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GYOMA-ENDRŐD AZ EGYESÜLÉS KÜSZÖBÉN
Gyoma-Endrőd települé,pár törté

nelmi fej lődése során évszázadokon át
sok szállal kötődött össze. Mégis vilá
gi és egyházi uraik.az ellenté~ek mes;:er
séges szításávoal inkabb távolítani, mint
közelíteni igyekeztek a két mi.gyköz
ség lakosságát egymástól. A régi poli
tikai rendnek ez volt a módszere:
Oszd meg és uralkodj!

A felszabadulás új perspektívat nyi
tott az értelmes emberi élet; a dolgo
zó nép érdekeinek hasznos szolgálata,
jövőjének tervezése előtt. tvről évre
erősödrek n tuda tos ·együttműködés vo
násai.

Különösen az utóbbi két évtizedben,
s ezen belül is a két legutóbbi középtá
vú tervidőszak alatt vált világossá,
hogy jövőnket eredményesebben, gyor
sabb ütemben és legcélravezetőbhen

csak együtt építhetjük. Ez a felismerés,
s az ebből fakadó cselekvőkészség lett
a h0.jtóereje dinamikus.1bb fejlődésünk

nek.

Földrajzi helyzetünk, gazcLasági
adottságaink, együttes nagy lakossági
létszámunk al0.pján az országos telepü,
léshálóza,t fej lesztési tervben is meg
felelő besorolást - részleges középfokú
közp:>nt, illetve új;abban középfokú
társk5zpont - kategóriát értünk el. Ez
a településfejlesztési szerepkör lehető

ségct biztosít arra, hogy a szükséges, az
előírt városi ellátási mutatók elérése
csetén várossá nyilvánításunkra is sor
kerüljön. Pártbizotltságaink, uanácsaink,
gazdasági szerveínk és egész L.1kossá
gunk együttműködése évről évre cél
tudatosabbá, szervezeotebbi, s ennek
eredményeként eredményesebbé is vált.

Együttműködésünk első lépése a kö
zös mentőállomás és szül5otthon volt.
Némi szünet után kerülrt SOr igen kö
rültekintő, s gondos előkészítés után
politikailag és gazdaságill3g is igen fon
tos lépésként a két AFJ::SZ eJyesülé
sére. Ebben ;a döntésben, mely szinte
mindkét község minden családjáJt érin
tette, benne volt a lakosság helyeslő

igenje. Az azóta eltelt idő gazdasági,
kereskedelmi, sz:::lgáltatási eredményei
azt bizonyítják, hogy az AFf:SZ·ek
tagsága helyesen döntött. A koncent
rált gazdasági és szellemi erő azóta je
lentős kereskedelmi hálózatfejlesztést,
korszerűsítést, jobb áruellátást tett le
hetővé.

Időközben ~, endrődi Takarékszö
vetkezet működési területe Gyomára
is kiterjedt és színvonalasan ellátja
mindkét település pénzügyi szolgáltató
tevékenységét.

Az együttműködés szándékát bizo-

nyitják azok a különböző gazdasági
együotműködések, egyszerű társulások,
melyek termelőszövetkezeteinkés ipari
üzemeink között egyaránt létrejöttek.

A közös gazdasági együttműködés

hatékonysága is tovább fokozható, ha
megszűnnek azok a korlátozó körül
mények, melyek a külön közigazgatási
cgységböl adminisztratíve fakadnak.

A két nagyközség lakosságának ur
banizációs célkitűzése;-t legreprezenra
tívabban és legkonkrétabban bizonyít
ja a közös vízmű, majd CS,.ltorna tár
sulás létrehozása. Szinte minden utcá
ban kiépült a vezetékes vízellátás és
befejezés elővt áU a szennyvíz gerinc
vezeték kiépítése. Atmeneri vízellátás i
gondjaink vannak ugyan, de a társulat
folyamatba tette a felszíni vízkivételi
mű megépítését, mcly hosszú távon
megoldja cl lakosság vízellátását. Ren
delkezünk tehát azzal az alapvető köz
művel, mdy a városias jellegű épít
kezés forma, a korszerű lakáskultúra
és életkörülmények elengedhctetien
előfeltétele.

Megépült több száz többszintes OTP
öröklakás, mely sokszáz családnak biz
tosí,tkor.>zcríi, kényelmes lakáslehető

séget. Ez él városias építésforma kez
dődött meg az elmúlt évoen a két köz
ség közötti Újkert-sori lakótelepi ré
szen, ahol szinte smnálás mentesen
hozható létre megfelelő közintézmé
nyek fokozatos felépítésével egy kor
szerű városközpont.
Mindez persze eddig sem. s a jövőben

sem spontán módon megy végbe.
A két nagyközség vezetőiből álló

Operatív Bizottság rendszeresen és fo
lyamatosan figyelemmel kíséri és szer
vezi :1 tennivalókat. ]av0.slatairól tá
iékozt:ltja az illetékes párt és állami,
valamint társa.dalmi vezetőtestülete

ket, ahol a soron következő szükséges
di)ntéseket és állásfoglalásokat mín
dig meghozzák.
Ilyen kollektív döntés all3pján rendelte
meg a két tanács Gyoma-Endrőd kö
zös általános rendezési tervét. Ezt
miridkét nagyközség pártbizottsága, ta
nács'J.közJs üléseken megtárgyalta és
jóváhagyta. Ennek alapJán folyik a tu
datos városépítési munka.

A két nagyközség vezetőtestületei

nek m,unkáját a lakosság egyetértése,
támogatása kíséri és erősíti. Ma már
mindennapi életünk ezer szállal kötő

dik össze. A különböző üzemek mun
kapadjlOi mellett és gazdasági munka
területein dolgozó endrődiek és gyo
maiak között sem ellentét, sem meg
különböztetés nincsen. Ki hOg)'lan vég
zi el munkáját, úgy boldogul. A házas-

ságkötések, lakásvásárlások, építkezé
sektől a kulturált szórakozásig a köz
igazgatási határtól függetlenül a za
vartalan együttélés jellemzi életünket.
Különösen igaz ez a fiatalság esetében,

akik érzékenyen reagálnak minden "új
ra", lelkes hívei a dinamikus fejlődés

nek és sürgetően vetik fel az egyesü
lés ésszerűségét, időszerűségét. Erre
annál is inkább mielőbb szükség van,
mert a még mcglévő közig:1zgatási ha
tár feiesleges közigazgatási és gazda
sági párhuzamos fejlesztésre kénysze
rít bennünket, gát jává válik a mind
annyiunk érdekét szolgáló városi fej
lödésnek.

Az államigazgatás korszerűsítése is
egyre inkább sürgeti a közigazgatási
határok, szervek és intézmények, az
urbanizációs centrumok kialakítását, a
település hálózatok kiépítését.
1979. máréius 20-án a megyei Tanács
V. B. a- járási Hivatal elnökének elő

terjesztése alapján megtárgyalta a két
nagyközség eddigi együttműködésének
eredményeit és további tenniVlalóit.
AIlásfoglalásáoon az alábbiakat rög
zíti:
u' .. az együttinűködés további lehető

ségeinek johb kibontakoztatása és a
várossá nyilvánítás feltétel einek gyor
sabb megteremtése érdekében indokolt
lehet:1 település pár nagyközségi szin
ten való egyesítése. Felhívja a Vég
rehaiti. Bizottság a járási nagyközségi
tanácsi szerveket, hogy a lakosság kö
rében végzett felvilágosító, szervező

munkával segítsék elő az egyesülés fel
tételeinek további javítását. Ehhez a
megyei szervek is minden támogatást
megadnak ..."

