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A g~e~mekév margój~~a

"Az embe~iség ta~tozik azzal~ 110gy a g~e~ekeknek a leg
j ob bat adja önmagábó l. It It o il / Az ENSZ Gyer~ekek Jogaira l
szóló deklarációból/
Ez az idézet mottója lehet mindannak, ami a gyermekkel
kapcsolatos. Ez az idézet vonatkozik az egész emberiségre,
Afrikától Grönlandig 7 s ebben az évben még különösebb
hangsulyt kell, hog~ kapjone Vajon mit is jelent nekünk a
gyermekév, hiEzen ~llandóan fzemüok fénye .a gyermek?
Tudunk-e még többet D~ujt8Di a jövő emberének?

Nagyon sok gondolat merül fel az ::;mbe~ben, s a megvála
szolás -sohasem eg~/Ezerü•. Ha :íJ.indig a legjobbat nyujt juk
a gyermeknek, akkor biztoean, DJugodtan nézhetünk a jövő

elé. Ha jó példával j~rv& elől utat mutatunk egyes orszá
goknak, ahol a gye~mekek cEnk töredékét kapják, akkor
emelt fővel állhatunk a nemzetköziség táborában.

Magyarországon, s ezen belül Gyomán is nagyon nagy gon
doskodást kap a gyermek. Még meg::zületésük előtt rendsze
reE foglalkozásokon készitik fel a kiamamákat a gyermek
fogadására. A cél, hog~ hozzáértő kezek bánjanak a CEecs~~

mővel~ A három év célja, hogy állandó és rendszeres gondo
zásban r.éézestiljenek a g~erekek a legelső s talán legérzé
kenyebb időszakban.

Az óvodai korhat~r már egy kicsit a társadalmi életet is
jelenti a g~erekekhek, hiszen ott kerülnek eloször állan
dó közösEégbe.
Megfalelő-e vajon Gyomán ~Z óvodai ellátás? A jelenleg
müködő öt óvoda 390 férőhellJel rendelkezik, ami kevés az
igényekhez képest. Az óvodsi látEOzám 480~ tehát jellemző él

zsufoltság. Ez járási, vasy ~ecysi öEszehasonliiásban ne~

eg~edülálló. SajnoE ma még orszigos gondot jelent az óvodai
férőh6l~ek kevés száma~ A fo 6 1alkoztatottság az óvodákban
eredményes. Rendszeres és jó a kapcsolat a ~zülőkkel ás az
lé ko lával.
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Az iEkolai cll3.tútti':.ig é\ S···.~:e.i ,.Of él. VoroEil.ov I1.ti iE-'
kol:ik beindLl19.~8.val E:Dk.;::t ;!,w111t ..~Z r., é~ a II~Ezámu

iskolák felEzsrelb:c>:;e az clmu..L·~ J..d5kben jó irányba vál,,,
tozott" Meg kell. azonbatJ i:'lapita r1i 9 hogy kevéE a tor
naterem, ami szintSn országof gondD

Ipari szakmunkásképzés Gyomán 92 3ve fol~iko Ma a 611
es számu Ipari SzakmGnkBEkápző Iskola biztosit ja a szak
mai I1.tánpótlás nags részéte Az iskola közepesen f~lsze

relt. A testi nevelés feltételei itt sem biztositottak.

A Mezőgazdasági Szakmunkásképző I~kolánál hasonló, de
valamivel jobb a helyzet~

A Kiss Lajos Gimnázium ás Szakközépiskola helyzete a
legjobb Gyomán. SzeI't~r~ a közepesnél jobban fel~z6r'elt,

5500 -kötetes könyvtárral rendelkezik. Van szabványméretü
tornaterme, 24 x 12-es to.rnacsarnok, 2000 négj1zetméteres
~alako~ eportudvar. A testnevelési szertár jól felszerelt.
~e,m'szete!en ezt a eportoláei lehet6e~get nem esak a kB
zéplskolisok veszik i~énybe, hanem m6s lskol'k és az üze
mek dolgozói iSe

Össz.eeségében meg:illapith2.tó., hogy az elmult időkben nagy
fejlődás volt az isko13i ellátottság terén, ~e még mindig
van tennivaló~ A feledatokst ismerve a közeég erejéhez mér-
t ~ll d ' . .. hl', te n a a n oa n J 3.v 1"C S Z € n n. ..e .-v Z e en ..

Községlinkbefl a gyermekévet Eok szines rendezv§nnJel te
ezik hang~latoesá~ mar8qandóvá~ A gyerm~knapot üzem1 ~zin

ten iE szinesebben, nagyobb odafig~eléseGl sze~vezik m€g~

A Kner Nyomda példál1.1 a gye.rIDeknappal avatja fel a Holt
Kör~s partján ~plilt hátv~gi h~záte A Besenyszegi játszó
téren minden eddiginél impozánsqbb közEégi ezintü gy~r

meknap kerUl megrendezé6xe (J Természetesen a gyermekévi
fő programokat a Katona József müvelődési Ház szervezi~
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Az utóbbi években a LUvc16d;el h~z gJe~meKlátosatDtts~

ga szépen alakulte A 78-ae ávbsn például a KörCfment:
Szövetkezeti TáncegyUttesbe 141 gyermek jelentkczettu
Társastáncra 60, diszitő szakkörrG 20, eakkr2 12 §e 2

citerazenekarba is 3 gyereket vettek fel~ A cá~ minden
esetben a gyerekek szabadidejének kulturált s haszno~

lekötése, a szépre való nevelés, a szereplési lehetE~eg

biztositása. Amelyik gyerek a miivelődési házat i.átofat~·

ja, gazdagabbnak érezheti ifjuságát, felnőtt korában is
igényt tart a s~épre.

