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Bzoelalista hazá1:~:: védelméért

lépünk minden szeptember 29-Jn, az l848-as dicsőséges szabadságharc
első nagy győzelmének évfordulóján ~egyveres erőit ünnepli.
~~rténelmünkben először a Pákozdi csatá~an forrott igaz egységbe a
nép és a fegyveres erő, a szabadságért a forradalo~ért.

Kegyelettel és büszkeséggel vesszük e napon sz~mba a mult hősi sza..
badaágharcosait, negy forradalmait 6s megemlékezünk a nép számta
lan ismeretlen hőséről, akik fegyVerrel a kezükben harcoltak - SO~

kan ~l&tüket áldozva ~ :lépünk és más népe~ 3zabadságáért t a társa
dalmi-haladásért.

Ugyanakkor elismeréssel szólunk szocialista hazánk. társadalmi ren~

dünk a nép békés mai élete védel~lez6iről, külső és belső biztonságunk
órzóiról - katonáinkról, tényleges és önkéntes rendőreinkról, vala
minta munkásosztály uj oaztályszervezeté~óla ~unkásőrségról, áldo
zatkész munkásQreinkről.

Szocializmust epitó népUnk szoro~ részei ők, akik ofr~adalmi hagyo~

mányainkat ápolva a néppel szoros egységben épitik és védelmezik
mindazokat a vivmányokat, melyeket a dicső V~rös Hadsereg által el
hozott szabadság 33 esztendeje alatt me*valósitqttunk.

A Fegyveres Erők Napján bizton v~lhatjuk, hogy e~ az egységörijk
és megbonthatatlan marad és igy megteremti szoci~lista épitó mun
kánk nyugodt körülményeit •

•

Kivánunk fegyveres erőinK minden tegj~~ak-jó egészséget, eredmé
nyes munkát.
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Korábbi számainkban már irtunk arról, h0fY Gyoma számos ma élő és
tevékenykedő, országosan ismert polítLrnst, gazda,gágvezetát, tudóst
és müvészt adott a társadalomnak.
Most Pál Lénárd elvtársat, az MSZ~jP Kc~pcnti Bizottságának tagját,
az Országos Müszaki Fejlesztési Bizo'~'~8i:i€ -:;l::lö:'cét, 2. E8r:1zetközileg

i3\"i1.Grt tu.dó~i é.- ~ut.ll~.i.~ust mutai;j,* pG.

Pá.:i. !,énárd Gyomán születJtt, l;.~:~-,".:.''-<:.. L~c~:_: egég'c.e:~c fif',-(;Rl volt, ami....

kc)]' édesapja meghal t f igy édesc..~1.Yja r...evel te, aki a Kner Nyomdában
1oJ.t';Oz.ott. Elemi és polgári iskolai tanukmányai t G~:TcmB.:n vége7Jte el.
HáT gye:::'mekkorában ki ttint szorgalmával és kivá.ló szellér~i_ képességei
vel. A felsznbadul~ ország biztositotta részére is a ~en~lási lehető

séget, mellyel élni ia tudott. Érdeklődése a fizika legujabb kutatási
terülRte - a magfizika - félé irányu~t.

Egyetemi tanulmányait 3:~iLpesten és Moozkvában végezte.
Kutatási eredményei - a Bzilárd testek mágneses tulajdonságai és a
reaktorok elmélete - ismertté tették nevét hazánkban és határaink~n

tL::.l is.
Sokrétü, tevékenységét l1eh;j~ is f9=-cG-2o~ni. Dolgozott a Magyar 'I'udo
c.á:lYos Akadémia Központi Kutatóint ~zetélJen? a dubnai Egyesi tett Atom
magkutató Intézetbén? tanára az Eötvös LórándTudo~inyegye~emnek,tag
ja a Magyar Tudományos Akadémiának.
Munkássága elismeréséül 1962-ben Ko.::;SV.t1-1 dijG.t kapott.
Pál Lénárd sokrétü szakmai felaor-:tai ;.w·'.lett o.k~j.v ~{öz61Gti tevékeny
séget is folytat. Tagja az Orszé.g.):::; BS~~ )';;p,n6c?úo..k é3~zámos külföldi
tár2ulatnak. VB. tagja volt a Bud:::.r3sti P{~tc:t?;o";>fg.néü:, 1975-ben
ped"_'_0: be·;Jg.l_::1sztotta'k !:l -;-'-o··z"o'-'·'·--' ~-' r· ,.'_.'. ·,,'::p.l,8.5 ~ "--- ~ .1.... ,i.-' •. - J -- -,,-,'_ ••• / .J v ~' ...... 0 u "

(Jelenleg - 1978-tól - ~Z OrE~/:C8 ~~8su~i Fejleszt6§i Bizottság
"~ .'

, ....!' (I ... I ". .....
e~~OKe~ 1

BllS70kék vagyunk rá, mert Gyomárél indult és ismételten bebizonymso
dott~ ~ogy mennyi szellemi erőt termelt ki községünkc
A ::fényes szelek ll át járták Gyomát is , elVitték és felemel ték legjobb
~2it~ Pál Lénárd nem tudott és nem is akart elszakadni szülőföldjétől.