A két nagyközség párt és tanácsi tes
tületei az Operatív Bizottság jaVlasla
tám megtárgyalta a két település nagy
községi szinten v~ló egyesítéséneK kér
dését, s ebben egybehangzóan úgy fog
klkak állást, hogy ;,a' két település
ragyközségi sz.inten való egyesítése in
dokolt és célszerű. A testületek meg
győződése, hogy ez a lépés meggyor
sítja a korábbi kitűzött cél, a várossá
válás elérését".
Biz:on reméljük, hogy a két nagyköz
ség lakossága, idősebbek, fiatalok,
nak, férfiak, pártbagok és pártonkívü
liek egyaránt helyeslik az együttműkö

dés további erősítését, az urbanizációs
építömunka felgyorsításit. Javasolják
e<ért a két nagyközség párt és tanács
ságok, hogya lakosság, a különböző

végrehajtó bizottságai és a HNF bizott
üzemi kollektívák vitassák meg ,a Gyo
ma-Endrőd egyesülése tervét és mond
ják ki teljes egyetértésüket!



Legyen közös cselekvésünk a jövő

ben még céltudatosabb, még egysége
sebb. Mindennapos kötelességtudó
munkával teremtsük meg a gazdasági
alapot igényeink magasabb színvona
Ion voló kielégítéséhtz. Szellemi, er
kölcsi és anyagi erőink koncentrálával
még eredményesebbé, még hatéko
nyabbá tenni köözs munkánkat.

Tövőnk formálása a kezünkben van.
Vitassuk meg elért eredményeinket,
mondják el javaslataikat további kö
zös tennivalóinkról. A felelősség nagy,
a döntés mégsem nehéz, mert amit ed
dig tettünk, .azt bizonyítja, hogy jó
úton járunk, hogy városépítő eredmé
nyeink jól szolgálták a lakosság érde
keit, céljait.
"A ma embere a holnapot építi." En-

nek a holnapnak szebbnek kell lennie,
mint a mának. Ebben aholnapban
még megelégedetltebb, még boldogabb
embernek kell élniük. Ez a holnap a
miénk is, de különösképpen gyerme
keinké, unokáinké, akikért min:ien szü
lő és egész szocialist'<! társadalmunk
féltő szeretettel, bölcs felelősséggel és
kötelességtudaötal tervez és cselekszik.
Ez az akarat sűrűsödjék tehát bele
minden kimondott "igen"-be, ez le
gyen hajtóereje Gyoma-Endrődegész
lakossága cselekvésének.

Ehhez kérj ük véleményüket és egyet
értő S2'3 vazatukat.

Gyoma, 1981. február I.

Operatív Bizottság

-Tisztújító közgyűlés

A sportkör február 2o-án tartotta év
záró tisztújító közgyűlését. Megállapí
tották, hogy az 1980-as év igen sike
res volt. A röplabdás lányok hosszú
idő után újra felkerültek az NB II-be.
Erdményükhöz ezúton is gratulálunk
és sikeres szereplést kívánunk nekik.
A férfi kézilabdások is jogot nyertek
a megyei I. osztályban való szereplés
hez, labdarúgóink pedig versenyben
v3nnak a 4-5 hely megszerzéséért. A
közgyűlés megválasztotta asportkör
elnökét és az elnökséget. Asportkör
elnöke Farkas Sándor elvtárs a Vihar
sarok HTSZ főkönyvelője lett. Mun
kájához és az elnökség munkájához
további jó erőt, egészséget kívánunk.

Közös összefogással nehéz, de eredményes év
termelöszövetkezeteinkben

A Győzelem Tsz-ben összesen:

L~gtöbbet a Kis Lajos Gimnázium
a 611. szakmunkásképző
az l. sz. Alt. Iskola
a Mg. Szakiskob
a II. sz. Alt. Iskola

mi Gazdaság, a dévaványai Aranyka
lász MGTSZ szárító üzemei mintegy
3jO vagon nyers, kombájntiszta kuko
rieát szárítottclk előzetesen megkötött
szerződés alapján.
Összefogással és termelőszövetkezeti

10 Iq órát,
9 1;8 órát,
5 264 órát,·
2 838 órát,
l 224 órát dolgozott.

j 214 óra
j 88 óra

1170 diák
5393 napct

28 578 órát dolgozott ::t beakaritás
ban.

,.A nehézségeken úrrá lenni" éle
tünk legfőbb jelszava jelentette, .J. ter
melőűzemek összefogását is. HiEen az
Alkotmc1ny Tsz S7ámáta (a ki; szári
risi k1pacitást segítve) :J. KJrösi Alla-

444 diák
2[13 napot

I ~ 678 órjt dolg:nott :'I bewk:1rítás
b::n.

A vál 131t munkát becsükttel végez
ték, ezzel nagymértékben hozzájárul
tak a két szövetkezet gazdálkod'ásának
eredményességéhez. E sorokban is kö
szö:1et:.inket fe;ezzük ki a résztvevő

ciákoknak, tanáraiknak a nehéz és fá
radságos munkában nyújtott segítsé
gért. Munkájukra a jövőben is számí
runk.

tagj3ink lelkiismeretes, becsületes
munkájával a nehézségek ellenére is
eredményes évet zártunk. Biztosítottuk
a jövő évi gazdálkodás alapfeltételeit
és szöverkezeteink további töretlen fej
lődéscnek lehetőségeir.

272 diák
Gimnázium

ro, diák
69 diák

termelőszövetkezeteinkegész tagsaga
tól és mindazoktól, akik részt vett~k

a munkákban, mi..t már annyiszor,
most is bebizonyosodott, hogy össze
fogással - ha nem is tudtuk a termé
szetet legyőzni - de közösen úrri tud
tunk lenni rajta.

A betakarításb3n részt v:tt a Győ

zelem Tsz-ben 40 nlpon keresztül 10
katonai tehergépkocsi és 20 fő gya
logerő. Ez sok,Jt segített, de legna
gyobb segítséget községünktől kapták
a tsz-ek, sokat jelentett és szép példá
ja volr a tapasztalt társadalmi össze
fogás.

Az Alkotmány Tsz-ben:

a Kis L1jOS Gimnázium
a szeg'lalmi Péter András

a Mg. Szakmunkásképző

1980. a megp,óbíltatások éve volt
a mezőgazdaságb3n. A késői tavaszo
dás, a tenyészidő elhúzódása, az árvíz,
az őszi csapadékos -időjárás, a viszony
lag korai tél beköszöntése nehezítette
a munkák végzését, a betakarítást. A
legnagyobb problémát az esős időjárás

okozta: júniusban 78 mm, júliusban
104,4 mm csapadék hullotlt, de ettől

is nagyobb gondot jelentett az őszi be
takarítás i időszak. Októberben 66,1
mm, novemberben 126,5 mm CSelpa
dék hullott a betakarítás ra váró terü
letre. Ezen időszak munkáit tovább
nehezítette az egész év szélsőséges idő

járása és a megközelítőleg 6jo mm csa
p.adék.