A Müvelődés! Ház gyermekrendezvényei ebben az évben J:I.eg·
kétszerez6dnek. Az évek óta fennálló bérletes ifjusági
filharmónia! előadásokra tavaly. például 250 bérletet vál
t ottak a gyerekek. Továbbra is tart a Békéscsabai Jókal
szinház gyermekelőadásokat lEkolás és óvod=ls koruak ré···
száre.
Fővárosi müvészek közremUködéssvel játékos-vidám mUso
rakat tartanak az iskolások bevonásával.

Ebben az évben tehát bőven le:::z mit nézni a G.Yercke~.cn·::kQ

Természetesen ez a gondoEtodás nem szabad, hogy ezzel az
évvel kimerülj?n. A gJerm2k mindig a jövőt jelGnti, te
hát nagy figyelmet kell rá fordit~ni. Törekedjünk arra~

hogy minél egészségesebb, minél erősebb, tanult nemZG~

dékká legyen a jövő !
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- Gyoma-Endrőd tEI~pü13ep~l tJ~t4r.~imi fejlődéeénE~ egy

igen jelentős fordul6pontj1hoz éxteztünkn Fejlődésünk

'Ihogyan tovább"-ja a l.8.ko2:::~tgdö:1T.écétől függ., fl. kö
zeljtivőben arról kell m~jd tanicekoznunk s atban kelj
felelőseéggel dJntenück j .~lOg~ az' ,:ddigi két évtizedes
részleges együttmüköd9süok után kÖcsük össze véglege
sen sorsunkat, fejlődésünket, jövőnket, e' mondjuk ki
hatá.rozott egyetértésünket,a településpár eg:yesülésében<,

" - "

Gyoma-Endrőd lakosságának élete évszázadokon át sok
szállal kötődtitt öseze. Régen a vezetés urai lloszd meg

és uralkodj" elv alapján Ezitották az ellentéteket s
igyekeztek megosztani a kizsákmányolt,jogosan elége-,
detlenkedő dolgoz6 nép erejét. A munkás-paraszt mcg
mozdulás okat, szervezkedéseket vaeezigorral, véráldo
zatot is követelő kegyetlenséggel folytották el.

A felszabadulás uj pcrspektivát nyitott az értclmss
emberi élet, a dolgoz6 nép érdekeinek hasznos ezolgá
lata, jövójének tervczéE~ clőtt~ Évről~évre erősödtek

a két kÖZE égbe n 8. tud at CE :::g',' üttmUk:öd 9E v onás ai o

1966-ban megszünta g;YOJ:[éÜ ~3.rás ~ .A lakosság legszéls~

sebb' réteseiben is nem minden aggodalom nélkül vető

dött fel a "hogyan tovább i' kárdéset' Egyértelmüvé vált
minden közérdeklődésü ember előtt, hogy jövőnket e~ed

mén~esen, gyoreabb ütemben csak együtt épithetjük~ Ezt
köv~tőEn felgyoreultak ~Z együttmüködés különböző for

m9.1"



Gyoma-Endrőd a mcgye tGl('piU2E~1á_Lóz2,t9.b:l.D caj:itoE h;..:1.:YEt
foglal el. A hajózható Háx~nE-X~rCf ffisllett fekEzik, ~

120-a8 vasuti fővonal és a 46-oe f6Kózlek~jée~ ut közvet
lenül bekapcsolja az ország gazd2s~Bi vérkGringásébar
A nagy l~lckszám ás 2 iöldr~j~i ~jottfágok figyelembe vé

telável az 1007/197Irszo~oIillánj-r;ndclctt3~_sza~il:yozott

ox-szágos tc:lepülásh3.lóz,at :c;j -__:E'ztS.::i t-2I-vbcn ;;RászlegcE
középfoku központI! béi:OlOlae't kSlJotto

A telepUléEpár összes földterUlsts 30.390 aa.~ lsko~ai

nak száma 18.500 fő. Nyolc ipari üZ2ffie van, melyekben
közel 5000 fő dolgozik. Létszámban ie, közgondolkodásban
éE tudatos cselekvők~Ezség~b6n is jelentős tehát mun
k~Eosztálya. l~zőgazdasági üzemeinek száma hat. Az itt
dolgozók ~zama közelitően 2500 fő~

Oktatasi-nevelési intézményhálózatunk, fig:yelemmel a fo

lyamatban lévő beruházásokra és a saj~terős fejleeztéEek
re. elfogadható szinvonalu •

.:",

KözmUvelőd~si intázményhálózatunk targ:yi feltáteleit i1
12 t ő en k or s z er Us i t éE r ;:; s z oI' U l.. A1,ap f s l ada t a i kon t ul eg:y ':' <=.

területeken országosan iE cliEmert szinvonalon litjik ~l

l{özmüvelődési teendőiket. Egy kon:z,:;rli kLtlturális központ
látesitése pozitivan hatoa viEsza t2rtalmi munkájuk vsro
Ei ~zinvonalu ellát~sára a közmüv~lőd3s minden terület§n~