Ha elfárad, haza~öa az 'tesa81"ho., 19a$áa pihenni esak itt tud
a Hármas-KCSrtja gátja tCSvébell lleshuz6d~ szü.l6i Mz~an. Ha. uj er6t
akar meriteni, lemegy 6 ~olyóra. ~yermekkor1 Bzerelméhez. Nézi az
ismerős arcekat, egy~e épülő és ~zépüló telepUlé8eket. A szülőföld

érintése ad számára k!~artást !el~lós#é~telj.8munkája elvégzéséhes.
Köszöntjük Pál Lénárd el~társat é~ kiYánunk neki j6 egészséget, mun
kájában további sike~e~et.

Tanév kez4etén •••
Oktatási intézményeink életéből

Az MSZMP Központi Bizo~tságának l~72-es oktatáspolitikai határoza~a

eredményeképpen a közoktatá5 a t~~sadalmi érdeklődés középpontjába
került. A szocializmus magasabb ~zin~en va16 épitése. a tudományos
technikai forradalom hatás~ uj követelményeket támaszt az iskolával
szemben. A megnövekedett társadalmi elvárások csak jelentősebb tár
sadalmi támogatással realizálhat6k.

Nagyközségiink Pártbizottsága és Tanácsa az elmult években ennek
szellemében jelentős támogatást biztositott El fejlesztést szolgáló
feladatok megoldáaához.

E cikkünkkel a helyzetkép és távlati feladatok nagyon vázla.tos be
.mutatásával a széles kezvélomény tájékoztatását kivánjuk szolgálni •

•
I_._.,.~~:tszámadatok, szer:ólyi és tárgyi
Általános iskolák: tanulók létszáma:

osztálycsoportok száma

napközis csoportok száma
kisegitó csoportok szám:::.

tanulószoba:
Nevelők száma: 70

feltételek:
1.100 fő

42
12

2

2

feltételei biztositottak, valamennyi álláshely

Az adninisztrativ
szál!la: 38 fő.

A manka személyi

•• '.J .,' , k" 'k h lét;:" l':~_'~,-':::':;O es a nap oz). ony a -
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betöltött. Ideiglenes nevelői hiány azonban /szülési szabadság,
GYES, katonai szolgálatj folyamatosan jelentkezik. A tárgyi felté
telek az elmult években - a nagymértékü társadalmi összefogás ered
ményeként - igen jelentósen meg~áltoztak. Váltott tanitás nincs.
A tantermek felszerel tsége a mai követelményekne'k megfelelő. Az ál
talános iskolák egyetlen nagy gondja, hogy az 1.100 tanuló részére
egyetlen tornaterem ~ll rendelkezésre. Ez nagyon komoly szervezési
problémát jelent, de Q testnevelési órák hatásfoka is kisebb emiatt.

Ipari szakmunkásképző Intézet
Tanulók létszáma: 187 fő.

Nevelők száma: 6 tóhivatási + l~ óraadó.
Adminisztrativ és kisegitő dolgozók száma 3 fő.

Az iskola géplakatos, női szabó, cipő~elsőrész-készitó,kötő-hurko

ló, kőmüves és butorasztalos szakrn.ákban képez szakm.unkásokat.
A személyi ellátottság vo~~atkozásábannagy gond, hogya fóhivatásu
nevelők száma nem növekszik so ki-;.:'i.no.:!;cs mértékben.
A tárgyi feltételek az önálló épületbe költözéssel sokat javultak.
A taneszközeIlátottság jó, azok Illegfelelő elhelY'ezésére azonban
nincs elegendő szertár. A testi neve16s feltételei a tornaterem
hiánya miatt messze elmaradnak a követelménytól. 28 tanuló 8 Gim
názium kollégiumá~an van elhelyezve. A férőhely n~velése igen in
dokolt.

Mező~azda~ági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet:
Tanulók létszáma: 210 fő

Nevelők száma: 30 ~ő

Az adminisztrativ dO:.Gczók, a kisegitő, és a konyhai dolgozók szá
ma: 43 fó.
Az iskola baromfi-, juh-. szarvasmarha és sertéstenyésztó, továbbá
baromfihus feldolgoz 6 szakmában képez szakmunkásokat. A gyakorlati
oktatás a Gyomai Győzelem és Alkotl:l:1.ny lvItsz-ben, a Körösi Állami
Gazdaságban, továbbá néhány megyé~ belüli korszerU állattenyésztő

telepen folyik.
A személyi ellátottság teljes, 3 tari~~yi épület bővitése igen
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Kiss Lajos Gimná~ium és S~ckközépiskQla:

Tanulók létszáma 253 fó. /Ebből 96 tó clp6ipari szakk~zépiskolás.1

Osztálycsoportok száma: 10 /ebb61 4 cipőipari Bzakkör-épf
Felnőttoktatásban részt vevő hallgétók száma, 205 fő.

Nevelők száma: 25 fő

Adminisztrativ és kis83itők száma ~ fó.

Betöltetlen álláshely ninco.
Az iskola tárgyi feltátelei átlagon felül biztösl~ottak.

A kollégiumi feltételek - az épületek elavultságe., megosztottsága
miatt - elmaradnak EJ. követe}.ményi:t1.