Természetesen a berakarkási munkák
kal párhuzamosan az őszi kalászosok
talajelőkészítését a tápanyagok kiszó
rásár, vabmint a vetést is el ke:Iett vé
gezniök. Meg kellett teremteni az
1981. évi tavaszi vetésű növények ter
mesztésének feltételeit, (szántást, táp
anyag biztosítást). Termelőszövetkeze
teink ;l rendkívüli nehé>; feladJtokar
csak megfeszített ütemben tudták el
végezni. mert cz~k közvetlen végzése
;ncllet~ biztosítaniuk kellett a hátteret,
a javítást, 3Z alkatrészellátást, ami lé
nyegesen több energiát vett igénybe,
mint átla:;os időjárás esetén.
Természetesen ezen feladawk elvégzé
se nem enyhítette a mindennapi gon
dokat. Biztosítaniuk' kellett az egyre
növekvő és minőségben is fejlődő ál
lattenyéSZtés, építőipar és melléküze
mi 'tevékenység folyamatos kiszolgálá
s:k
E7.ek elvégzése nagy technikát, szelle
mi és fizik.ai igénybevéteir követeltek

2



A lakótelep - ma
Lehet-e és szabad-e - csak egy pil

lanatkép erejéig is - egy város, vagy
egy városiasodó nagyközség egyes ré
szeinek fejlődését kiragadni fejlődésé

nek egészéből?
Tulajdonképpen, igen. Erre a kérdés
re bővebb választ ad a hagyományos
város, vagy faluképnek a 60-as évek
ben megindult átalakulása, átformáló
dása, amelyet sok esetben a s,,:ükség
diktált.

A 60-as évek végének és a 70-es
évek elejének egyik fontos célkitűzése

volt az ipari üzemek vidékre telepíté
se, ezzel is bővítve a helyi foglalkoz
tatási lehetőségek körét. Ezzel párhu
zamosan együtt jár't a kisebb mezőgaz

dasági üzemek összevonása, korszerű

sítése, az iparszerű termelés igénye is.
E fontos társadalmi program okkal
feltételezte a helyi fiatal munkaerőt,

nŐl és férfit egyaránt. Ugyanezen idő

ben az alacsony születési arányszám je
lentős emelése érdekében szükségessé
vált a fiatal családokat támogató tár
sadalmi segítés a gyes bevezetése. Ez
a két ok serkentette, gyorsítotw a fo
kozottabb mértékű lakás építést váro
son és falun egyaránt, gyorsította a la
kótelepek kialakításait.

Egy-egy lakótelep építésénél a kez
deti korszaklJan a rendezési terv túl
egyszerű volt: hol van szabad terület,
ahol a 3-400 lakás .:l legkisebb költ
séggel felépíthető. Ennek következ
ménye, hogy a lakótclepek egy része
igen gyakran építészetileg, a városké
pet tekintve nem a legmegfelelőbb

helyre került. Szerencsére ma már ezen
a téren is igényesebbek vagyunk, igyek-

szünk megoldani a falu földszintes há
zainak és a lakótelep emeletes épüle
teinek egységes harmóniáját.

A lakótelep - a miénk is - nem kü
lönül el, nem zárja be lakóit, sőt lét
rehozZia az emberek együttélésének t:j
fajta formáját, annak közösségi szel
lemét, normáit, újszerű társas kapcso
latokat teremt.

Gyomán a Mező Imre lakótelepen
mintegy 2000 ember él. Elmondhatjuk,
hogy ma már eléggé ismerjük egymást.
Tudjuk ki, .mikor költözött ide, hová,
vagy miért költöznek el a családok.
Megszokjuk egymás életritmusát, meg
ismerjük a mindennapi szokásokat,
kedvteléseket, sőt már azt is számon
tartjuk, ki kinek a barátja, vagy netán
aharagosa.

Saját gyermekeink nevelésével
együtt egy kicsit a többi, velük együtt
növő gyermekeket is féltjük, óvjuk,
neveljük. Az ő játékuk, összetartásuk
a régi "grundszellemek" emlékét idé
zik, kifejlesztve bennük a bzösségi
h::ljlamot, esetenként a veszély iránti
érzékenységet is. Előfordul, hogy a
gondtalan játékot kerékpáros, v.agy
motoros száguldás rebbenti szét, eset
leg az ártatlan gyermeki kakaskodást
oktalan szülői beavatkozás zárja le.

Nemegyszer hallottam elköltözők

től, hogya gyerekek miatt veszne';:,
vagy építenek családi házat, de ~nn:1k

is tanúi lehetünk, hogy ez~k a gyere
kek rövid idő múltán ide járnak visz
sza játszani régi pajtásaikhoz. Így van
azonban ezzel nemcsak :1 gyerek, ha
n:em sokszor még a felnőtt is. Volt
szomszédom, kivel nap mint nap t.:l-

"1

láltunk megbeszélnivalót, aki kisebb
nagyobb gondjaink tudója volt, szép
kertes családi házát újból visszacse
rélné elhagyott lakótelepi lakására.

Összetartozünk, de még nem min
dig tartunk eléggé össze. Előfordul 
h:'lr naponta látjuk egymást - hogy kö
szönés helyett csak az orrunk alá düny
nyögünk. Ugyanakkor közösen bosz
szankodunk, ha nincs víz, h:1 nem le
het húst kapni, vagy ha agyerekeknek
nincs hol játszaniok. Mondogatjuk,
hogy még ez is hiányzik, azt is jó vol
na ide építeni. Vallj uk be azt is őszin

tén, mi sem tettünk sobt azért, hogy
elképzeléseink megvalósuljanak.

Mi vagyunk-e ennek az okai, vagy
a szervező személyek, a szervezés hiá
nya, esetleg a tanácstagi képviselet ha
tékonyságának elégtelensége a közös
sé.~ mozgósításában ? Is - is.

Mindenesetre a mostani vá'asztóke
rületi gyűlésekena tanáestJgok felada
tckat és ígér~tekC't kaptak, hogy ez a
lakótelepi közösség kész :1 cselekvő

összefogásra.
Gondolunk itt elsősorban a gyermek
játszótér megépítésére. a járda, a fásí
tás. a zöldterületek ki.l1o.kíteis:'lra. Per
sze V::ln még ezek2n kívül egyéb kívá
no.lom is. Jó lenne, ha .:l rapnak bár
mely szakábo.n lehetne tejet, tejtermé
ket bpni, e~y héten legalább három
szor friss hÚs.1rút. Elkeine itt bősége

sebb órucllótás és egy színvonalasabb
szórakozóhely is. De már az is jó vol
na, h:1 szom batonként az egyetlen
r::resszót este ,1 zártkörű r::ndezvények
miatt nem zárnák be, s nem kénysze
";ilnének nagyon sokan arra, hogy más·
fél kilométerről hozzanak szódát, vagy
éppen egy doboz cigarettát. Elg:>ndol
kodtató,' hogy több;zöri jogos kérésre
sem helyeztek cl mind a mai napig :J.

!::lkótelepen <ebC'sségkorlátozcisra kény
szerítő táblát, ninc> a közműve!ödést

szolgáló helyiség, nincs sportpálya a
gyerekek és felnőttek számára.

Azt mondjuk: lakótelep. Ezen a la
kótelepen elünk mi, fútal munkások,
nlkalm\;lzottak, értelmiségiek. A napi
munka utáni szabadidőnket vagy an
nak egy részét itt kellene értelmesen
(és miért ne!), közösen eltöltenünk,
hiszen zömében fiatalok, szinre egy
korúak vagyunk. Fiatal lakótelep ünk
is, van története, ,ami bennünk szemé
lyes élményként él az újfajta közös
ségi együttélés örömeivel és bosszúsá
gával együtt.

