz- ,
ni, ahol a nagy épitőiparos vállalkozók fovadták fel őket.

Itt kerültek kapcsolatba a munkásmozgalommal, itt lettek
tagjai az Épitőiparosok Szakszervezetének, mely most ünne
pelte megalakulásnnak 75. évfordu16ját,.itt ismerkedtek
meg a marxizmus-leninizmus tanitásaival.
Ez a kapcsolat erősitette bennük a munkásmozgalomhoz
va16 tartozásukat, fejlesztette az ujért, a haladásért

va16 harcukat. Ennek eredBényeként a gyoLJ.ai épitőiparosok
már a huszas évek második f~léhen megalakitották az

Épitőiparosok Szövetkezetét. Ennek a szövetkezetnek szer-
. vezője és alapitó tagja volt Keserü Jánosné édesapja is.
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Az édesapa és halad~gondolkoddsu társBinak küzdelme
az akkori társadalom helyi vezetőivel, akirobbant
gazdasági világválság nehézségeivel - hatott az értelmi
leg igen fejlett gyermekre is. A szövetkezet felbomlfsa
és az annak révén kialakult rosszindulat következménye a
családot Budapestre kényszerltette. Az éd~sapa a főváros

ban Qég erősebb kapcsolatba került a.munkás~ozr~lo~,~l,

harcos szaks~ervezeti aktivista iett. Ez a harcosság ha~

tározta meg a felnótté váió gyermek gondolkod~sót is, qri
Pesten v~gzete el középiskolai és egyeteoi tanulm6nyait.
A tudás egyre jobban párosult benne a munkásmozgalmi aka
rattal.
Keserü Jánosné aBelkereskedelmi Minisztériumban dolgozott
11957~61/, ~s munkája eredményeként miniszterhelyettesnek
nevezték ki. Magasfoku felkészültsége és rátermettsice
később alkalmassá tette a könnyilipari miniszteri kineve
zésre 1971-ben, s ebben a beosztásban azóta is eredménye
sen dolgozik. 1967-tól ~KPVDSz. Központi Vezetőségében,

és 197o-7l-ben az MSZMP. V. kerületi Bizotts8~ában isc.'

tevékenykedett.
A miniszterasszony belpolitikai esen~nyeink jelentős

sz6szólója. Gyakran nyilatkozik a rádió, a TV, az ország
szine e16tt~.6szinte válaszai, nyilatkozatai megfontoltak,
közérthetóek.

Mi gyomai lakosok a távolból is figyelemnelkisérjük
tevékenységét, örülUnk.növekv6 népszerüségének, büszkék
vagyunk. jelent~s közéleti tevékenységére.
Nagy elfoglaltsággal járó funkciója seB akadályozta neg
abban, hogy a közelmultban kétszer is ellátoeasson szülő

földjére, Gyomára. Mindenkor érdek16dik életünkről, 0.~yütt

örül eredményeinknek, biztatást, és tanácsot ad, a lehető

ségek szerint támogat bennünket.

Szeretettel köszöntjük Keserü Jánosné miniszter asszonyt,
kivánunk szivból munkájához további sikereke~, eredményeket!
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Mind több 9s l:;öbb s:~2.11al kö :j:JL,ik cg]b;) o k8t Ge

lepülés ~azri~s Gi ólstc, maly haszDosan és j81en

tősen 8'::8i ti ~ ti.:.rsc\..·olompolitikai c.;; l , o.z üg;yosü

lés 3S V~>.L'OSs3. n:/ilv;-!:üti-..s 310,;:·b::,;3t.

LG~utóbb 1978. m~jus 24-én ~l~BozaJt a k~G 9.~t VB.

TanGcs i11e~&kcs vez3t~i is. Az e~ü~Q;DJJt ~S fo1
aLlatok SL'.mbcvéGele, m3.rlegc13sG slapj n az, cl l-:özös

valem~0Y 8811..3fo[lal s ~laku1~ ~l, hoC~ ~J ..1isQc.~

i tc31hCJ \Jo ds c~ l tud.::; ..;os, I.~: 67 b'.) rUD;o 1ii cse l...; ic;; ~s;.:;u l::; l··

é~hQtő a hatodik ö~évJS ~G~V kÖZj~0 t jen a talcp~-
"

ls2.,f>.'.r eg~0sülélse .38 egJbcn V;}...i'oss·~:. :J3'ilv.nit >:'3.