II. A tartalmi munka néhány területe:
•

Általános iskolák
A II napos tanit~si rend bevezetése credményesneknélhetó.
A tankötelezettségi törvény végrchajtá3u jó. Az iskolába lépók óvo
dni előképzésben részesülnek. Az ig~zolntlanul mulasztók, tanévet
ismétlők száma minimális. A tanulók magatartása, közösségi aktivi
tása megfelelő, tanulmányi fegyel~ük elmarad a követelményektól.
A fizikai munkát a tanulók SZ~VCSG~ ~~ lelkesen végzik. Pályaválasz
té.suk általában összha.ngban van a tri.:r:m.dalom igényével, 98-100 f.,..ban.
továbbtanulna~. A mezőgazdasági pályák iránti érdeklődésükminimális.
Az uj nevelési-oktatási tervek b.yezetése e tanév~en megkezdődött •.

Ipari Szakmunkásképző Intézet
A tanulók tanulm,inyi fegyelme kielégitő. A sokoldalu képzés érdeké
ben több szakkör müködik.
A szakmunká~vizsgán a t2nulók helytállása megfelelő. A helyi üzemek
szakmunkásigényének jobb kielégítése érdekében növeIni kellene a
helyi általános iskolQi beiskoláz&si lótszámot. Az iskola évenként
indi t f~lnőtt szakrm..u:.:::~.Bt~nfoJ.~y['_r;~ok.: __). t is az üzemek igényei szerint.

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Sze.~;:mul1kásképzó Intéz,et
A tantermek korszerüsitése 1979-ben fejeződik be ••
A beiskolázás - különösen az állatto:..:.~<sztési szakmákban - évente

f l d t t . l t l'" .J.. •• ~ J " A'1 'l t 'nagy e a a o Je en a neve O"Ge8 v~..~ __ o ,: szamara. pa yava asz as
előtt álló fiatalok nem ismerik ko]_=.';"' -'~'_ C E:J.i korozürü nozőgazdasági



- 6 -

A ·~eiskolázási gondok ellenére a tanulók tanulmányi fegyelme jó.
A szakmunkásvizsgákon ós orszá~o3 versenyeken egyaránt dicsérete
sen szerepeltek.
Az iskola jelentő::; f:~J.2.de.tot l:ít ':Ü é'. Békés-Csongrád megyére ki
terjedő felnőtt szaknnU1ká~ tanfolyamok szervezése terén.

Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépiuko12.;..
A jó személyi és tárgyi ellátottsiG eredményeképpen az iskola ne
velési, oktatási eredményei évről-6v~e jobbak.
1978-ban az ,egyetemre, fQiakol.s.ra jú1311tkezett tanulók 73 %-a ke
rült felvételre. Az eluult tanév Orsz5gos Tanulmányi Versenyein
h l " ~- t l' t 8 B'k ~ .. 1 ,. 'l 4 '.., . ~-b61e yeZCfJ e er e~ DD ::OZ:-8l -::C:'.'l.:..OOO a gyomal. gl.mnazl.~,~

került ki.

III. A társadalmi kapcsolatteremtés formái

Az oktatási intézményeinkben folyó munka sok szállal kapcsolódik
nagyközségünk intézményeihez, gazdasági ~gységeihez, tömegszerve
zeteihez, az egyes dolsoz6 kollektivákhoz.
A tartalmi feladntok vSGrehajtása fo~yamatoB együttmüködést köve
tel a közmüvelődési int0zményekkel. A pdlyagálasztás és gyakorlati
képzés sikeres végrehajtása elképzelhe~etlen a gazdasági egységek
támogatása nélkül. Jelentős az ifjuság fizikai munkája az őszi be
takarítás idógz~ában. Az iskolai mozgalmi célkitüzések végrehaj
tásában a nevelétestUlatek nem n~lkülözhetik az üzemi KISZ. szer
vezetek, szocialista brigádok neve16mlli~káját. Igen jelentős az az
anyagi ~ámogatás is, amelyet oktatási intézményeink az üzemektól
és szocialista brigádoktól kapnak. Navelóink egy része a közélet
különböző formáin való aktiv szorep:éssel segiti 1ársadalompoliti
kai céljaink helyi végrehajtását.

IV. Az iskolák előtt é~lló t6:'Ir::'[ j;.i. ::'O!.s,(:::,tok
Általános iskolák
A gyermeklétszám örve::::c1etcs l1l;-.lekedése iskolánként a 3-3 párhuzamos
osztály kialakitását indokolja. Az 1983-ig jelentkező szüksé~let

2-2 tanterem. Az oktatás eszk<:szigényén~k növekedése no.gyobb beszer
zési keretek biztositását, uj azertár&~ kia~akitását teszi szüksé
gesse. A napközit igónylő tanulók száma évről-évre jelentősen növek-
""_~ 1,.
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Elhelyezésük, csak ujabD központi 88 helyi erőfeszitések árán biz
tositható. Rendkivül indokolt egy tornaterem mielőbbi megépitése
is!