Felelőssé - fejlődése iránt - éppen
ez a közösségi kötődés tesz mindany
nyiunkat. Lakótelepünk fejlődése irán
ti felelősségünket éppen ez a közös
ségi kötődés hangsúlyozza.

A MC':;:ó Imre lak.ótelep eg)' re.':;:lete - dj-
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HATÁROZATAINAK VÉGRE AJTÁSÁÉRT

r\ községi párt végrehajtó bizottság:'!
J 980 máj usában mélyrehatóan ele
mezte a párttagságnak a kongresszusi
előkészületek szakasz:íban elmondott

I.

Községpolitikdi munka

A községpolitikai munka fő irányát a
település városias jellegének folyama
tos erősírése kell !(épezze. Ennek cél
tudatos megvalósítását csak Endrőd

községgel szoros együttműködésben /e-
~hc:t biztosítani.

A pártbizottság feladatai:

I. A Gyoma-Endrőd te epüléspár ösz
szehangolt fejlesztése . érdekében
rendszeresen koordinálni kell a fel
adarokat é\Z endrődi Pártbizotts<ig
gal.

2. A helyi feladatok vé~rehaJtása ér
de 'ében ösztönözni kell a társadal
mi össz.efog:ís szintentartásár~, kon
centrált igénybevételére.

3. Biztositani kell, hogy a fontos köz
ségpoiitikai kérdésekben a Párt
V. B. éljen véleményezé5i, felad:1t
meghatározó sLercpéve\.

4. A községpolitikai munká átfogóan
k .tévep. ként. részterületeit foiyama
tosan értékdni kell testület elŐtt.

A tanács feladatai:

l. A Párt V. B. á!lásfoglalásainak c,
határozatainak megfelelő következe
tes községpolitika megvalósitása.

2. A vezetés összhangjának erősít'se.
). A községpolitika szempontjából ki
emelkedő jele-ttőségű és felelősségu

tanácsi dolgozó 'kal szemben fel
emelt követe/ménytámasztás.

4. A vonatkozó tanácsi rendeletek pro
pagandájának javítasa, valamint
hatásfokának n"velése érdekében
következetes végrehajtása.

l. Az idegenforgalom szempontjából
je/emős, illetve meghatározó terüle
tek kiemelten való kezelése.

6. A község esztétikai arculatának ja
vítása érdekében a fásításban, a
parképítésben és parkgondozásoon
tervszerű - az eddiginél sokkal kö
vetkezetesebb - munkát kell végez
ni és követelni.

7. Az utcák tisztasága érdekében ke
resni kell a tárgyi és személyi felté
telek javításának lehetőségeit.

8. A lakosság iparcikk ellátásának ja
vítása érdekében segíteni kell az
AFf:SZ által tervezett iparcikk áru
ház megvalósítását.
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véleménveit és javaslatait. Az elhang
zottak figyelembevérelével meghará
rozta a legfontosabb feladarokat a XII.

9. Ösztönözni keila v.::ndéglátó egy
ségek kulturáltságának javítására.

n.

Gazdasági építő/77unka

Fő feladat a termelés hatékonyságá
nak növelése.

Ennek érdekéb ~n:

I. A munkahelyi párt és gazdasági ve
zétés kapcsolatát szorosabbra kell
fűzni.

2. Az üzemi pártalapszervezete - irá
nyító munlzáját erősíteni kell.

3. Az üzemi cemokrácia és szövetkeze
ti demokráoia ~rvényesülés't bizto
sitani kell.

4. Növekedjen a szocialista munkav r
seny-mozgalom szerepe.

l. A társladain i tulajdon fokozon -;é
delmér biztositani kell.

6. A munb.fegyelem és munkamorál
erősir:::se fontos feladat leg}en.

- növekedjen az agitáció sz repe
- meg kell követelni a mun!clldo

m".ximális ·jhaszn: l sát,
- következetesebben kell élni az

öszrönző bér és prémium iend
szer khetőségével,

- a p<irttagság példamutatását tO

vább kell erősíteni,

- szü -ség esetén élni kell a fegyel
mezés különböző szközeive1.

7. A jól végzett munka erkölcsi és
anyagi megbecsülésére az eddiginél
differenciáltabban kell figyelmet
fordítani.

8. A termelő és nem termelő munka
helyek arányát a termelő munkahe
lyek javára f jleszteni szükséges.

9. KiemeIt figyelmet kell fordíoani az
üzemek szakmunkás igényének terv
szerű, folyam.atos kielégítésére.

nr.

Agitációs és propaganda munka

Az agitációs és propaganda munka
tartalma a jövőben is a párt politiká
jának a megismertetését, és a végre
hajtás aktuális feladatait foglalja ma
gába. Ezen belül kieme!ten kell foglal
kozni:

kongresszus határozatai szellemében.
Az intézkedési terv szélesebb körű

megismertetésével az eredményesebb
végrehajtást kívánjuk segíteni.

I. A gazdaságpolitikai agitációval.
2. Az érdekviszonyok helyes értelme

zésével.
3. A szocialista életmód tartalmának

megismertetésével, a szocialista em
bertípus bemutatásával, ."\ kispolgá
riság negatív hatásainak bemutatá
sával.

Az agitációs munka J'1atékonyságának
növelése érdekében:

J. A gazdasági vezetés minden szintjén
legyen fiadat a folyamatos gazda
ságpolitikai agitáció.

2. Az alapszervezeti vezetőségek az
agitációs munka konkrétsáoát fo
kozzák. Jelöljék meg az agitáció ak
tuális tar,almát és irányát.

3. Az agitáció különböző formáit és
módszereit célwd,atosan kell "Ikal
m:L i. Kiemelten kell foglalkozni a
szemi ~ltetés továbbfej IesztéséveL

4. Az agitációs munkát jellemezze az
őszinte nyílt tájékoztatás és vita,
ugyanA' kor parto állásfoglalással
~s reális érvekkel rá kell mutatni,
hogy pártunk helyes politikája és a
szoci,alista tábor meghatározó sze
rep abpján a fejlett szocialista tár
sadalom felépítés' nek perspektíváj a
jó.

j. A propaganda munka tartaimát cél
tudatosan, tervszerűen kell megha
tározni.

6. A párt szervező munkáját jellemezze
az irányítás és érvényesüljön a mun
kamegosztás a tömegszervezetek -e!.
Ennek alapján emelni kell a párt
uktatás színvonalát.

7. Az alapszervezeti vezetőségek tegye
nek fokozott erőfeszítéseket a párt
oktatás foglalkozásainak szervezé
séért az aktivitás növe!éséért.

8. Az eddiginél nagyobb figyelmet kell
fordítani a pártoktatásban a szem
léltetés módszereinek alkalmazására.
(pl.: film, dia, rajzos szemléltetés)

IV.

A párt munkastílusa és
munkamódszere területén

A pártmunkában kieme/ten kell fog
lalkozni és je!entősen fejlesztendő a
határozatok végrehajtásának megszer
vezése, ellenőrzése.



Zárszámadás a gyomai Győzelem

Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben

Ennek érdekében:

.I. Rendszeressé, tervszerűvé és tartal
m:assá kell tenni a pártcsoport mun
kát.