Ez a/~ ..:..ll.:.sfoglBL.s L:onk.rb:~é1bb,~ t'~:szi,liOV bb iJÖV0

li V~.1:i.'íJGvtestlUo'G8iDk jövő;~ 8:pit,~; fole16;c,i3égsu, L'-

kOSSl.,gunk c2.::F:.: teme.::; szolg ,·_l~ ~_.t. Ennek tu(;:; lj. ban
s~ülottek me3 2.zok a t;:özös JÖD'Jós.,;k, .1L.sfo~loL.soJ;::,

mel;y:~k vcsrcfHjt.c.sa faLJáüle.;iil s,~LL~~3i~;DS a v-;'.:.:'osí
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lG zésé t.
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f~j18G~t~a~t iÖZpODti p§nzforr~~ok sagits~G~vJl

is biz~o~itJni t011.
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felhaszn~las~ü is l0hatjv~ k011 tenni.
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3 / Okt t ,· , '" , . t' , 1;1' J k f' '1• a aS1, egeszsegug;rl ln C7,rrie:rlYY:> I"'?'l. cun __ 8;: ..8SZ-

tÁsére, korszerüsités4re eddig is nagy gondot fordi-

tottunk, azokra jelentős anyagi réforditásokat biz

tosi tottunk saj á t erőből. Tetemes 17'01 t az él tárz adal

mi ~sszefogás, cselekvőkészség is. mely lehet~~6 tet
te a 60 férőhelyes b~lcsőde, a 600 a~agos nRpk~zi±

k~nyha-ebédlő és a két 4 te.n;;0rTI1(jS i.akola felép:;;.té

sét. A növekvő gyermeklétszám miatt szli.ksC:ig2S 1 hogy

központi támogatást kérjünk és kapJun~c a ~dt község

k " ··tt· t "1 t fl" t ,'" t'l ' 0.4. .OZO 1 e ru. e en . e_epl ene.·) :;-:r-;),,8. es ú 1-,:::c:~8rmes

iskola létrehozá.sához lehet5"J.8.€ a l1st.-:dU,:: ()+;6ves terv

l .., f l'b E kh b};' " _. '1' ., J l .,e so e e en. ze ez a 8:rU_.2'7.?C::Ol':!lC'Z. .:::e:':.11 Ke .-" Je-

rási és megyei vezetőtestüle"';eir;ksegi tsé ~ét, e~r8t

értő támogatását.

4 / A ., d "Id' .. l '/ :ol" .. l,." '" , .". ·1 t.. • 'I• gyomal es en ro 1 muve oass:_ ~la'?·8.~r p.Fl~e··.,eJ. l~or-

szerotlenek, elavultak. :Nem 9J.ki;,lr1a2s.~;: a kCZ:;lFv(·lő-

dési páTthat8rozat és t~rv0.ny szelleméb~l fakadó e~j-

" k N f l d t k II ' t" Al' t 1 " .' ... t·re nove vo e a a ,o e 3 ~eE'(;r8.o .:-1. .·:e ~CZ8-:"r: -:;00

ezerre tehető általános és középiskcl:3.3 kOl';;' ~ 'vale.-
o t" . KISZ f' t l' . '" 1 ' ••. .. ~ .... ".' • k lmln uzeml. la a JalY·OJ. V8.~C ~~OZlii1-\~3 __ ':::CiC3l > u .. -

t 'l" , k ,. j' 1 -' ,.. t l'" ..,ura lS es szora ozaSl gor. oS.cOG..s,g ir',j',T3 e oe:r~ ;.l~J a

l Ir k ".. l " " , . ot fl' . -,-' , ~ ro' t .,e o egy orszeru muve oaeS1. .QdZ 2._2pJ. '288.·, .!2,Z -' .1.8-

hetőleg a hatodik ötéves tC>I',- =,-;~':?c_r:/r: 8. >~:. ~c':'':-Z8<g

közötti k~zponti beruh6zásokLsn-'c keLi s~ PY'2.1~.• ,

5./ Gondot kell forditani a K,rOITJci +'8r:né' L f'Jr'" ~ tO':T.?·hb

fejlesztésére. Kérni kell a megyei eg3."Jzségij.g;'Ti osz-

t 'l 't"t f" d" , " .. lY' " ol' '.4.'a y segl ese a ur o gyogJ IUI'l<O Vi::: \:8...LO ny 1 VE~nl ,,8.-
sához. Keresni kell a kapcsolatokat - Megyei ~anács,

Szakszervezetek Megyei Tanácsa és a SZOT vona12n 

legalább egy 100 ágyas üdUlő épi tése érdei-:ében.

6 / F l k II . t· 'll r'l0' '-Z .4.',\-- '·.4."t• e e gyorsl anl 97. R. . P'Y'." l'.~'::"· L3,)or epJ. vese

a már erre a célra kijelclt S?viG..::~J.;)'~~ :,:~l"v ..

rtileten.
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7./ Egészségügyi ellátottságunk jónak itélhető. A jövő

feladatai között viszont szerepelnie kell egy korsze
rü városközponti rendelóinté-zet felépi tésének. Reáli
san elképzelhető időpontja a hetedik ötéves terv.