Ipar~ Szakmunkásképző Intézet
NöveIni kell a főhivatásu nevelők SZD.ri1át o

Megoldást kell talá~lli ~ tanügyi épület bőv1tésére,

felszerel tségének jo.Vit,l.s:irc. o Hiányszakmák esetében
a vállalatokat az intenziv szakrüUL~ásképzésben.

a tanmühelyek
segiteni kell

Mező~azdasági és ÉleJ.;:uL~zeripari Sza~munkásk~pzó Intézet
A mezőgazdasági üzemek tov~l)bfejlesz~ésG, az állattenyésztés hoza
mának növelése csak hozzáértő szakemberek képzésével valósitható
meg. Ennek érdekében lehetőség szerint növelni kell a tanulók lét
számát, javitani kell az oktatás 6s ~ópzás tárgyi feltételeit. Az
utóbbi érdekében - a Gyomai Épitő-és Fsip~ri KSz. kivitelezésében 
közel 12 millió Ft. beruházással 4 t8nternes tanügyi épület kerül
megépitésre.

Kiss Lajos Ginmázium GS ~iJőiF':"-..~i S:-;..:;'·.•=k;.:;:k:..:;ö~z:..;;é;."j;p;",;:i:;.;:s::;,;;k_o;:.;l;:;a;;:;.. - ------ .~.- -
1979-ben beindul az okt[ltás rGform~~. Ez azt jelenti, hogya szak-
középiEkolában cipőipari gyártástechnológusokat képeznek, a gimná
ziumban pedig fakultatív - tantárgycsoportes- oktatás lesz. Az uj
tantervek, nevelési tervek, tank~nyvek megismerése komoly feladatot
jelent a nevelőknek.

Az oktatási intézTI18nyinkc8n folyó mUi~ka vázlatos bemututásakor is
mételten elismeréssel é;S köszönettel kell szólnunk arról n jelentős

támogatásrél, ~melyet az irányitó tlzervektől, az intézményektál, és
gazdasági egységek'től, szoc .1Jrigádoki;ól, tanulóink szüleitól kapunk.
M "" Hd' o o k h .J. ' J.. ' , "~kl Hd ' kO' tk H' kbeggyozo GSun ~ ogy B vQ20gQv~S ~S or~o o es a eve ezo eve en
is segiti nehéz, felelősségteljes l}LUnk.~ínkat.
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Bemutatkozik a Gyomai Spartacus TK

Az ember természetes igsuyeinek sO~Qbnn a munka után a játék és a
sport következik. Ezt bizonyit ja az egYGD fejlődése folyamán a kis
gyermek szinte ösztönös vonzádása a. ját61::hoz, törekvése Bo testrésze
it igénybe vevő mozgásra, a ~antáziáját én alkotóerejét is megmozga
tó játékeszközök készitésére, különböz,) jQtszási formák kialakitására.
Ugyancsak ezt bizonyit ja az emberiség története, melyben jól kimutat.
ható, hogy az embernek mindig is terméssetes hajlama volt a já.ték.
A szervezett testedzés, a ~port, a VG~Dor-yzés története szinte egyidős

az emberiség történetévul. i~ forr"".:~k terrllGSzetesen vál tQztak, de a tar-
talom, a lényeg nem. Az emoor, mint biológiai és mint társadalmi lény
játék, testedzés és sport nélkül tartósabb ideig nem lehet meg. Nem
kivánok most foglalkozni a sport személyiség és jelleID~ormáló erejével,
a közösségi életforma kialakitásá~an betöltött szerepével, jelentősé

gével a testi erő kialakitásában, fokozásában, és ezzel együtt azzal
a bizonyitott tél~yel, hogy növeli az egyén munka-és honvédelmi képes
ségét.Csupán arra szerotnQ~ ir1nyitani a figyelmet, hogy a modern és
civilizált társadnlomb~n'sz G~be~t ezer és ezer veszély fenyegeti,
kezdve az ülő foglalkozástól e környezet szennyezettségén keresztül
a munk~ és lakóhelyek z~~foltságáig. Ne gondoljuk, hogy ezek csupán
az ember egészségét, fizikú.i cllú~~116kópességétveszélyeztetik. Nyo
masztólag hatnak pszichikum6ra, tároadulmilag pedig elvezethetnek az
egyén elidegenedéséhez.
Miért tartottmn szükségosnek mindezt Gl~o~dani egy olyan cikk beveze
téseként, melynek cime ennél gyakorle"Gito kérdések feltárását igéri?
Azért, mert jelenleg hazánkban kot1o~.~' Gl"'ő:feszitések történtek bizo
nyos mértékig anyagi téren is, de kU::"c>J:'.ösen szervezés vonatkozásában
a korábban eléggé elhanyngolt, jelentősége alatt kezelt sport és test
nevelés fellendi tésére • El~:_)k Gll)~~6::..~o ':'.Z t kell tapasztalnunk, hogy a
társadalom még mindig ne;":~ ébr:;cl. t ~';'.1.(1.,:...~árc>, milyen veszélyt hord ma
gában, ha e fontos terület a társadalmilag megoldandó feladatok peri
fériájára szorul, ha továbbra is a sokadik helyen szerepel. Nem sza
bad bántani, sőt bátoritani, segitenm kell azokat a törekvéseket, azo
kat a limegszállottako.t li, e.kik feladataink sorában szinte első helyre
helyezik a sportot és a ~estneve10st. UgyiB sokkal .többen vannak azok,

I

k ·k ··k' 't 'k·' .. ., , /"1 ., t' b '''1 "h l .ka 1 szu ~U o orusogoo~, ~eg nem er os o e sor vegere e YGZ~ •

Ezek előre bocsnjt6.sa r:.-~~l1. :Jedig tekintoük át milyen lehetőségeket tu-
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t5bbsége üzemszerü tGrmelésben, szolgáltatásban vesz részt, vagy is
kolában tanul. Az iskolai testnevelés- szervezett formái megvannak.
Ezekről lehet GS kell is vitatkozni, de oz nem lehet ennek a cikknek
a feladata. A továbbiakban kizárólag s. község egyetlen társadalmi
sportegyfJsületéról a Gyomai Spo.rtacuz Ti:-ról esik szó.