Egészségügyi ellátottEágunk a nagJküzségi szinvonalat IDGg
haladja. A két nag:yközségben 15 orvosi ellát~E van, E eZEn
~elül 7 szakorvosi rendelés biztositottn Egy Grrc a célra
épitendő rendelőintézetben máról-holnapra megoldható 1~i.1ne

a városi rendelőintézeti egészságü&yi ellátás3



A közmliellátáE kjt ~dgy

a konkrát egyUttmU~6d6E

haladáE tört§nt~ dzinte

6
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vizkivitali mli oldja msg t~ljeE ellitottaágunkatQ A.kö

Zrös vizmlitárEul9.E időköz~;sn át8.1akLüt 'liz·~ ee 2zcnn:yviz·"
társul3.ssá. Folyamatb:.=.n V8n éi:: J'-C(mEz::;J:'~en l:D.lad.a
s z e nn;yviz-ger incve z,; t é:{ épit éE f: e. B2:fe j c z áE c: 19F')c, v .~g á::::'e

várhat6. Mindezek jelent6een elősegitik a ttlbbezintce
lakásépitkezásek tervezsrti folytatását ás urbanlz~cióE

mutat6ink; javul~sát()

Betonjárdával s~inte ~inden utc~nJ.{ cll3.tott~ Nagyobb L;t-··

temhen kell viszont fel'leeztenÜ!lk szilárd burkolatu. JGl~

területli közuth3.lóz~tlnkat(.

A településp~r kerGEkedcÍ~i is ~.fJdéglitóipari sllátá~át

a GJloma-Endr6d áE Vidéke i~FbSZ ljtja el •.IJ, Két ÁFLSZ Ei·,'

.. l ' ... l . ,.' l . t. . J o.' ct" l N

g~esu ase eg~ 1gen ~e sn~üE po 1,lKal aE gaz Bf3C1 e 0-

relép~s volt~ Az eredmények 2zt bizonJlitják, hogya 1a

kOESág, az ÁFLGZ tage6gCl .l.1elyv::.:n döntött" amil-:or az
egyeslilást kimondta~ A ko~centrált gazdasági er6 az6t2

J'elento"~ h~lo'zatfc·~·i"'c"..:·::'·~t ·...c 1rf'\y.C'7···rl·:<:;t.~c+ -!l-t:, ... ·!. '''-'_ ~ ..... <.' ..!.•• " '. LJ. ..; _" ~_ ' ~ ~ .. :- f.-' _ :__..: ,# l:... .:- J .... J...... ...' .J '.' '..; l· _~ ~

hetévá.

K~z~s takaréksz~vetkezet~nk iE Ezinvonalaean lit ja el

rendeltetésének megfsle15sn a lakosFági Ezolgáltató
t ev ékenJl s éget ..

A két nagyközség lakoEEigánclL( haLadó gondolt{odáE9.t.l sÉ~.~J··

séges cselekv6kászE~g~t konkrát eredmények fémjelzikD
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Az együttmüködés első lépése & közö~ mer.tőállom~s volt,
HOESZ~b Ezünet után ~övették ezt az ÁFÉSZ-ek egyesUlá
se, a Takarékszövetkezet müködési területének kibővité

~e, a közös viz- és szennyviz-társulás létrehozása, majd
a két költségvetési üzem egyesülés8e Az ezekből szárma
zó eg~éxtelmü gazdasági előnyök a lakofság politikai é
rettéégét~ tisztánlátást és tudatos jövőt építő munká
ját bizon~itják.

Ug~anez tapasztalható a két nusyközség ipari és mezőgaz

dasági üze~eiben dol&ozó emberek f:~emléletében, cselek
v6 készségáben. A klilönböző üzemek munkapadjai mellett
dolgozó end.rődiek, gy ornaiak köz ött s em e llent ét, s em
megkül~nh5ztetás nincsen. Ki hogyan végzi el munkáját,
ugJ boldogul • .A két kÖZe ég lakos ~ ága eze-r ~zállal kö
todik öesze. A házassá&köt8sek, lakásviEárlá~ok, épit
kezésektől a kulturált szórakozisig a közigazgat~si ha
tárt61 fUggetlenül a zavartalan együttélés jellemzi é
letUnket. Kűlönösen igaz ez a fiatalság tekintetében,
akik érzékenyen reagálnak minden Itujra", lelkes hivei a
~inam1k~sabb fej16déenek és sürgetően vetik fel az egye
eUl~$ éesze~U!ág't.

Il,en kö,hangulatban ezijk!ég ée törvényszerUen vilt idó
&$ezUvá a klt köz.eég uj, átfogó rendezési tervének meg
~endeláfet kidolgoztatása. Ez az ~ltalános' xendezési terv,
melyet a két nagyközség tanácEa együttes UléEen megvita
tott ée elfogadott, a~almaE arra, hogyamegváltozott
körUlmgnjlek if:mel'€táb~.n a két te l·~pül§s városé á fej lesz
téeéhez Ezü~6ége~ további tennivalókat, feladatokat Eza
bály ozza.