2. Az alapszervezetek vezetőségei ad
j:anak több segítséget a pártcsoport
munka szervezéséhez, a pártcsoport
vezetők felkészítéséhez.

3. Az alapszervezeti titkárok és veze
tőségi tagok tartsanak folyamatos,
élő k,apcsolawt a párttag5ággal, a
hatáskörükbe tartozó tömegszerve
zetekkel és munkahelyük dolgozói
val.

4. A pártvezetőségi tagok számoljanak
be időnként az alapszervezet felé
reszoI'tfeladataik ellátásáról.

5. A s1ervezeti fegyelem erősítése ér
dekében fokozni kell a szervező

munka hatékonyságát. Nevelő és fe
gyelmező módszerekkel el kell ér
ni, hogy a párttagság m:aradéktala
nul megfeleljen a Szervezeti Sza
bályzat követelményeinek.

6. A Pártbizottság munkájának tovább
fejlesztése, eredményesebbé tétele
érdekében minden PB ülésre meg
kell hívni azokat az alapszervezetí
titkárokat, ahonnan nincs PB-tag.

A 7360 ha-os területen gazdálkodó
termelőszövetkezetünk zárszámadó
közgyűlését 1981. február 28-án tar
totta, ahol számba vettük az 1980.
éves gazdálkodás eredményeit, 1981.
éves feladatokat és a VI. ötéves terv
feladat:li t.

Gellai Imre tsz-elnök a szövetkezet
vezetőségének beszámolójában elmon
dotta, hogy az 1980-as gazdasági év
ben a szélsőséges és kedvezőtlen időjá

rás ellenére a szövetkezet eddigi leg
nagyobb eredményt érte el. A kedve
zőtlen időjárás ellenére, amely főleg a
nyári és az őszi betakarítást nehezí
tette, illetve költségeit emelte, őszi bú
zából 5,I tonna/ha, áru kukoricából 8
tonna/ha, napraforgóból 2,4 tonna/ha,
lucernából 7,8 tonna/ha termésered
ményt értünk el.

A növénytermesztés összességében a
tervezett 85467 mFt helyett 88270
mFr-ot ért el. Az álbttenyésztés árbe
vétele a tervezett 74006 mFt helyett
87499 mFt-ot ért el, amelybőllqtöb·

bet a szarvasmarha ágazat hozott.

A 27",'1-0S össz tej mennyiség nö
vekedésével elértük a 4865 liter I te
hénre eső tejhozamo·t. Megfelelő költ
ségtakarékosság elérésével a szövetke
zet bruttó jövedelme 60027 mFt,

7. A PB ülések napirendjétől függően

az eddiginél többször kell kibővített

PB ülést tartani.
8. Rendezni keIla nem függetlenített

alapszervezeti titkárok munkaidő

kedvezményét.

V.

Tömegszervezetek ir:o\.nyítása

A párt utánpótlásának biztosítása ér
dekében kiemeIt figyelmet kell fordí
tani a KISZ munkájára.

1. Növekedjék a KISZ-munka mozgal-
mi jellege. .

2. Legyen tervszerű és céltudatos a
párttaggá nevelő munka.

3. Növekedjen a KISZ alapszervezetek
hatóköre, befolyása működési terüle
tükön.

4. Fokozottan kell törekedni a fiata
lok közéleti érdeklődésének és ak
ti vizálásának felkeltésére.

5. A KISZ-szervezetek tegyenek töb
bet a közvélemény számára mef;bot
ránkoztató magatartást tanúsító fia
talok megv-áltoztatásáért, életmód
juk és magatartásuk elítéléséért, eJ
szigetelésükért.

amelyből a szövetkezeti eredmény
32 006 mFt. Az elért eredmény alap
ján az egy főre eső átlagkereset 50688 .
Ft volt. A termelőszövetkezet az igen
kimagasló eredményt elért 1980. évi
termelési értékét 1981. évi tervében túl
akarja teljesíteni, alaptevékenységében
2%-kal, össz termelési értékben 1%
kal úgy, hogy a szövetkezeti bruttó jö
vedelem 1981. évre 55 024 mFt-ra van
tervezve. A szövetkezet közgyű!ésén

elfo;adtuk VI. ötéves tervünket, an
n::lk .alapján 1985-ben:

őszi búzából 6 tonna 'ha,
áru kukoricából 8,2 tonna/h:a,
napraforgóból 2,7 tonna/ha,

terméseredményt akarunk elérni.
Az egy tehénre eső tej termelést

5400 literre, árbevételét az 1980. évi
tervezett 220 ooo mFt-tal szemben
311 ooo mFt-ra kívánjuk emelni és en
f!ek alapján a szövetkezeti eredményt a
jelenlegi 32 006 mFt-tal szemben terv
szerint 1985-ben 41 800 mFt-ra kíván
juk emelni.

A k3zgyűlésen részt vett és fel szó
!.l.lásával segítette szövetkezetünk mun
káját Csatári Béla elvtárs, a Megyei
Pártbizottság titkára. A közgyűlés j

évre ismét Gellai Imrét választotta el
pckének.

AZOKHOZ TARTOZOM
Azok közül való vagyok, kik reggelenkint
kiássák magukat a fáradtság homokjából,
a villamoslépcsőkön érzik az elkésett szél
iramát s kezük között a rézfogantyú
szelíd aranynak álmodja magát;
.azok közül való vagyok,
akiket átöle1nek végtelen sokszor
a lendítőkerekek szoros körei,
akik körül vigyázva kígyóznak

halálos vezetékek,
s szívüket minden pillanathan megütik,
rángatják magasfeszültségűveszélyek;
akik évtizedeken át élnek

meztelen idegekkel
ott, ahol Ólomlemezek védelme nélkül
a finom műszerek is megbénulnak,
akiknek agya ott sajog, ragyog, világít,

ketyeg védtelenül
a Röntgen-mezőkben,

ahol az órákat is félve lecsatolják.
Azokhoz tartozom, kik a napok
felettünk átlengő csille-sorát
megtöltik b-.l.mJ. gondjaikkal,
kiknek bal karja átkarol engem

s jobb keze biztatva megáld.
Öklükön pihen meg homlokom,

az ő fáradságuk visz haza,
ha botlok - lábukkal bodadozom,

s ha igaza van,
az létük igaza.

eVáci Mihály verse)

íREK

A tavasz kczdetéve~ megkezdődnek a
munkálatok a ház körül. Kérjük a
község lakosságát, hogy a tavaszi
nagytakarítás során fordítsanak minél
nagyobb gondot a vízelvezető árkok,
átereszek rendbeszedésére, az utcák,
közterületek tisztántartására és tiszti
tására.

A tavaszi ünnepségsorozatok igen ko
moly szervezési feladatokat igényelnek,
ezért előzetesen közöljük néhány ki
emelkedő községi ünnepség időpont

ját és helyét:

198 I. március 20-án a Tanácsköztár
saság kikiáltásán:ak 62. évfordulója al
kalmából fáklyás felvonulással egybe
kötött koszorúzási ünnepséget rende
zünk. Az ünnepség kezdete: 18,30.

1981. április 3-án felszabadulásunk
36. évfordulójáról blugyűlésen emlé
kezünk meg, a Művelődési Házban
est 2 18 órai kezdettel.

Május l-én hagyományos felvonulás~

tartunk.