8./ Meg kell oldani mindkét település belteTÜletén lévő

holtágak rendezését. Ez már lakosság-egészségügyi,
fürdő és egészségügyi kérdéssé nőtt. Emellett negativ
hatással vam az üdülőövezet továbbfejlesztésére, a
vizisport fellenditésére és az esztétikus környezet
kialakitására.
Mindenek előtt megfelelő sorrendiség mellett az ~ió

vizcirkulác1ót kell biztositani, mely már önmagában
sokat jelent a holtágak vizének tisztasága, az egész~

ségesebb környezet alapjainak megteremtése érdekében.
Ezt követően törekedni kell esztétikus parti övezet
kiépi tésére •

9.1 Tervszerüen tovább ~ell fejleszteni kereskedelmi há- 
lózatunkat és szolgáltatás különböző területeit. Az
ÁFÉSZ eddig is elismerésre m~ltő eredményeket ért el.
Céltudatosan tevékenykedni kell egy korszeTÜ áruház
felépitésére, valamint GELKA, OFOTÉRT, autó és motor
szerviz szolgáltatások városi igényeket kielégitő ki
épitéséirt. Mindezekhez megyei vezetőtestületeink tá-
mogatását is meg kell nyerni.

10./ Jelentósen tovább kell lépnünk belterületi szi~árd

burkolatu uthálázatunk kiépitése teTÜletén. Ehhez
szintén központi támogatásra van sZükség, különÖSEK
tekintettela~rra, hogy ezen a eimen sem a Itt. sem az
v. ötéves tervben támogatást nem kaptunk.
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Mindezen főbb beruházáspolitikai tennzvalókon kivül to
vább kell fokozni együttmüködéseinket mind ipari, mind
mezőgazdasági üzemeink együttmüködése, fejlesztése ér
dekében.
A két község lakossága s ezen belül jelentős számu ifju
sága előtt már nem vita tárgya a közös jövő egyaütes
szolgálata, közös épitése. Ezt a munkát azonban most már
még céltudatosabbá, még egyérteImübbé és még lendülete
sebbé kell tennünk. Ez a ma élő és dolgozó ember fele~

lős~ége és jövőt épitő kötelessége.

A yyomai Fa- és É~itőiRari Sz~vet~kezet

közmüvelődési é~~t~

Nagy feladatok valóra váltását segitette elő államunk-
é~' kormányunk a két éve megalkotott 1976. évi v. sz~

Közmüv.elődési Törvény és az Le35/l976-os~Mth.,kfadásá
vai. Ebben rögziti az i~ari szövetkezetek közmüvelődés- -,
sel kapcso.latos feladatai t, 'e tevékenységek anyagi tá
mogatásának módjait.

A Gyomai Épitőipari Szövetkezetben már a törvény meg
'jelenéseelőtt is hagJTományai voltak a közmüvel'ődési

tevp.kenységek szervezésének. Igy a szövetkezet vezető

inek és dolgozóinak csak tovább kellett haladniok a meg
kezdett uton ahhoz, hogy törvé~yt végrehajtsák.,
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Munkájukat előre elkészitett, éves terv alapján végzik,
melyet az egységes községi közmüvelődési tervre épite
nek minden év elején. Igy nem szakadnak el azoktól a
köz~égi rendezvényektől, programoktól sem, amelyeket a
~~gyközségi Tanács tervez.

Ha átte~~ntjük azokat a kiemeIt feladatokat, melyeket
maguk elé tüztek, képet kapunk a szövetkezet közmüveló
dési célkitüzéseiről:

~Undenek előtt a dolgozók világnézeti nevelésének szin
vonalát kivánják növelni.
E cél elérése érdekében szervezik a politikai oktatá
sokat, mind szinvonalasabban, és egyre aktivabb részt
vevőkkel.

Előreléptek az iskolarendszerü képzés területén is. E
munkához nagy segitséget adott a ..Nagyközségi Pártbizott-.-.- -

.~.,

- KiemeIt feladatként kezelik a szövetkezetben a terme
lést segitő szakmai müveltség fejlesztését is.
A tervszerü szakmai képzés eredménye, hogy nőtt a kö
zépiskolával, illetve középfoku szakmai képzettséggel
rendelkezők aránya. Rendszeresen foglalkoznak szakmun
kástanuló képzéssel, melyhez t anmühelyt , és jól képzett,
függetlenitett gyakorlati oktatókat biztositottak. A
pályaválasztási kiállitásokon való részvétellel kellően

. felhivták a fiaaalok figyeImét a Szövetkezetre, válasz
tott szakmájuk szépségeire.