Á két nagykö.2.ség egyeELi.léf§~cE JiO~tE;;Ü annál is inkábh
. l"'bb "k' t'" " k" . t' .!lae o szu Eeg Van, :r,--:.r 8. :.-.:;;; ;;:,g.J..3VO ·ozlgazga :lEl

határ fel~Eleges párhuz2IDoS fejlssztésre kényszeritene
bennünket, gát jává válik a mindannyiunk érdekét szol
gáló v~r~ei fejlódésneko
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Körtiltekint5en tervezte D~g 2 t:I~cz6 vállalat az Uj
kert-Eori leendő viroektzpontot. E16nyc ennek a tCTU
letnek, hogya telepUléEpár fDldr.~jzi centru.mában fGk~..
Ezik és hogy Ezan~láEffiGntce2n ulakithat6k ki B lcsnd6
centl'um közigazgat:.·~Ei, mLivGlődiEi9 kerc;ekedelmi} SZOl.,

gáltat6 ~g:ységGi, akUlönböző gyer~2kintézmények, s
legelsősorban természetesen a korszerU töboEzintce 1a
k6épület':lk.

NagYSZEl'Üen egésziti ~i ezt a r~szt a szemben lévő

Füzfás-zugi holtág, ahol kellemes zöldBvEzotet, Ezabad
idő központot, sport és ~il'ándul~Ei lehetőE§gc~í;t lehet
m'3gte l'emteni.

A konkrét ápitő.munkához. megfelelő ápitőipari kapacitás if

s .Uks ágc s. El'€dm~ny€ s <3 rőf'e EZ i tés sk f oly ~1ak - E ehhe z
mcg~ei tamogatást is kaptunk - hogy a h~lyi épitőipari

K~Sz leg~en alkalmas megnövekedett feladatai ellit3.sárc.,)

A céltudatos vároeépit6 munk~rn f:lfigyeltek és azt EJ

gitették $ felettes párt ~E ill~mi s~~rveink~ Eseten
ként részt v~ttek közöt tanicekozisainkon, párt- és ta
nácsi VB üléseken, E bitoritatt3.k kezdcmányezéEsinketc

Legut6bb a ~egyei T~nicE V6grchajt6 BizottEága tárgyal
ta meg a Járási Hivatal clnökén2k el6terjGEztásG alcpján
a két nagyközség esyüttmüködés9n2k eredményeit, tDv)h~i

tenni~al6it. Ennek alapján a k~vGtkez6ket állapitotts
meg:. "••• az eg;yüttroüködá~ tQvábbi lehetőségeinek jobb
kibontakoztatása ás a váro~E':í n:yilvánitás fr:.:ltétc;l;;inGk
gJloI'sabb ,megt€l'emtésc érd~k9b€n indokolt leh~t a tc:-L:
pilláspár na~yközEégi s~inten való egyeEit~se. Felhivja
a vig~ehajt6 Bizottság a járási és nagyközségi tanicEi
szerveket, hogy alakosság körábcn végzett felv!lágo
~it6~ szervez5 munkával eegiteák c16 az egS6sUlée fel
·tételein~k további Javit~Eát. Ehhez a masyei szervek is
mi~dcn timogatást megadnak. A nagyköz~égsk eikcl'eE ég~G-
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~üléEe után - az érintett szervek egyetértésével és ~ v~

~osi feltételek megtcremtésável - a VI.ötévES terv id6szc
kában a városEá njlilv~nit3.sra is sor kerülh2t. 1í

Ez az ~lláEfoglalás szervesen illsEzksdik az agész országra
kiterj8dő és folyamatozan vé,:::;rdhajtott ltállamigazgat:.;.s
koxszerüsitése ll programba, m2ljln~k eredményeként a rég5-
160 járás ból ma mir alig van eo.
A megyei állásfoglalást kövJt6en & kát nagjlközség pártvég
rehajtó bizottsága is együttcs ül3Een tekintette Eit a s 0,

ronkövetkező fontost~nnivalókat ás az alábbi határozatot
hozta:
liA két végrehajtó bizottltág - a gjloma-endxódi Operativ
Bizottság javaslatára - megtEirgyalta a két település nag:>~~·

közeégi szinten való GgyeEitésén~k kérdését, melyben 2gybc
hangzóan ugy foglalt állást, hogy a két település nagyköz··
sági szinten val6 egye~ltáse indokolt á~ célezerü. Az cSJlit~

tei vb. egyetért abban, hogy az 1980-as tanácsi válaEztieok
során a két telspülés íl e8;l tanácsot;· válasszon, és abbs.n:.
hogy az egyesült nagyközség uj nevében őrizze meg mindkét
község korábbi neveit.," - A Végrehajtó Bizottságok meg
gy6z6dé~e, hogy ez a lépés meggsor~itja a korábbi kitüzött
célt - a várossá válás elérését.