Kérj ük, a község lakosságát, hogy az
ünn~pségeken minél nagyobb számb:1Il
vegyenek részt.



A Gyomai Fa- és Építöipari Szövetkezet
befejezett ötéves tervének teljesítéséről,a következő középtávú terv

fontosabb célkitűzéseiről

(Kivonat a községi párt vb dec. ülé sére készült beszámolóból)

litszám
120 fő

90 fő

,6 fő

:s fő

A Gyomai Fa- és tpítőipari Szö
vetkezet jelenlegi nagyságrendje és
belső szerkezete 1952-től 1969-ig több
fúzió és diffúzió útján építőipari, ve
gyesipari és faipari szövetkezetbőlala
kult ki. 1969-től egységes önálló szö
vetkezetként funkcionál, de belső szer
kezetében megőrizte és továbbfejlesz
tette a három terrrielési ágazat üzem
ági önállóságát.

T ermeló ágazatai
Faipari üzem
J::pítőipar

Vasipar
Szállítás

A szövetkezet 1980. évi átla;létszá
ma 304 fő, előállított termelési érték
80 milI. Ft, az elért nyereség 6 milI.
Ft, a dolgozók átlagbérszínvonala
42ooo,-Ft.

A szövetkezet fejlesztésének hosz
szútávú célkitűzése, hogy a két fő

tevékenységet, az építőipart és a bú
torgyártást fejlessze, ennek megfele
lően korszerű gépek és technológia
beszerzését, és sz.akemberképzést tar
talmazza cl fejlesztési terv.

A fejlesztésekkel párhuzamosan a
főtevékenységben és egyéb területe
ken egyaránt szélesíteni kell a ter
melési kooperációt.

Folyamatos feladat a termelés' ter
mékszerkezetét a fizetőképes piaci ke
resletben alakítani. Önálló ipari ter
mékeink közül a tőkés exportra gyár
tott "szabadidős", a kettős hasznos í
tású ülő-fekvű bútorok<:t és a korpus
rendszerű szekrénye:" kiegészítő búto
rok gyártását fejleszt::ttük.

A jövőben a jelenlegi termékeink
mellé masszív, díszesebb megjelenésű

kisbútorok gyártását tervezzü~c

A felsorolt feladato!, megvalósítása
hosszútávú program, melynek végre
hajtását a mos: befej ezett ötéves terv
ben már megkezdtük, és folytat juk a
hatodik 5 éves t:erv ídőszakában.

M.int ismeretes 1976- I 980. közöt:
elsősorban világgazdasági kényszerből

és átgondolt népgazdasági érdekből az
állam árszabáyozása és a vállalati,
szövetkezeti ötéves terv készítésénél
még nem is sejtettük, ezekkel nem szá
molhattunk.

Az ötéves terv megvalósítása során
1976-1978. között a tervezett gazda
sági mutatókat termelékenységben és
gazdálkodásban évről évre túlteljesí
tcr: il szövetkezet tagsága. 1978-80-
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ban az egy főre eső termelési értéket
is túlteljesítettük, de az egyre növek
vő jövedelemelvonás miatt a tervezett
nyereséget nem tudtuk teljesíteni. Az
öt évre tervezett 42 milI. nyereségből

32 milliót realiz.íltunk. A realizált
nyereség fedezetet biztosított a bér
színvonal ,611 o-os növeléséhez - ez a
tervezettnél 50/o-bl több:" felvett hi
telek törlesztéséhez, és atervezettnél

1980. évi term. érték
46 milI. Ft
27 milI. Ft

7 miII. Ft

kisebb mérvű (9 miiI. Ft) beruházást
valósítottunk meg.

Befejeztük a kétszintes szociális épü
letünket, melynek értéke 2 miiI. Ft.
A többi fejlesztést gépi beruházásban
realizáltuk, e'sősorban szállító és épí
tőipari gépfejlesztésre került sor.

A kivitelező építőiparban gépláncot
alakítottunk ki a földmunka, .a beton
gyártás és bedolgozás elvégzésében,
va1:lmint a kisebb .s nagyobb szerke
zetek beszerelésére és elhelyezésére.
A befejező munkák gyorsítása céljá
ból kisgépek, vakológép, habarcsszi
vattyú beállítására került sor.

Az építőipar és a szállít.ís gépesíté
séveI szövetkezetünk élőmun!u haté·
konyságát növeltük, biztosítani tud
tuk, hogy az egyre csökkenő létszám
ellenére az építőipari termelés évről

évre nőtt, és egyre színvonalasabb lé
tesítményeket építettünk fel.

Jelentősebb létesítmények Gyoma
End~·.Jd térsé;ében, melyeket lZ el
múlt öt évben a szöve:kece: építőipa

ri dolgozói valósítottak meg:
gyomai vasútállomás. gyomai 6:::> fé
r5helyes bölcsőde, ABC-áruház Gyo
ma-Endrőd Vízmű 50:::> m3-e.; víztá
rozója és víztisztító;a, Endrődön a No
vcmb:r 7.lakótelepen 621:úás, IZ tan
termes + tornatermes iskola és az
ENCI irodahiz'nak felépít~se.

Elkezdtük a mezőgazdasági iskolá
nál 4 t3nterem bővítését, az ENCI
részére tanműhely építését, valamint
Gyoma-Endrődközött egy új lakóte
lep építését. A lakótelep közművesí

tését és mintegy 200 lakás megépíté
sét és átadását tervezzük a VI. ötéves
terv időszakára.

Ezzel gyakorlatilag a település pár
összeépül. A feladat elvégzéséhez a
befejező munkák tOvábbi gépesítését,

a kooperáció szélesítését, a dolgozók
munkakörülményeinek és szociális el
látásának javítását, a végzett munka
szerinti differenciált bérezés nem
könnyű feladatait kell elvégezni.

A faipari üzem gépi beruházásához
;'\ 4 millió Ft bankhitel rendelkezésre
álL A t5kés faipari importgépek be
hozatalára és beüzemelésére 198 I. I.
félévében kerül sor.

Beszerzésre kerül: Csapoló, csapfé
szekmaró, 4 fej es asztalos marógép,
koI'!takt csiszológép, egy szárító be
rendezés és egy kés, fűrész, fúró élc
zőgé;J.

Az új gépek korszerJek, te:meléke
nyek és jobb minőségű termék e1őál

lítására alkalmasak. Az ésszerű koo
perációt a megyén belüli bútorszövet
kezetekke1 tovább kell fejlesztenünk,
ezzel a termékgyártási lehetőségünk

tovább bővül.

A femi feltételek me~teremtésével

ni) ;) bútorüzem expoLtképesöége és
versenyképessége a belföldi piacokon.

A szövetkezet vasipari üzeme l)em
törekszik kész termékek előáILtásár:1.

hasznos kooperációt t'artunk fent mis
ipari üzemekkel.

Kiemelkedő az együttmű:,ödés ;)
szöve:kezet és a Békés megyei Vegyes
i;>ari Vállalat Gyomai Gyáregysége
kÖZJtt. Megköt3tt és mi'ldcnkinek ma
radéktalanü l betartott ijtév ~s c3yütt
működési szerződésünket köv::tendö
péld:1ként ."'ljánljuk.