Az egye,sület mind mükö:~_28i terüle·Gére, mind fenntartására nézve köz- .
ségi sport~gyesület. Hivatott a község vcrseny·sportjának szervezésé
re, müködóképes szakosztályok létrehozására. verseny·eztetésére.
Feladata a lakosság rendszeres sportolási igényének felkeltése, a
tömegsport mozgalom felkarolása, gegit6~e, tehetséges fiatal sporto
lók kiválnsztásaés nevelése, tov~bbá a sportot kedvelő közönség szó
rakoztatása. A feladatok megoldánához szükséges anyagi fedezetet köz
vetlenül a Nagyközsógi T~~ács, közvct7e ~ község gazdálkodó szervei
biztosítják.
A sportegyesület társ8..dGlmi 8zcrVc2űt, melynek élén tizen9gy te.gu
elnökség áll. Személyüket a közgyülés választja meet munkájukat tár
sadalmi munkában végZik. Ugyancsak társadalmi munkások a szakosztály
vezetőségek tagjai, aktivái, akiket az elnökség biz meg. Gyoma közs6g
sportmozgalma a jelenleg tevékenykedő társadalmi munkások számának
többszörösét igényelné.
Az elnökség minden évben költségvetést készit, figyelembe véve a meg
oldandó feladatokat ';;,c~ C~ lehetőség.eket.

A jelenlegi költségvetés bevétele és kiadása egyaránt 360 ezer Ft.
A bevétel kisebb hánY2dát Ilo ezer Ft-ot az egyesület saját forrás
ból jtagdij. rendezvó~y 'bev0tel! liyeri, nagyobbik részét 250 ezer
Ft-ot pedig e. Tanács és a gazdálkodó szervek támogatásából. Költség
vetésben nem szerepel a csapatok utaztatásának költsége, amit ugyan
csak tár~adalmi munkában az autóbusszal rendelkező vállalatok és in
tézmények segitségével tud az egye~iJ.et megoldani. Legszámottevőbb a
Körösi ÁG, a Győzelem Tsz. az Alkotmá.ny Tsz és a Mezőgazdasági Szak
munkásképző Iskola segitsége, esete~kC~t a Sütőipari Vállalat és a
Tanács Költségvetési Üzeme is biztosit jármüvet. Az egyesület által
használt létesitmények /pil;:61{)S i):. tözők/ a Tanács tulajdonában és
kezelésében vannak. Fe~le8z·Gé;::r;.'_k, ~2.:.:"'lx:mtartásuk komoly anyagi rá
fordítást és nem kevús t~r82Qalmi nunkát igényel. Ennek ellenére
számuk és befogadóképességük már nem felel meg az igényeknek.
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Neheziti a helyzetet, hogya közsCgben n&gyon kevés a játékra, sport
ra alkalmas terület, az iskolo.u<"..7E:.rok ~ kivév8 a gimnáziumot - szür
re szabottak; sportra nem hasz:::1ál.hc.~ókc Lényegében ugyanez a helyzet
a fedett sportlétesitményekkel, tornatermekkel is. Az egyesület haBZ~

nálatában.vannak ás Gyoma község lakoss4g6nak sportolását szolgálják
a következő létesitmények: két füve0 lsb&arugópálya, melynek egyikét
igen nagy társadalmi munka ráfordi tis:::.l most uji.totto. fel a Körösi
ÁG, használni kb, csak egy év mul 'lD. l2l:l':::t. Két salakpálya közül az
egyik világitását a napokban fejezi b,:; él TI'~.1~SZ~ x:agyobo részt ugyan
csak társadalmi munkában. Az elmult G'iben felujitáDt nyert az atle
tikai futópálya. rendsz8:'GS t;o.:'lC',(;Z{;3 i":~;ü!_ett alkalmas futóedz ések, tö
megversenyek és alacsonyabb o8z~ályu versenyek bebonyolitására.
Aminőségi versenysport tevékenység szakosztályokban történik. Régi
tradiciók, szen6lyi és tárgyi feltéte.lek alapján jelenleg az egye
sületben három szakosztály müködik. Ezek csökkentése megengedhetet
len visszalépés lenne a község sportéletében, számuk növelésének el
sősorban személyi akadályai varu'lnk. A község és az egyetemes sport
érdekében feltétlen~l hasznos lenne nz atletika és az uszás egyesüle
ti felkarol~sa. Gyomán gazdag hagyományai vannak a birkózás és a sakk
sportágaknak, ezek ujból va~ó felGlesztése eddig még tervben sem sze
repel. Az elmul t évbe::.:.. szó esett a vizi sport élet megindi tásáról.
Lehetőségeink jók, üZ ifjus~g kvróc2n is ~izonyára népszerü lenne,
de lényeges elérelépSs ez ideig nem történto
Gyomán korábban férfi rtiplabdacsapo.t müködött, mely miuttn tagjai
a versenysportból kiöregedtek, megszih~-G, átadva helyét a női röp
labdának. Ez aránylag rövid idő al~tt igen szép eredmdnyeket és meg
lehetősen nagy bukásokat is mE@1 t. ~;-"8ken át a község egyetlen NB
II-es csapata volt, sőt egyszer Dég Q lC~ilngGsabb osztályba való
feljebbjutás szem(§1yi feltételei is c:.c~\jttak vol te"~<.,, r!:ivel a tárgyi
fel tételeket, első sorcC'.:rJ. é::' ',Te:..~, :;~-:'~1Z 38re o. J.. lt8.1me, s fedett tornater-