B~zton xcméljük, hogy a két nagyközség lakossága, id6seb
bek ée fiatalok, nők- férfiak, pirttagok ée pártonkivUli
ek egyaránt helyeslik az együttmüködés további erősit§E8ts

az urba..nizációs épitőmLJ.nka fel;:yoreitáEát. Javaeolja ezért
a két nagyközség párt vágx~hajtó bizottsága, hogjl a l2kos
ság, a kül~nböz6 Uzemi kollektiv~k, nagyköz~égi tanáceok
vitasE~k meg Gyoma-indr5d egy~eüléEének terv~t és mondják
ki crgyetértéeüket.
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Jövőnk formáláca a kezünkben van. Vitassuk me8 elért
eredményeinket, mondj5k el jav2elateinkat tov~bbi kö-
zo" t" l/"k'l Af"'/' d"t/·'E enn~va o ln ro. .. e 1.-:: .... 0 i;; f: 83 nagy, 2. on 8E meg-o
Eem nehéz, mert amit eddig tettünk azt bizonyit ja, hogy

jó uton járunk, hogy ~árosspi~ő eredményeink jól szol
gálták a lakosság érdekeit, céljsit.

ifA ma embere a holnélpot épi.·:~il: Ennek a holnapn2k szebb
nek kell lennie, mint a mina~. Ebben a holnapban még
megelégedettebb, még boldoga~b embereknek kell élniük.
Ez a holnap a miénk is, de különösképpen gyermekeinké,
unokáinké, akikért minden szülő és egész szocialista

társadalmunk féltő szeretettel, bölcs felelősséggel és
kötelességtudattal tervez és cselekszik.

Nem elég tehát eldönteni, hogy egyesülünk, hogy város
akarunk lenni, oe azért tenni és tenni ~ell. Minden
napos kötelességtudó, becsületes munkával kell megte
remteni a gazdasági alapot igényeink városi szinvonalu
kielégitéséhez. Szellemi, erkölcsi és anyagi erőink kon

centrálásával,még eredményesebbé, még hatékonyabbá tud-
.juk tenni közös munkánkat. Ez 2.Z akarat Eürüs6djék te
hát be le minden kimond ott 11igen"-be, ez legyen a to
vábbi ~ajt6ereje Gyoma-Endr6d Bg6ez lakosságának.
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BemLltatkozik a GyomarooEndrőd és Vidéke ÁFÉSZ

A Gyoma-Endrőd és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesitő

Szövetkezet tevékenysége Gyoma és Endrőd nagyközségek, Hunya
község, Póhalom, Ha l magy , Öregszólő és Nagylapos L:ül im'ületi
településének ellátásá~a terjed ki. A szövetkezet huszezer
lakos kereskedelmi ellátásáról gondoskodik, a müködési terü
let kereskedelmi forgalmáb61 mintegy 85 százalékos arányban
részesedik.

A fogyasztási szövetkezetnek jelenleg közel hatezer tagja van.
A tagság aktivan részt vesz a szövetkezet mUnkájában. Ezt tük
~özi a rendezvényeken való népes részvétel, aktivitásuk, és
az a sokirányu támogatás, melyet a szövetkezetnek adnak.
A t~gok ál~l nyujtott részjegy és tag~i kölcsön meghaladja
az ötmilli6 forintot.

A szövetkezet feladatainak ellátását 47 kiskereskedelnd, 32
vendéglátóipari, 9 felvásárlási, e ipari-szolgáltatási egy
ség üzemeltetése és II mezőgazdasági szakcsoport mtiködtetése
utján éves szinten mintegy 520 fós dolgozói átlaglétszámmal
végzi. A mezőgazdasági szakcsoportokban 906 tag folytat szer
vezett termelést.

Az egyesülésko~ kidolgozott és elfogadott hosszabb távu prpg
ram célultüzte ki a lakossági ellátás további javitását, az
élelmiszergazdasági tevékenység fejlesztését, valamint a gaz
dálkodás szinvonalának emelését. Az elmult négy év tapaszta
latai azt mutatják, hogya szövetkezet eredményesen teljesiti
e célkitüzéseket.

Az 1975-ben történt egyesülés 6ta eltelt négy es~ndóben szá
mos területen beigazolódott az egyesülés helyességge és szük
ségszerüsége. Jóleső érzéssel állapitható meg, hogy a fogyaRz
tási szövetkezet töretlenül továbbfejlődött. Négy év alatt
41 seázalékkal növekedett az áruforgalma és 59 százalélrJcal e
me-lkedett a gazdálkodási eredménye, vagyis nyeresége.

,
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A forgalom és eredménynöv~kedés Gyomán volt a l egdina:C:''':L" ,

kusabbl' Az 1972 .• eVl 4·12 millió :forintos összes forga

lomból 55 s 7 %....os 'Tolt a gY0IT1-3.i hálózati. egységeIc rés7:As8'"

dése az 197L~ évi 52~ 5 %,·~kal SZGElben~,

A forgalonmövelcedés kétharmada a termelé~cenység növeked8-'

sétől származi.k, Nőttek a tagé.rdekel tséget és szociálpo.·,

litikai célokat szolgá:~ó ala)!')]:: ~l.S" Lakásépitéselc támog&,:-"

tására eddig 41 dolgozó ::i~':O ezer fo):'j.nt kamatmentes kol·-:

csönt kapott.

A •• t l + .,l' t' J:' ., t' t ' f"l' t l lszove ~eze~ a no_07tQ ~~J~esz es eren ocen az a ape ~

látás javitását és a kisgazdaságok ellátásának fejleszté

sét tekintette :fő feladatána.~;:<; nzt szolgálj ák a Gyom~ll

végrehajtott fej lesztéselc is", Ji nagyközség l::özpontjában

56) négyzetméter alapterületü ÁBc Áruház létesültw Itt

bonyolódik a nagyközség élelmiszerforgalcnánalc csakneül

50 fo-a • Korszerüsit ésre és bővit ésre ~cerült a Vöröshad,..,

sereg uti élelmiszerbolt ~ A szövetkezet me~őgazdasági bole..

tot és két uj takarmányelárusitó helyet létesitett~ Uj

szinfoltja a nagyközségnek az elmult év augusztusában ElC{;;""

nyitásra került 520 négyzetméter alapterületü Dózsa GYÖ)~gy

uti üzletház.