Az elkezdett együttmübdé; foly
tatás3t és fejlesztését ha:ároztuk el :1

következő öt évre is.
Szövetkezetünk bels 5 önkormányzá

S3t a közgyűlés a küldöttgyűlés által
választott bizottságok, testületek vég
zik. A szövetkezeti mozgalomban ki
fejlesztett demokratikus fórumok jó
alkalmak a dolgozók tájékoztatására,
fontosabb kérdések eldöntésére.

Nagy hagyom 'nyai vannak szJvet
kezetünkben a szocialista bri ~.ídmoz
!:llomn'1k: :1 I Z szoci.alista brig id b
zött már aranykeszorús brigád is t2.
lálható.

Szövetkezetünk kollektíven és dol
gozói egyénileg a legkülönbözőbb for
mában vesznek réSZt a településpár fej
lesztésében. Az elvégzett társadalmi
munka és a készpénz támogatás Öt évi
értéke meghaladta az 1,5 milL Ft-ot.

A szövetkezet dolgozói közül sokan
tanultak tovább a középiskolákban.
Volt olyan év, amikor 38 fő, (a lét-



Könyvtár összefogással

Dokumentum Ftl doki
~v könT\T hanglemez folyóirat összesen: lakos lakos

1979 25 165 4°4 406 25 975 3,37 2,29
1980 2686 3 622 460 27945 9,62 2,47

Pedig az új könyvtárról elmondha
tó, hogy alkalmassá vált funkciójának
betöltésére. A belépőt egy társalgó-

Nagyon szép lett a könyvtár. Elter
jedt a híre: jöttek is, jönnek is láto
gatók mindenfelől, a tv is bemutatta.
Eljöttek megnézni a már üzemelő

könyvtárat azok közül is sokan, akik
részt vettek az építkezésen : a tulaj
donos szemével körülnéztek, elégedet
ten leültek, újságot lapozgattak, az
tán elmentek. Az 1979. évi statiszti
kánk hűen tükrözi a sok)átogatót.
De az 198o-as számadatok ,azt bizo
nyítják, hogy ezek a munkások nem
jöttek többször vissza, nem váltak a
könyvtár rendszeres olvasóivá.

(Homok Lajosné)

200 u-kal kevesebb a munkás-ol
vasónk, mint 1979-ben (erre már
utaltJm a beszámolóm elején). 25%
kal kevesebb az ún. vezető beosztású
olvasónk (úgy látszik, a fizikai dolgo
zók vezetői is csak az építkeZés évé
ben jöttek el a könyvtárba, 198o-ban
már nem). 18 Oft,-kal kevesebb a szak
munkástanuló-olvasónk. Itt inkább ar
ra hívom fel a figyelmet, hogy oa két
gyomai szakmunkásképző 347 tanuló
jából összesen )2 gyerek jár hozzánk,
ez 15 (I o! Ez az erősen nyugtalanító
adat arra hívja fel a figyelmet, hogy
igen sok még a tennivalónk a mun
kásművelődés terén. Viszont kitartóan
járnak az általános iskolás olvasóink;
ezek a gyerekek kölcsönöznek, kutat
nak a kézikönyvtárban, használják a
katalógust, játszanak, lemezt hallgat
nak, újságot olvasnak - otthon érzik
magukat. Jónéhány cigány gyerek pl.
oa napköziből 17 óra után rendszeresen
hozzánk jön, s nagyon rendesek.

"Kicsit" féltek a könyvtárosok,
hogy - miután nem a központban
épült az új könyvtár - lecsökken a
forgalom, nem jönnek az iskolai cso
portok.

A csoportos látogatások száma:
I978-ban : 38,
I979-ben: 58,
I98o-ban 74. - Köszönet a pedagó
gusok jó szervező munkájáért.

A forgalom is folyamatosan nö
vekszik:

I979-ben összes látogató: 192°4; ösz
szes kölcsönzött kötet: 5°332. 1980
ban összes látogató: 28238; összes
kölcsönzött kötet: p 783.

Legnagyobb gondunk, hogy kevés
a könyvtárosok száma. A felébresz
tett igények maximális kiszolgálását
nem lehet abbahagyni, hiszen évekkel
ezelőtt éppen ez az igénykeltés volt
a célunk: csoportos látogatások, jó
kapcsolat az üzemekkel, vetélkedők,

rendezvények, könyvtárközi kölcsön
zés stb. Félő, hogy lassan mégsem tu
dunk megfelelni az olvasók igényei
nek, mert a belső szakmai munkára
nem jut idő. Naprakészen rendben
tartott katalógus és könyvek nélkül
nem lehet könyvtárról beszélni, pe
dig a gyomai könyvtár félelmetesen
közelít ehhez az állapothoz.

Raktár kellene, az udvart rendbe
kell hozatni, központi fűtés kellene; az
olajtüzelés érzékenyen érinti a ml
költségvetésünket is. Bízunk benne,
hogy ezek a problémák rövidesen
megoldódnak.

csök-
1980kent:

148 38
44

I31 44
46

I 2
640
192 27

33
52 12
68

3°

1385

204 186
37 39

149 175
47 32
4 3

376 602
190 219
26 25
64 64
70 65
33 3I

1200 1441

asztal, fotelok és a mögé elhelyezett
folyóiratolvasó fogadja, ahol 92 féle
fclyóirat közül kedvére válogathat
bárki. A dgJS és világos olvasóterem
rendezvények befogadásár,J is alkal
mas. Itt zajlanak az író-olvasó talál
kozók, a gyermekfoglalkozások, a
szakköri gyűjtőmunka, itt írják meg a
t,anulók feladataikat, dolgozataikat.
miközben használják az olvasóterem
ben elhelyezett gazdag kézikönyvtári
.anyagot: Mivel a foglalkozások nagy
része délelőtt zajlik, délután biztosí
uni tudjuk a munkához szükséges
csendet.

Egymástól jól elkülönített a felnőtt

szak- és szépirodalmi részleg, az if
júsági és zenei részleg. Ez utóbbi új
szolgáltatás - a régi könyvcárban nem
volt. Sajnos, a könyvtáravatásra fel
szerelt zenei berendezés nem vált be,
most folyik az átalakítás: hangfalak,
jó minőségű lemezjátszó', kazettás
magnetofon beállításával válik kor
szerűvé a zenei részleg. Másfél év
alatt 622 lemezt vásárolt a könyvtár.
Az indulásnál csak prózai és komoly
zenei lemezeink voltak. A meseleme
zeknek a nyitvatartási idő alatt folya
matosan volt hallgatósága - nem így
akomolyzenei lemezeknek. 1981-től

megkezdtük a könnyűzenei lemezek
gyűjtését is. Ezzel és a kazettás mag
netofon beállításával a választék szin
te korlátlanná válik. Reméljük, ha új
ra beindul a zenei részleg, a felnőt

tek is igénylik majd a szolgáltatást,
mi pedig folyamatosan bővítjük lemez
választékunkat.

összesen:

ipari munkás
mezőg. munkás
vezetők

adminisztr.
kisterm.
ált. isk. tan.

- középisk. t.
felsőokt. t.
szakm. t.
nyugdíjas
htb.

bV Központ Fiók Össz.

1978 1200 566 1766
1979 1441 po 1951
1980 1385 399 1784

A költségvetésben előirányzott ösz
szegen kívül igen jelentős támogatást
kapott a könyvtár 198o-ban:
- megyei tanács: 100 ooo Ft (könyv

re, hanglemezre, felszerelésre)
- községi tanács: 15 ooo Ft (könyvr.e).