t k ""' ... " ~ "., . + ." . 't 'k k' dme , a ozseg nem 'l"UQ --co. VO_L~C'. c:.. z 'CC,,!:" vUJl, 19y a Ja e oso es az e -
ző is elmentek m&gcsabb osztályöa. Ettől kezdve a osapat fokozatosan
visszeesett és két éve napirendre került a szakosztfly esetleges
feloszlatásáne..k kérdése. ·Ekkor Bátori Gyuláné te.stnC'volő és néhány
általános iskolás koru leány megmentette és átUi8ntette El csapatot.
Jelenleg a megyei I.osztálybo.n szer0pelne~, ahol a felnőtt, ifju
sági és a serdülő oajnolcsásbGL is az elsó helyen állnako Annak el1e-
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gi~zisták, megfogható közelségbe került az NB II~be való visszake-'
rülé~ esélye. Legnagyoba gond. hogy csak 6-7 plyan leány van, akivel
a felsőbb osztályban való helytállásra is Bzámitani lehetne. A szak
osztály utánpótlását elsósorban~2.sz. Általános Iskola biztosit ja.
Kézilabda szakosztályunk ugyancsak sok sikert, de sikertelenséget is
elkijnyvelhet. Bár a megyei I. osztálynál feljebb'soha sem szerepelt.
de igen sok tehetséges sportolót nevelé. Egykor Gyoma a megyei kézi
labda sport egyik fellegvára volt. Jelenleg a szakosztály csak egy
felnőtt férfi csapatot versenyeztet a megyei II. osztályban. Egy-két
éven belül megteremthet6 lenne a feljebbjutás feltétele, ha meg tud
nánk oldani az utánpótlás b~ztositás6t. Az elmult évben toborzót tar
tottunk az általános iskolában, különösen az l.sz. Ált.Iskolából je
lentkezett sok fiu, de számuk azóta nagyon megfogyatkozott. További
mozgósitásra lesz ~zükség ebben a spo~tigbGn is.
A labdarugás a legrégebbi és legnépesebb sportág. A szakosztály je
lenlegi tevékenységére jellemző, hogy ez NB III-at is megjárt jó ké
pességii játékosokat felsorakoztató C~J2.p8.t llromjain ll kialakul t. több
ször is cserélődó gárda még mindig nem tudott igazán gyökeret verni
a megyei I. osztályban. Azért ::lOl1dhatjt:k, hogy "romokon" jött létre,
mert ez NB III-ból vc.ló kiesés ut:ln 2.Z o.kkori játékosok nagy többsé
ge nem kvállalta n megyei I. osztályban való szereplést, visszavonult.
Egy uj, megfelelő tudásu és azellemü csapat pedig nem volt készenlét.
ben,
Az idei bajnokság. megindulásával szinte egy,időben az egyesület elnök
sége határozatot fogadott el a szakosztály megerősitésére. Ennek ered
ményeként a szakosztályvozet5ség ujra alakult, és alkészitette prog
ramnát, melynek lényege, hOGY tömegesiteni kell a nagypályás labdaru
gást,. él. helyi iskolákra ~pitve biztosit juk az utánpótlást, megkülön
böztetett figyelmet forditva a serdülő és ifjusági csapatokkal való
foglalkozásra. A szc,ko~;ztály jelenleg cl megyei I. osztályu bajnokság
ban szerepel felnőtt, ifjus:gi és sGr~ü15 csapatokkal. A három csapat
ban rendszeresen edző 6s versenyző fiatIllok száma 50 fő körül van.
Itt is mint a többi szakosztálynál e létszámot és a kiválasztást kell
javitani.
Az utánpótlás nevelése érdekében v~lc~c:1nyi sportágban javitani kell
az egyesület és az iskolák, valanint a szülők kapcsolatát. Várjuk
azoknak az általános iskolás, vagy ~0zé!foku iskolákba járó tanulóknak
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felkészülést és yersenyzéet. A sportegyesület elnöks'gé kiemelten
foglalkozik a tö~egBport kérd'sével. Nemcsak támogatja, hanem sok
esetben szervez1 is ft kül~nbözó rendezvényeket. Ezek között legnépw
s~erübb a kispá11ás 1abdarugás. Itt bajnoki ren!szerben tizenhat
osapat mintegy l'~ .ersenyzője ~zc~epol, hátról-hétre biztositva a
rendszeres sportolÁst é~ ~elüaülést. Jelentősek és ma már hagyomá
nyosak a külCSnbt:szcS klJpák. melyeket na~ nemzeti és nemzetközi ünnepe..
ink tiszteletére 1runk ki. Gazdasági egységeink. Uzemeink csapatai
labdarugásban, kézt-és r8pla\d~~an. at1etikában ~v~ól-évre részt
vesznek a kül~nbözó szervek által kiirt bajnokságokban. Ezek helyi,
de sok esetben megyet és területi döntóinek 1ebonyo11tásához az
egyesület minden segltség~t megad. Az utóbbi évben 8zaporodott a KISZ
8ze~vezetek által sze~0zett és ren~ezett sportYerae~ek száma. Az
egyesület a j~vőben c~9khez még hagyob~ aegitséget kiván nyujtani.
Ugyancsak k1emelten támOg~tjltk az iskolák köz~tti bajnokságokat.
A gyomai Spartacus !K Bpo~tegye3ület csnk a közeég vállalatainak,
intéaménye1nek támogatás.:tval képes eredmén:~l'esen tevékenykedni. de
egyben ezek érdekében 13 'fáradoznak Bzok a társadalmi munkások. akik
célul, ha ugy tets~ik h1vB~ásul tU~ték maguk elá, hogy a ~endszeres