Nagy fejlődés ment végbe 8.Z üzletek hütőkapacitásánalc :1Ö~"

velésében is. Ezzel tovább bővült a korszerü táplál~ozást

szolgáló élelm:i3zerelc forgalm.azásának lehetősége. Számotte...,

vő a fejlődés a -tej''"', te~termék, zöldség"""gyU.Il1ölcs és a mi,.."

relit készitmények á.rusitásci;Jal1... Ji. vendéglátó ága~atba:rl

kedvező tendencia, hogy az átlagos növekedést jelentőseJl

meghaladj a az ételeI,: és üditőitalok forgaloilli.1övekedése ..

Sikerült j ó eredményel:et elérni az Er zsébet-ligeti ven,·,

déglátó egységek fejles~tésénél/is•

.A szövetkezet hosszabb távra szóitó helyi intézkedési te..rv

alapján végzi a kisgazdaságok termelésének segitését és a

me~őgazdasági termékfelvásárlás fej leszt ését. Az egyesü'~

lés 6ta megduplázódott a szakcsoportok taglétszáma .. Az el

mult évben - a szövetkezet közvetitéséi\:'el ..., áruértékesitéc.-.

sük meghaladta a 10 millió forintotc A zöldségtermelő ssa~c~



csoportok

hoz.

nagyban hOZZ:3.j ::L'u 1.J.lal~ 3. he lyi e L .. át ás

A dolgozók részt V:3.n.al~~il~': 3.i-lL:öd(~si terület közéleti

tevékenységébál '" }:.. észeGI2 i a Lii :.Ci::':.jU ző mozgalmaknak és t á1'g:.>

dalmi munkaakcióknal(, Har:;y 8::;1mba~: vesznel: részt 8S j ó :te lye.-.

zés eket érnek e l a ~,:öé~:ni.i ve l6d ési 'J·(-~t éllced őkön és tömegsport

rendezvényeken is" ..~ dolco:~c5~: t,öt:iJ~ nlÍ~lt 50 %-0. tanul valaQ.i,~·

lyen oktatási forill50an~

A fogyasztási szövetkezetnél nagy hagyománya:'. vannak a 8Z0C:::"

alista munkaversenyneke A dolgozók mindeE évben részt vesz,..,

nek a szocialista munkaversenyben~ Évente egyénileg is vj:ia~'

lást tesz a dolgozók több, mint 70 %-....0." 33 lcolleldivábo.:l a

dolgozók 50 százaléka munkáll::odik a megtiszteló szocialista.
brigád cim elnyeréséért • Ez ideig a szövetkezetnél a qSzö'~'

vet~ezet Kiváló BrigádjaIT cimet 4? a szocialista brigádjel D

vény arany fokozatát pedig II kolleldiva kapta Eleg .. A. szoc:L"",·

alista munkaversenynek nagy szerepe van a j ó áruforgalmi.~

gazdálkodási és mozgalmi eredményekbeno

A felsőbb szervek az egyesülés óta második alkalomnlal tün~et~

ték ki - az elmult évi eredr~~ónyes i'!lunkája elismeréseként .....

a fogyaszt ási s zövetke2;ctet :J. 1l:L:iyó:ló Szövetke zet íl c irflEle LJ

A fogyasztási szövetkeset kol ~eJ.:tivája 1979-re 450 millió ~

1980-ra pedig 500 lllill~.6 forj.nt forgalom és 15,4, illetve
17 millió forint gazdglkr)jsc:.i.. ered:~lény elérését i;üzte ld Có:

lul'- Ennek valóraváltásn jól szervezett~ odaadó munkát ldv8.n

az ÁFÉSZ dolgozóitől és ve~etőitól egyaránt~

A fej lesztési célkitüzések között szerepel egy általános ci:CL"J:

ház épitése, melyet a VI. ötéves terv során Gyomán te.t'veZl1.e}:

megvalósitani. Ezen á.t'uház az iparcikk '- ezen belül eJ.sőso:::'·

ban a ruházati cikkek - szinvonalasabb ellátását lesz hiVa'

tott biztositani.

A Gyoma-Endrőd és Vidéke ÁFÉSZ vezetősége és dolgozói azon

munkálkodnak, hogya szövetkezet egész tBvékenységével jól
szolgálja a müködési terület .... ezen be lül Gy oma nagyköss ég ,"

lakosságát. A fogyasztási szövetkezet is a maga eszközeive~
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igyekszil:: x'észt V8iUli Q,z:)k: 1ak ;). I'el~e~l:;eleknek a megtere'd"

téséből, r:lelye~{ GY0l1"'3,c.~K:):;:L::,6d v~roE.is~i fejlesztését és ny~;.J.~"

, 't' '+ . ~ +.,vanJ. as a J J e .!...en J ~l\..~

1974. februárjában ::", megelőzve az MSZ11P KB" Közmüvelődesi

Határozatát".. hivta életre az MSZMP Községi Bizottsé.gávaJ.