A müvészeti nevelés érdekében a legtöbbet, a szocia
lista bl-igádokban értek el, azáltal, hogy egyre na
gyobb számban vettek részt a dolgoz6k komoly felkészü
lést és tájékozottságot igénylő vetélkedőkön, szinházi
előadásokon, TIT rendezvényeken, kiállitásokon, tár
latokon.
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A fenti.- eredmények e18resébe!i.

jól és összehangoltan dolgoz6
"'b' tt ~ l 'rI - "'l17"~~'1·r:.J+l~ r c:,'. "h': .l--1.. , ..•.~- .... 1no )..zo sagne~, eo et S,-,O., ~ v_~e Z'",T.l .... .JZO u l..:~·.c.l:S.l,aKc
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kialaki tása, folyamai'ossá t/~tcle többszöri l<::í.:~6:Y'18+ u~;';2n

sem sikerült, felade.t""l:!.1k le8z, bogy elZ es'C;teDldnt i . klv.b

'foglalkozásokat állanö::Ssi tS8k, hLw;e:n e, feltptelei meg··

vannak az állandó k~.ub U~8m( =tet.)eén8k,~

A szövetkezet do 19oz, ó i nak Ylag-y o b~) '~8SZ e Je) c-~\re~l alnli

fiatal. Ez a tény teszi lehet5vé Rzt a pezsg6 sportále
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kulturális alapjábó] biztosit~ák 2 szükséges anyagi



10

fedezetet. A biztositott öss~eg elosztását a szociiI
politikai és közmüvelődési feladatok megtervezésével
egyi~óben a Szövetkezeti Bizottság és a KISZ alapszer
vezet végzi. Ezt indokolja a fiatalok jelentős számao

A bemutatottak alapján láthatjuk, hogy a szövet~ezetben,

biztositva van az anyagi és szellemi erők teljes koordi
nációja. Ennek ~redménye egy -oly~-na~Tközségi szinten is
.igen jónak i télhe.tó- közmüvel·ődési élet, melynek j elenlé-
tét egyre inkább a dolgozók belső igénye·biztositja.

Bemutat juk aliVIHARSAROK"

Ha~ás~ati Termelászövetkezetet

....~

Még alig hallgattak el a fegyverek az orszá~a, amikor
!l-köTő'sökön'addig bérlőknek dolg~zó hal-á.s-zok~-;e;vezked

ni kezdtek • .Amikor 194,5. aug~sztus 16-án megjelent a
6~OO/1945. számu Miniszteri rendelet, ami lehetóvé tette
a szövetkezeti formában a vizek bérbevételét, ~z~bálysze~

rlien is' megalakultak a halászati szövetkezetek: 1945. ok-- .

t6ber 25-én a Hármas-Körösi Hnlászati Szövetkezet 93 taggal
2371 kg•.vizterUleten, Mezőtur központtal-; ~s olCtober- 2t;--éri
a Kettós-Körös~ H§llász_ati Szövetkezet 34. taggal." 860 kg.
v1ztel"Ületen Békés központtal.

~ két szö~etke~et ~~~2. juniy~ ~-:.á!2 e_gyesütt és "VIHA.R-_
SAROK" Halászati Termelőszövetkezet_névenGyom9- ~özpont

tal kezdte meg müködését. A mü~ödési terület véglegesen
1962-ben alakult ki, amikor a termelőszövetkezet 20 évre

kapta használatba államunktól a természetes vizeket.
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Az 1977 évi 30. törvényerejü rendelet a természetes vizeket
örök használatba adta a termelő egységnek, igy jelenleg
i658 ha. természetes vizterület~n gazdálkodik a
"VIHARSAROK" Htsz.

Ez a terület magába fáglalja Békés megye· termés·zetes vize
inek-nagy:részét, mely vizek átterjednek Hajüu, Szolnok és
Csongrád megyére is.

Fő t~nnelés.i ág~zat- a hal_ász~t, amely természetes vizi ha
lászatból é.s -tógazdasági haltermelésbál áll. ~zt e~észiti
k~á~_al~p~~véke~~ség__ k~r~tei között, müködó halfeldolgozó
üzem~;_ halászcsár~a, bis~trók ,_kesz~g~üt6k~-éj -halértékesi
tó hely':e~. Mellé~~evékenységke re_t~iköz~tt go~b- és fém
tömegeikk üzem müködik.
Kisebb beruházások, felgjitások, karbantartások munkáit
az építő brigád és a gépmühely végzi, a szállitási munká
kat pedig a gépkocsi üzem.

A szö.etkezet gazdálkodása tehát- igen szerteágazó. Ennek
ellenére az üzemágak jól kiegészitik egymást, mert a hal
termelést az országban a halászati termelőszövetkezetek

között egyedül teljes vertikumában végzik, ugyanakkor a
mmlléküzemég a gaz~aságos termelés mellett a halászat és
a fe+dolgozás szakaszosságából adódó bevételi források
kiegyenlitódésében segit.