sporGolást és testneYGlést elóro viszi~ a kMzségben.
Fogadják ellsmerésünket 41dozatkász mu~kájukért.

A közbiztons~g helyzete Gyomán

Az ember naponta szereZ tudomást ujságokb61, rádiób61~ hogy a nyugati
városok komoly büncselekmények szinhelyei. Nem ritkaság az emberi ál
do~at sem. Ilyenkor felvetődik egy megnyugtató gondolat, ami feled
teti a kellemetlen hireket: mi nyugodtan mehetünk az utcára. Hazánk
ban s ezen bel~l Gyoma nagyközségben n közblztonság helyzete jó.
Vajon miben rejlik ez a nyugodt közhangulat? Vannak-e még megoldás
ra váró feladatok?
A gyomai körzeti megbizott csoport feladatát 2 fó kinevezett és l fó
megbizott rendőrrel látja el. A IDvffi irodán a és 17 óra között l tó
intézi az állampolgárok bejo:Gnt6soi"é. A hivatásos rendőri állomány
mellett 63 önkéntes rendőr müködik, de ide sorolható az iskolák tani-
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Lajos Gimnázium és Szakköz8piskola keretén belül mUködő Ifju Gárda
szakasz. Az uttöró rendőrök elsősc:,ban ClZ ál to.lános iskolások közle
kedésbiztonságára ügyelnok, mig uz Ifju-Gárda szakasz ünnepnapokon
és tömegmegmozdulások alkalmával segiti a rendőri tevékenységet, e.

rendezvények belső biztositásával.
Nagyközségünk politikai hangulata és k::zbiztonBága jóo Ez adódik tár
sadalmi rendszertinkból t eredményei:'11~b':!:L iG o. XHB csoport javuló tevé.
kenységéből.

Természetesen akad kivételes eset i2, CG 27, ne~l jellemző, igy nines
befoly4sa a közhangulatro.. Főleg c, 11~7':ri időzzc.k jelent nagyobb gon

dot n rendőri munkában, ['..!:..ii:or c,z :..,_oJ:;':;8Lf'orgalom megnövekszik. Ebben

a nyári szezonban a több ezres idegenforgalom ellenére komolyabb bUn
csele:L:mény vo.gy szabálysértés nem történt, csupán kisebb, személyek
sérelmére elkövetett lopások fordul tak elő, melyhez o. :'J_'\:osság gon
datlünsága is hozzájárult.
A rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések alakulása vonatkozá
sában a közrend-közbiztonság elleni szabálysértések stagnálnak, a
közlekedési szabálysértések számn visz04t emelkedő te~ten~iát mutat.
Az országos átlagban is enelkedő sz&~u ittas jármü-és gépjármüveze
tők tekintetében Gyoma sem kivétel. A szabálysértésey- megszüntetése
érdekében a rendőrség elcadásokat Y-iv;~ tartani~

A szabálysértése}.: alaktü:is8. 19780 juL, l,-·ig.
Ittas vezetés miatt
botrányokozásnál
közlekedési szabálysértésnél
személyigazolvány rongálódások
miatt
garázdaságból eredően

parkrongálás miatt
REF Rendőrhatósági kénys:3eri:._t6:;-
keclések t~ f ~ )

kontárkodás miatt l fő ellen indult eljárás.

A feljelentéseken kivül több személy kapott figyelmeztetést /lJ561/.
ami a differenciált rendőri intézkedést mutQtjQ~

Az alkohol hatása a közboztonságra 8, kul tu~C'iJ_ódás elle:'l(3re még min
dig nagy, bár pozitiv jelek tapnszt21h2tók. Csökkenő tendenciát mu
tat o. verekedSsek sz<m::, , f 61 eg: c. i~c, t;-..;.l~{Ol"'OSZ tál:l0n belül o
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A fiatalok viselked.ése a szórakozóhG~ ..:eken a közbiztonság szempontjá
ból javuló. Nyári időszakban a Pc:r'iiloD, I-L:.lászkert és n Liget-fürd6
ellenőrzése rendszeres volt. Az ellenőrzé,gekben nagy szerepe van a
rendőrségi kocsinak, hiszen azz~l g:·~rs2bban és többször lehet hely
szini ellenérzést végezni.
Milyen gondok és lehetőségek valli~ak a közbiztonság további javitásá
ba.n?
Hétvégeken és fizetésnapokon a szórakozóhelyeken és kÖr1i~T8!{én szük
ségszerü lenne a még fokozottabb 'ellenőrzés! Az üzemekkel fennálló
kapcsolat további bővitésével, a pártalapszervezetek, de ~őlBg a
KISZ szervezetek tevékenys6gének ilyen irányu fokoz6sával még tovább
lehet javitani a közbiz~onság helyzetén. Állandó napirenden kell tar
tani a nevelőmunkát, mert hosszu-távon a megelőzés legjelontősebb