egyetértésben a KatoEa József MUvelődési Ház a szocial:kt~1

brigádvezetők klubját~

Az volt a cél~ n08Y a hárBas jelszó sze11mében segitse c

gazdasági egységeJ:::ben eül.::ödő br::Lgádok szabadidős tevékeny..,

ségét, politikai és }:ultt:;r1"l,is ::::J;'l~cájuk szinvona11nak eme ..·

lését. Igy ötödik óve 'iJál"'; i.loD/ 8. ~club ElÜJ,cooil::.. A brigád

vezetők klubja orf!;.j:0.gosan seD t(-;l-L1.t nars;; multra vissz8. e

I CM.1 terme'-e. eteser 1....~"'-r r-.... c~· ..Le" .l~•• 'o"''''''"a'- ..1-, utl~e"" se'",ev oZ 'lS' -.1,0'0.'1 0,.(, ~,.L U : .'" I; ,l Cl OLJ .,,0 U az .. ,J.. o .;;

mellett ve'gz.et.L. +C>r,•.•. ';lr 1, .~"''''':l.. "\'1''';(1'.,l..o''·n "00(;'"'.1 ered-'e'n""<>su .r,. " \J <;l ,.1 1.., .. ,_ _"" LJ •..J:- ." <.' 0-:;. ~ _. 6" u. _.,'j t <'.

munka. jellemzi"
Még nagyobb multu ;,;:c~~müve1.6(~ósi formáknál is törvény, hogy

hosszu időn keresztül ugyanazt negismételni nem szabad.

Csak a legjobba.n bovált módszereket sza1)ad megisTllételni9

A kezdeti időszakban a programot ugy állitottá~ össze~ hogy

az a liub'baj árólcból egységes közösséget alaki tsnnak ld. I~>~

merjék meg egymást, egymás munkahelyét. E célból inditottuk

el a lIBemutatkozik o. .. ",u~eu cimü soro~atot. Az ilye'i"l alka.J.,.

makra mindig meghivták a bemutatl:ozó egység pál"t"',állami

és szakszervezeti vezetőit~ A rövid, kétórás foglalkozás

keret ében . a tlházigazdákli ig:yeke ztek megismertetni v111a,..,

latuk mult ját, el"edményeit~ az ott folyó termelést és egy
kicsit a fejlődés lehetőségeit is~

Bár a klub a mUvelődéfli házban mülcödik, a foglalkoz1solcat

nem kizárólag a bázishelye:ce!1 tartj ák. Alkalmanként e6y-egy
gazdasági egységnél is sor l~erült rende zvényre. Ez a liBe,...,

mutath:ozik ••• o II sorozat esetében történt meg több alkaloEl''''

mal. Községünk állami.-- eJs párt 'Tcz,c'i-;őit többször hivtúk meg
f ' k t t" ' .. ',.. , '-t"1'd'orumo meg ar ase.ra :] :::~',S2·~U;.11:S1; GrJ,n o J:cer esek, felada,.,



tok, tervek megbeszélésó~€~

Megyénkben a 'ú1Ul1~:áf.r1Üvelóc1ós b~Lüsközpontja Orosházn .. 'IJelük

kl b t ....· ' '1" J... ",-.' 1-"' ~.. . H" d l ..., "bb ~.a u ve ze Ol ~ L.,i.e'lIve él i.;,L:.ve CG eS:L :lZ O gOZO:t 'GO s zor

munkamegbeszélést ta~totta:;:<,; Egy alkalommal G:yorn3 szervez;··

te meg a briGáüve~.:;etők részére \; li. kiscsoportokban foly6

belső nevelőmunlm !: c" előadást amelyet Dr:ilDurl:ó Mátyás

a KLTE Közmüve16dési=""és Fel:"),őttnevelési Tanszék vezető.je

tartott. 1979....ben ~cét alkaloumal vettit nk részt a szarvas:"

szocialista brigádvezető~: klubja foglalkozásán~

A megyénkben folyó Közmüvelődési Vetélkedót az idén már (hö~"

dik alkalo'mmal hirdették meg~ Az 1972/79-es évben Gyomáról
44 brigád nevezett be .. Mivel tematikájában is változott a.

vetélkedő, a klu1J programj:H ehhez kellett alakitani. IGY

az elmult évben programunkat teljesen e mozgalom segité8ú~e~

abrigádok felkészitésére állitottuk be. Ezzel a számmal

Békéscsaba, Gyula és Orosháza után a megy ében abenevezésel:

számát tekintve a negyedik helyen állunk. Gyomán több mint

100 b~igád dolgozik~ Bizunk benne, hogya következő mozgal~

mi évben az eddig tartalékban rúaX'adt brigádokból r.lég solm~l

beneveznek.

Helyi-és meghivott előadóJckal s:~erveztük meg a fe lkészi tést,.

Eddig kéthetenként hétfőn V}-.21 óráig tartottuk a foglall:ozá,,-,

sokat. A megnövekedett isJ~yeknek és feladatoknnk a jövőben

csak ugy tudunk l"llO l.;:? e le J.Yli , ha ezután hetente tartjuk azol:at r.

Az idei évet szép eredmchmyel z6:rtuk.

Gyomán hat munkahelyi - és két területi döntőt tartottunL"

A megyei döntőre a Hsziipari Szövetkezet Szabó E~gda br~Gád~

ja '8 a Körösi ÁG~ Atigusztus 20~ brigádja jutott be~ A klub

csak ugy tud müködni, ha a munka,helyi müvelődési bizottságo.k

segitik a munkáját.