A szövetkezet dolgozóinak létszáma 370 fő~ !z árbevétel _
1971-ben-55-nd.llió Ft vö-i t-.- Az utóbbf években mind ter-
melési, mind árbevételi vonalon jelentős fejlődést értek
el.

A heltermelés 1971-hez képest közel megduplázódott:

1971-ben 3772 q halat termeltek, 1977-ben 7027 q-át. Ezt
a termelésnövekedést ugy érték el, hogy-közben a vizterü
let - horgász érdekből történt vizelvétel következetében -
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,)08 ha-ral csökkent. Ezt a termelésfejlesztést a termé
szetes vizeken megvalósitott u.n.busaprogram, a halas
tavak rekonstrukciója, és a biz~onságos értékesitést
segitő halfeldolgozás megszervezése tette lehetővé.

A növényevő halak nagyobb mérvü kihelyezésével és azt
követő lehalászásával197l-ben kezdtek foglalkozni. Akkor
az összes fogáson belül 607 q részt képviseltek, l0/77-ben
pedig már 4026 q-át, tehát az összes fogás 57 %~át. A
természetes vizeken a jövőben még fokozódik e fajta ter
melése, mert a legtisebb önköltségü hal.

A tógazdaságot az 1960-as évek elején kezdték épiteni.
A gynnge minőség és a karbantartás hiánya miatt a tavak
állapota, termőképessége leromlott ugy, hogy 1970-ben
185 ha. felületen mindössze 860 q volt a megtermelt hal
mennyisége. Elvggezve a rekonstrukciót, 1975-től kezdve
2800 q a~ évi halastavi hal termelés. Jobb minóségü te
nyészhalállomány került ~ihelyezére, és ezzel 'lehetővé

vált, hogy az áruponty nagy része nyugati exportra ke
rüljön. 1977-ben 546 q ponytyot vittek el közv~tlenül a
hafastó part járól a nyugatnémet vevők, az évben 600 q
az exportterv. A halastó Körösta~csa határában üzemel,
amitől nem messze egy régebbi tó rekonstrukciója is fo
lyamatban van, ahol 90 ha~ területen lehet tenyészhalat
tennelni.

Halfeldolgozással 1973~ban kezdett el foglalkozni szö
vetkezet. Akkor néhány asszony naponta pár q halat

tisztitott meg, és nylon tasakban került értékesitésre~

Azóra az egyik legdinami~usabb fejlődő üzemággá vált,
és ez a fejlődés a jövőben is folytatódik. A.halfeldol
gozó üzem kilépett a szövetkezet keretei közUl. Ma már
nem csak a saját halukat dolgozzák fel·, hanem más gaz
daságokét is~ Kilépett az üzemi keretek közül azzal is,

•
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Az intenziv holtága~ fokozatos átalakit~sa, alkalm~sá

témele halastőszerü gazdálkodásra az VI. ötéves tervben. ,

történik meg. Átépitésre kertil 'a Békéscsabai halászcsár-
da és ezzel alkalmas lesz a korszerü vendéglátás megVQ
lósitására.

Ezek a tervek elég feszitettek. Csru{ ugy valósithatók
meg, ha a dolgozók tisztában vannak a fejlesztés jelen
t6ségével, egyetértenek azzal, as támogatják is azt.
Nagy összefogásra, fegyelmezett munkára van szükség, ami
ben a legnagyobb segitséget a szocialista brigádok adhat
ják. N~velni kell a brigádok, és a brigádokban dolgozók
számát, kihasználva a versenymozgalomban rejlő lehetősé

geket.'

Az ado~tBágok mindehhez megvannak. A célkitüzések meg
alapozottak, mostmár a szövetkezet dolgozóin és v8zetóin
mu11k, hogyan élnek a lehetőségekkel, hogyan valósitják
.~eg terveiket.
~ovább lépve a megkezdett uton az a törekvés, hogya

"VlHARSAROKtt Halászati Tennelőszövelökezet a község erős

gazdasági bázisa legyen.
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A szolgáltatás 'helyzete Gyoma nagyközségben

Társadalm! rendszerünk fő célK±tüzése, munkaeredménye
inkie ·{·itve7

.'áiland6an javitani a -lako~ság él-~tkö-rÜl

2ft~!l-;'e!t~ .4J.~tszinvonalát~~· Ennek ~gyi.k-kiemelten fontos
- .' .

te~le_te a l~osgág~ ~-z<!!gál tatá~ '-á}landó !~j le~~tése.

~agyközségUnk felelős vezető testületei, társadalmi és. .
gazdssági vezetői jól ismerik ezt a feladatot és munká-
jukban kiemelten fontos feladatnak tGkintik.