eszköze.
A lakosság egyre jobbc.n igé:l:r li a renc..őri munkát. Ez az igény a kul
turá16dással párhuzamosan nő, his~en ~ir-Gl nyugodtabb a hangulat, an
nál feltünóbb egy kisebb szabálysértós is.

Szeptember l6-án fl besenyszegi játszóté~C'en Ilyárbucsuztató gyermeknap
.volt. Ez önmagában is egy szép hir, LG ha megnézzük az előzményeket

még szebbnek hat.
Varga Mihály jCIBEREj basenyszori lakos irányitásával és szervezésé-

/

vel, a Tanács, üzemek és társadalmi szervek segitségével t~valy ny"ilt
meg besenyszegen egy játszótér, melyen az idén is hangulatos müsor
nak örvendezhettek a gyerekek. A müsorban fellépett u dévaványai Ne
velőotthon Fickó bábcsoportja, az endrődi Müvelődési Ház fiatal nép
tánccsoportja, a gyomui Pávnkör tugjai. A vidám müsort Ki Mit Tud já
ték követte, melyen a közönség nagyon jól elszórakozott. Este került
sor a filmvetitésre, melyaek keret6bcn szabadtéren szines mesefilmet
nézhettek a gyerRkek, később t1bort~z mnllett szórakozhatott a közön
ség.
Ez a kezdeményezés llc.gy:::n r:::z;p. =.-;..:.;:: e:,:oer Y.ezdett tavaly hozzá, s
máris három községre kiható összefos<ssá szélesedett s melynek a gye-
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szélesiteni. A gyermekek évében remélhetőleg még sz·ecb müsorral,jobb
játékkal, egy még kedvesebb délutárlllal ajándékozhat juk meg őket és
Dinden felnőtt érdeklődot is.

H"· /' k
~rCl{ - e3Gr;~e:lye ..

• A Körösmenti Szövetkezeti táncegyüttesünk augusztus hónapban sike
res hollandiai turán vett részt. Az együttes több fe:.lépéscn nagy
elismerést aratott a holland kÖZÖ~S8S r8széről,

- Dr Szerb György körzeti orvos szepte:.l1JGr 8-.1n 50 éves munkásságá
ért megkapta az Egészségügy Kiváló Doly,ozója kitüntetést.
A kitUntetéshez gre.tulálunk és tov';~"bbi 2.ktiv nyugdijas éveket ki
vánunk. A kitüntetés átadisa alk~lmiból a tanácsteremben fogadást
rendeztek az ünnepel t rSsz ,j:"c, ::~Q:':' 8:::1 c. 56.rás és a község vezetői

és az egészségügy dolgozói is réDztvettek.

- Augusztus 24-én nyitotta meg a Gyoma-Endrőd és Vidéke j.~ÉSZ uj
üzletházát a Dózsa György uton. Az üzletház megnyittstt része at uj
üzlethálózat fejlesztésének.

- Szeptember IG-án a Bescl1.yszeg-i" játszótéren nogysikerü gyermeknap
volt. Közel 300 rő részvételével. A rendezőknek ezuton is megkö
szönjük sike~eg közremüködés~ket.

- Szeptember 16-án Dr Csonde Béla elvtárs a Megyei Tanács Müvelódés
ügyi osztályvezető-helyettesen;yi totta meg a Corini Margit kiálli"!'"
tó termet. A 1UÜvésznő 28 dbo képét o.dol7lányozta községünIL""lek. A nti
vóoznőnek ezuton is köszönjük, h08Y értékes képeit községünknek
adományozta.

- Szeptember 29-én a Fegyveres Erő::~:;f:',:;:;j<':í.ról emlékeztünk meg a Ktsz
ségi Pá~tbizottságon. melyen az ünnG)eltek képviselőin kivül részt
vettek a járás párt 0S t~L1csi vezet5io

- A KISZ Községi Bizot·~s·igc.., a G:~éS(;::"0,,1 Tsz KISZ-alapszervezete októ
ber l-én sikeres motoros ügyesséGi versenyt rendezett a Körös-parton.
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Kiadja: Az ~mz~~ gyomai Nagyközségi Bizottságának Agi
tációs-és Propaganda központja.

'If k t.r.rFoszer esz o: lviészáros Gábor

Szerkeszti: az Irásos Agitációs csoport..
Felelős kiad6: Jenei Bálint

~deimlap tervezője:

A cikkek szervezői:
•

Honti Antal

Jenei Bálint
Megyeri SJndor
Kovács Gábor
Feketo Ltszló

Beinacllróth Károly

Készült: 350 példányban, c KL;s Lajos Gimnázium és
Cipőipari Szakktizé-:.;inkola házi sokszorosi
tóján.
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