Ahol ebben az évben munlmhelyi döntőt tudtunk tartani,

- Győzelem Mg.tsz., Kőrösi ÁG., Háziipari Szövetkezet~

Fa-és Épitőipari Szövetke~et, Gyoma-Emrőd és Vidéke ÁFÉSZ,

Sütőipari Vállalat - ott ez a segitő munka jól l::imutathaté~

Más munkahelyek még nem találták neg a kapcsolatot a klub,...

bal és a kozmüvelődési mozgalommal.
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A megnövekedett gazdasági:> terme1.éei követelulé:1yelmek ~so.::

sokoldaluan képzett J fo lyam2t os ö)1.·;,lLive lést végző dolgozó];:

képesek megfelelni<' A fent enú:ttett válJalatol:nál ezt li1SI

mege'rtette'k SaJ·nos I-le'g- ln;·"'Q.'-i '" tn'~ "'l'l~oz""'k' oly"'" "'zem'1 ':;1 et·• _ : o -, ..... ~,. -ié., :..,. ..l..••_ \. J~.l.__ u.il o c~__. J-'

tel, amelyik csak a term81ésre ko~cent.rál~

Bizunk benne, hog:V e. s:-'sn181e·~'r:H·:~:'isrD. m9:r nálunk sen aO~:3>"

ig kell várni.

Eddig minden közséSi~ D.~.g:y~~ö~;r;égi ta:.13csncil li.lü~:ödött Köznüc •

velődési Bizottság:. Gyo:-,-'J.'><l.E::.d!'őd ·\,Tj.8zonylat6ban függe t l eni ...,

tett közmüvelődési felügyolő is.

1979-el Békés megyében már több helyen létrehoz;tá:c a mmJ.lcc.'''''

helyi müvelődési bizottságok titkárainak munkalcösösaégét •.

Ez a bizottság VI Gy oma-Endrőd ElUnkahe lyi ruüve lőd ési tj. t ká:: 01;:

munkakö zöss ége II néven nálun.k is mega laku It <' A két krj zs éc,;

jövője ezt diktálta. Mindkét tanács részéről I:1egjelen-l~ ~Sf:

dolgozik a bizottságban a közmüvelődési felügyelő~ az mSZlirr~

és a KISZ nagyközségi Bizottsága, a Hazafias Népfront ~s if:;;"',.,

mészetesen a müvelődési házak munkásmüvelődéssel fogJ.dlr:o;~f('

dolgozói.

A bizottság feladatának tekinti a két község munkás'il1üv816-·

déssel kapcsolatos munkájánal;: segitését, összehangolását ·-<'il.. ,

taláoan a közmüvelődési munka egységesebbé tételét~ az ezze:

kapcsolatos erők koncentrálás6t, o. gazdasági egységek kÖZT:1Li.'-'

velódési mUnkáj ához mer;:1dni uillden szakmai és "iuódszertani

segitséget.

Egymás munkáj ának jobb me;:::iSl".lerc;se érdekéber- a munkaU5zösf.l{?gi

Uléseket kihelyezzük a két ~özsóG ga2dasági egységeihez~

Az első ülés az MSZI:.lP ~a.Gy\:ö;jséc;i Dizottságáj,l, Gyomán volt."

A második foglalkozás W;yo.11ot t ~ V6rai Mihálynó elvtársnő az

MSZMP Megyei Bizottság Pffiú osztályvezetője tartott előo.d~st

a munkahelyi müvelődés által:í:nos problér.1áiról és bGIi1Utatl;:oo~

zott a Gyoma-Endrőd és Vidéke ÁFÉSZ. Hogy ők volta~ a.~ első

bemutatkoz6k, nem véletlen .. Mindenki előtt l\:özísLlert" l:.oC~Y

az együttmüködés illetve az egyesülés szép példáját vo.:'..ós~_'··

tották meg mindkét község megelégedésére és előnyére«



A májusi foglalkozást Endródön D. Cipész KTSZ-nél tart jlJ»

Előadó a Szolnok megyei Müvelődési Központtól jöno Tém.:in>'
a munkahelyi kisközösségek kialakitás ának és i2ütödés ének r:1Órl.'-·

szertani kérdései lesz. Benututkozik a házigazda.

Év végéig a foglalkozások a Sütőipari Vállalatnál Gy onán,

a Szabó KTSZ-nél E:ndr ódön, Q. Kőrö1~ü Állami Gazdaságnál Gy 0'·'0

mán lesznek megtartva • ]iz évet -egy székesfehérvári tapasz,..,

talatesere kirándulással zárjUk~

..... o~



GYOMAI HIRADÓ III. évfolyan'2.sz. 1979.VII.lO.

Kiadja: Az MSZMP GyorJai Nagyköz€1égi Bizottságána'
Agitációs-ésPropaganda Központja.

Főszerkesztő: Mészáros Gábor....
Sz~rkeszti: az Irásos Agitációs Csoport. ....

~elelós kiadó: Jenei Bálint

A cikkek szerzői:..

Honti Antal

Beinschtóth KárolY
Varga Zsigmond
Tanai Ferenc
Kovács Károly I

Kés~ült: 450 példányban, a G1ooa-Endrőq és
Vidéke ÁFÉSZ házi sokszorosit6ján#

. ,
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