Legutób~ a Nagyk?zségi Tanács májqs 25-én a település
. fejlesztés kapcsan tárgyal ta az ella.tás szolgáltatás
. helyzetét •

Május IO-én pedig a Nagyközségi Tanács VB. önálló napi
rendi pontként tárgyalta a lakossági szolgáltatás hely
zetéről szóló beszámolót.

t
:.. .

A beszámol.ók fontosabb megállari tásai:

A ?ipójavitást az igényeknek m~gfelel~en ~égzi a F:örös
v~~ék~ Cipás~ ~zöv~tkezet ~gy-tat napo~ vá~lalásiidő

vel, de. uj munkát nem vállalna~. Öt dolgozójukból három
gyugdijas, a két aktiv dolgozó közül a részle~ezető

nyugdij előtt áll. A kilátástnlnn létszámproblémát ugy
hidalják át, hogy felvevő hel-ret 'léte'sitenek a megye te
lepülésein,. a ja;vitó mühelyt pedig Békéscsabán korszeru
körülményeknek megfelelően alakitják ki.

~~~~!gál~~tópázb~_három ~~ö~e_tkeze~_v~gez_~z9~g~lta

~ást, töb'p__~e}'gleten.
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~~ Endrődi Szabóipari Szövetkez~t megrendelésre női
. --

ruhákat készit, két fő oktató és 25-30 fő ipari t~nu-

ló foglalkoztatásával~Vgllalásl ~id;jü~ §-8 h~t,_~s

igy is nagyon sok az elutasitott igény.
Rajtuk kivül 3 fó női szabói és 3 fő férfi szabó kis
iparos dolgozik a szolgáltatásban.

A Békés megyei Szolgáltató Szövetkezet alkalmazásában
~ét fó fényképész jól látja el a nagyközség ~lyen irá
nyu szolgáltatását.
Az amatőr filmek és igazolvány~ffnyképek·vállalásiide
je 3-6 nap,mütermi képek 3 hét, szines ;felvétei-ek
- - -

egy hónap.
A--szines képeket nem itt dolgozzák ki, érdekeltségi
rendazerük nem ösztönzi a dolgozókat a·szines felvétel
elkészitésére. Igény volna rá, de felszerelésre egyen
lőre nem tudnak anyagi befeketetést eszközölni.

Kedvező változás az OFOTÉRT helyi kirendeltségének
megnyitása. A tevékenységi kör bovitését és a nyitva
tartási napok számának növelését igényli a lakosság•.
A VI. ötéves terVben szeretnék megoldani.

". ~ szolgáltató szövetkeze·thez tartoznak a. női-férfi
fodrás~at és a kozmetika~ Az üzletheiyiségek megfelelő- .
ek, &. női fodrászataban 7 fő, a férfi fodrász·atban 6 fő

dolgozik.
Ünnepnapok előtt elsősorban a női fod~tszatban van tor
lódás. A kozmetikai ellátás megfelelő.

A szövetkezet ~ellett három kisiparos végez még ~odrész

szolgáltatást.

Vegytisztitást, mosást, szonyegtisztitást a Patyolat
V~llalat gyomai felvevőhe~jyel. a.Szarvasi Szirén Szö
vetkezet a Gyomai Szolgáltató Házban végzi ezt a szol
géltatást.

,
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Mosást két hétre, vegytisztitást egy hétre vállalnak;
Gyorstisztitást 48 óra alatt végzik.
A szövetkezet tiszta ágyD.emü kölcsönzóoS'sel tervezi
hóvi teni a szolgál t8tést" L 2-akosság eléged8tt ezzel
fl szolgáltatéssal, a szolgáltató}:: 8ü}rK,-J.l nUg"Jobb igényt
is ki tudnának elégiteni.

Egyre ~öbb á rádió, televizió és hiztartási gépek szóma
anagyközségben. _Össz:sen 4~000 d'!::l rádió és 2.800 db
televizió, mintegy 8.000 db háztarttsi kisgép szervi
zét és készpénzes javitását kell biztositani.
Ezt a munkát ~.GELKA5 va10mint 8 Fa- és Épitőipari

Szövetkezet RAMOVILL szervize és főállasban két fő kis
iparos végzi.
A GELKA gyomai kirendeltségÁnek müsz8rezetts~e ala
csony szintü, komolyabb javitásakct Szeghalom végzi.
Átlagos javitási idő 8 napa
ARAMOVILL szervizben import készülékek szerviz ellá
tását és minden faj tD. készülék készpénzes j avi t'ását
végZik.
Mindkét egység nagyobb igények kie18gitésere van fel
készülve. A forgalom alapj á.n megállo.pi tható, hogy haa
garancia lejárt, a szükséges javitásokat sokan házilag,
vagy i'smerős villanyszerelőkkel végzik el.

A Fa- és Épitóipari Szövetkezet a kerékpá~, a motorke
ré~"pár és az olajk8'.lyha szervizét és készpénzes javitéÍ~

sát látja el, egy szervizben két fő létszámmal. Ezt a
szolgá.ltatást ebben az évben megőgazdasági kisgépek
szervizével és készp6nzes j~vitásával bővitették.

Ide kivánkozik a személyi tulajdonban lévő 500 db sze
mélygépkocsi javitása~ tisztittsa, Sajnos ilyen szol
gál tatás egy-két gyengén felszerel t kisiparostól el·
tekintve nincs a nagyközségben. Szükségessége reális
valóság, egy közepes 2utószerviz megépit6.se, azonban
csak él VI. ötéves tervben várhatóo.
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Nagyságrendjét tekintve az épitőipari javi tás és knr-·
bantartás iránti lakossági igény Q legnagyobb.
Az ellátást jól szolgálja, hogy- a Fa- és Épitőipari

SzBvetkezet ávi 1,2 millió Ft-os épit~ipari szolgáJ.totó
kapacitást hozott létre a lakosság részére és a közös
tanácsi kBltségvetési üzem már erre az évre l rru::hllió Ft
kapacitást tervezett lakossági szolgáltatésra.
Jelentős a 43 fő kisiparos és a müködési engedéliyel
dolgoz6 épitőipari szakmunkások szolgál taió tevékenysé-
ge iSt mindemellett nyári időszakban továbbra is nehéz
apró munkára kőmMvest, vizvezetékszerelát, ~dogcst,

központi fütésszerelőt találni.

A felsorolt szolgáltatásoko~ tul jelentős a mezőgaz

dasági üzemek és az ÁFÉSZ kedvezményes szolgáltatása,
elsosqrban a szövetkezeti tagok részére, főként a ház
táji és kisegitő gazdaságok müködésének segitésében.

A szolgáltatások további fejlesztését és a lakosság
komrnunállts ellátását a települélJpár várossá fejleszté
se jelentősen felg;yorsitaná. Az igen fontos gazdasági
alapok mellett az ezzel való törődés, az összefogás
jól szolgálja ezt a folyamatot..
A községi Pártbizottság és a Tanács összhangban End
rőd község párt és tanácsi vezetésével az V. ötéves
terv továpbi részében és a VI. ötéves tervben egyik
igen fontos feladatnak tüzte ki a szolgáltatások bő

vitését, szinvonalának további javitáspt.



- 19 -

Hírek - esem~nyek

- Április 27-én egyeztető tanác3kozást tartottak Gyoma·
és Endrőd párt és tanácsi vezetői a vizmU beruházás
b~tejező munkáinak egyeztetése a Megyei Tanács, a
KÖVIZI G, a Társulat és minden érdekelt bevonésával.
A tanácskozás legfontosabb döntqsei a vizbázis
J.500 m3/nap mennyiségre növelését és az 1977-ben
való teljes befejezést határozták meg.

- Április 28-án tanácskozott a KISZ községi külaatt
értekezlete. A KISZ Bizottság beszámoloja ~s a fel
szólalék megállapi tották , hogy az ·elmul t két évben
eredményesen fejlődött a KISZ ~evékenysége közsé
günkben.

Május 9-én a gJ'ozelem és béke napJan a Szovg~t Kul
tura és Tudomány J:1á~.D budapesti igazgatója látoga
tott községünkbe. Ezalkalo~ból a Kiss Lnjos Gi~~á

zium és Szakközépiskola MSZB7 tagcsoportja és Igaz
gatóságn "béke és bnrát3ág,i Unnepélyt szervezett.
Az igen jól sike~ilt ünneps~gen különösen ki~melke

dett az iskolai énBkkar müsora.

- Méjus 25-én ülést tartott a Nagyközségi Tanács. tz

1977. évi költségvetési és fejlesztési tervek végre
hajtásáról megállapitottn, hogya tervszerüség ér
vényesülése tovább fejlődött és érv0.nyesült .z ész
szeTÜ takarékosság.
A kommunális ellátottság helyze~ét vizsgálva megál
lapította, hogy a városi színvonalhoz néhány terüle
ten sikerUlt közel kerülni~
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A jövőben üteme ottól függ, hogyan sikerül összehan
golni Gyoma-Endrőd törekvéseit, és mennyire kapcso
lódnak be a társadGImi erőforrások.

- Május 27-én örvendetes esemény-ünn~pi közgyülés volt

fl Győzelem Tsz-ben, Az ünnepségen részt vett Klankó
Mátyás elvtárs a megyei Tanács elnöke és átadta
Gellai Imre Tsz elne,knek a "Kiváló Szövetkezet" elis
mer? oklevelet a kiemelkedő 1977. évi gazdasági mun
káért.

Junius 5-én Dr. Sütő Ferenc elvtárs az országos Béke
tanács elnökhelyettese szabad pártnapottartott
- külpolitikai kérdGsekről - a Müvelődési Házban.

- Május 23-án a Járási Pártbizottság, a MESZÖV, a Járási
Hivatal, valamint Gyoma-Endrőd párt és tanácsi yezeté
se meghlllgatta Tanni Ferenc elvtársnt az ÁFÉSZ Ig.
el~ökét [lZ egyesül t ÁFÉSZ V. ötéves tervének ··ldőará

nyos teljesitéséről és a további feladatokról. A
résztvevők az előterjesztés és a helyszini szemlék
alapján megállnpitották, hogy a tervek következetes
végrehajtása tapasztalható. A jövő feladatai közül
a folyamatban lé~ő fejlesztéseken kivül legsürgősebb

nek 'B. butorüzlet raktárbővitését jelöl te meg a tunács·~ ..
kozás. A VI. ötéves tervben az uj áruház épitése és
a Körös étterem teljes rekonstrukciója a MESZÖV tá
mogatását is élvezi. Az áruház terveit 1979-ben el
készitik, hogy 1980bnn lehetséges legyen a munka el
kezdése.

- Május l-én a munkásosztály nagy ünnepén községünk
lakossága felvonuléssal és majálissal ünnepelt. A
felvonuláson az üzemek dolgozói, az iskolák tanulói
és a lakosság - közel 6.000 fő - vett részt szinpon
pás menetben.
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A mnjálison uj szinfo:L t vol t [! ~'Kör:'s-:-0.entil1 tánc
egyUttes és a pávQkör siereplG,se:1 'talemült a sport-

versenyek.

- Május 19-én az AU:otrr.ón:v Tsz PS:;:>tü1gsegFl nlnpszervG-'
zeti titkárának válDsztot~n Vir4g Ist7án elvtársat
u Pártbizottság volt mu~kntér8ét. A nyugdijbn vonu16
Péteri Márton elvtársnak hosszt' ['~ktj_v '!1~Tugdíj8S éle-o

tet, jó egészséget kívánunk, Virgg István elvtársnok
pedig sok sikert, eredményes mLmkát"

- A Gyomán létesi tendá öreg-2k napközi ():~thonQ létreho
zása a Sütőipari Vállalat szocialistQ brigádjai
"Egy nap az öregekértIl ~ elszóvo..l tár's!J.dalmi akciót
kezdeményeztek. A közsági szinten kibontakozó mozga
lomban résztveváknek '2zutoni.s köszenetei mondunk,
Az összefogás kisz~lesedés8 lehet6vé teszi, hogy
1979 elején megny i t jn kapui t az ~reg€-k nCLpközi ott--

I.

- A Tanács és az üzemok együtt:rrrül'.:öd8sével eredményesen
halad az uj könyvt.?r~inJ.8.kitésE:.. li -i::drvek szerinJ.:;
augusztus végén költöZD€k be ~Z ujjá alakitott épü
letbe.

- MegtBrténtek az óvodai felvételsk. ~z ezévben kiala
kuló~soportfejleszt0s8e2391 f~r6hely állt rendel
kezésre; melyre o. no.gyszé.mu jGle::1tl{ező mi8tt 446 fő

lett felváve. ivkUzben további J4 fő felvételét kell
megoldani.

- Pedagógus alGpszervezeteinkban lezc-tjlo-:;co.k 8. beszá
moló taggyülesek. 1\ t2ggyülések eredményes ~unkáról

adtak számot, i~~ sz oktat~s, mint az ifjuság neve
lése tertiletén•.~z alapszerv8zc-:;ek meghat&rozták El

k6vetkező tanévben jelentkező f5 feladataikat.
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A kétnapos viadalon ~agysikerrel szerepeltek a Gyo
mai diákok és igy elnyerték az ~ffiSZ központ és a
MEDOSZ központ tisztelet dijJat.

- Május 7-én "Edzett Ifffuságért" tömegsportnap vol t
községünkben. A tömegsportnapon a rossz .idő ellenére
is közel 150 fiatal vett részt.
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G)' OMitI HIRADÓ II. évfolyam 2. sz. 1978. VII. 7<

Kiadja: Az MSZMP Gyomai Nagyközségi Pá.rt-
bizottságának Agitációs és Propa
ganda központja.

Főszerkesztő:

Szerkeszti:

Fel@'lős kiadó:

Mészáros Gábor

az Irásos agitációs Csoport

Jenei Bálint

350 példányban; a Nagyközségi Tanács
hezi'sokszorositóján.

A cimlap tervezője:

A cikkek szerzői:

I•;lKészült:

j
í

Honti Antal

Megyeri. Sá.ndor
Varga Zsigmond

Gonda Ké5roly
Gyalogh L9'szló.... . .

Csoma 1.ntal
Megyeri Zsoltné
Beinschróth Károly
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