Olvasók:

Ic)79. augusztus 20-án született. A
keresztszülők (üzemek) közül bizonyá
ra még sokan emlékeznek az uto~só

időszak jónéhány serkentő injekciójá- .
ra, amelyet hol a tanácselnök, hol 3.

párttitkár adott be; pl.: az bpítőipa

ri KSz rakja újra a leomlott kaput,
vagy <l Körösi AG betonozzon, de
gyorsan. így kerültek elő a r.J.ktárból
a hiánycikkek, így lett ·a tanács néhány
szellemi munkásából pár napra fizikai
dolgozó (kerítést festettek), így talált
elfoglaltságot szabad szombatjára pl.
Gonda József (műanyagpadlót ragasz
tott a könyvtárban). Emlékszem egy
napra: a mennyezeten a TITAsZ vil
lanyszerelői do goztak, az abl,akok fö
lött Fekete Elemér "lőtte be" a füg
gönytartókat, beljebb a Szolgáltató
"Sz szocialista brigádja jött padlót

súrolni ...
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A Községi Könyvtár bejárata

A KISZ X. kongresszusára készülünk
A KISZ Központi Bizottsága .a KISZ
szervezeti szabályzata értelmében
1981. május 29-ére hívja össze a KISZ
X. kongresszusát. A KISZ szervekre
minden szinten a nap.i munkák mellett
a kongresszusi félkészülés felelősség

teljes feladatai hárulnak. Gyomán a
KISZ Községi Bizottságának I I fős

testülete kidolgozta az alapszerveze
tek részére az intézkedési és felkészü
lési terveket, ezekhez a főbb felada
tokat. Meghatározták, hogy a rendez
vények politikai jellegét erősíteni kell,
kidolgozták az instruktori rendszert,
amely az összekötő szerepet hiv.atott
betölteni .a KISZ Bizottság és az alap
szervezetek között - irányító és segítő

szándékkal.
A KISZ KB kongresszusi levelét

minél szélesebb körben ismertetni kell
a fiatalokkal, összekapcsolva a helyi
tapasztalatok megvitatásával. A fel
merülő gondokat, javaslatokat, jelen
téseket, amelyek túlnőnek a helyi
megoldáson, javasolni kell a felsőbb

szintű küldöttgyűlésekre is. Mivel a
kongresszusi levél nemcsak az ifjúság
nak szól, h.anem mindannyiunknak,
szükséges néhány, az ifjúságot érintő

problémáról írni községünkben.
A dolgozók mintegy 4o%-a fiatal.

A VI. ötéves terv végrehajtásából

nagy részt kell vállalni .ifjúságunknak.
Acselekvő munka mellett nagyobb le
hetőségeket kell biztosítani az alkotó
képesség kibontakoztatására. A ha
gyományos munkaverseny-mozgalmak
továbbfejlesztése mellett bátran kez
deményezzenek a fiatalok a helyi, gaz
dasági egység problémáinak a megol
dásában. Segítsék az ésszerű ~unka
erő átcsoportosítást, álljanak ki annak
jelentősége mellett, és. segítő szándék
kal mondjanak véleményt az ellenté
tes kezdeményezésekről.

Ne tűrjék közömbösen a hanyag,
pontatlan munkát! Törekedni kell ar
ra, hogy minden fiatal a képességé
nek megfelelő munkakörben dolgoz
zon. Segíteni kell a pályakezdőket a
munkahelyi kollektívába való beillesz
kedésbe.

Törekedni kell a minél szélesebb
szakmai és általános műveltség meg
szerzésére. Az ifjúsági szervezetnek
áll,andóan figyelemmel kell kísérni a
tanulási. lehetőségek biztosítását és a
fiatalok tanulmányi munkáját.

A lakás mint életszükséglet, a fia
talok többségénél jelentkezik. A ma
gas költségekkel épülő többszintes la
kóházak elég nehezen érhetők el szü
lői támogatás vagy vállalati kölcsön

nélkül. A magánerőből történő építés
nél hasonlóak a gondok. Ennek érde
kében jobban kell élni az ifjúsági ta
karékbetét népszerűsítésével, ami a
lakások vásárlásánál nagy előnyt je
lent.

A fiatalok életkori rétegződése

megosztja a szórakozási igényeket is.
Szórakoztató egységeink nem teljesen
elégítik ki a felmerülő igényeket. A
kulturált szórakozás feltételeit a Mű

velődési Házban működő művészeti

csoportok, vendégművészek biztosít
ják. A KISZ-alapszervezetek önálló
kezdeményezéssel próbáljanak meg az
igényekneK megfelelő programot biz
tosítani az ifjúságnak.

Ú gy érezzük, hogy eze i : a kérdések
foglalkoztatják zömében ifjúságunkat
községünkben. A taggyűléseken és más
fórumokon elhangzott tapasztalatokat
a községi küldöttgyűlésen a KISZ Bi
zottság összegzi és a szükséges fel
vetéseket, javaslatokat továbbítja a
felsőbb küldöttgyűlésekre megvitatás
ra. Az elkövetkező időszak komoly,
felelősségteljes feladatot ró a fiata
lokra. Úgy érezzük, hogy minden ga
rancia megvan a megfelelő helytállás
ra, a kongresszust előkészítő feladatok
sikeres megvalósítására.
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GYOMA NAGYKÖZSÉG 1981. ÉVI EGYSÉGES
KÖZMOVELÖDÉSI MUNKATERVE

Mielőtt röviden összefoglalnánk köz
ségünk közművelődési tevékenységét
felvázoló, a feladatokat' konkrétan
megszabó tervét, szükségesnek tartjuk,
hogy a terv lényegi elemeit jelentő

fogalmakat megvilágítsuk. Az 1974.
évi MSZMP KB határozata óta köz
művelődési tevékenységről beszélünk,
amely felváltotta a kultúrális forra

.dalom kibontakozása óta a tömegkul-
turális nevelőtevékenységer jelölő

népművelés fogalmát. Mi tette szük
ségessé e névváltozást? Ha a lénye
get akarjuk kiemelni, akkor megálla
píthatjuk: a korábbi "népművelés"

szóhasználat arra a gyakorlatra uralt,
hogy a népművelők hatnak a népre,
mint passzív "befogadóra". A köz
művelődés aktívabb formát jelent. Az
ismeretek oda-vissza áran.ianak, s
nem csupán tudásmegszerzésről van
szó, hanem az életmód szocialistává
változtatá -áról.

A másik lényegi elem az egységes
ség. Mit értünk egységes közművelő

dési szemléleten ? Egy-egy negatív
példa közös jellemzőjét kiemelve job- .
ban megvilágíthatjuk jelentőségét.

Például: ha egy vállalat vagy szövet
kezet vezetője megtagadja a munka
helyi közművelődéstől az anyagi tá
mogatást és személyében sem érdek
lődik eziránt, mert nem termelési ér
dek, ő pedig a gazdálkodásért fele
lős . .. Más esetben egy településen
egymás mellett dolgozik egy művelő

dési ház és iskola, de szinte tudomást
sem vesznek egymás,ról.

Közös ezekben az esetekben az,
hogy rosszul felismert, szűkös érdek
ből ki-ki figyelmen kívül hagyja a mű

velődés egészének összefüggését, a
kulturális forradalom egységes cél
rendszerét. Emögött valahol az a fel
fogás is meghúzódik, amelyik képte
len felismerni: minden kulturális cse
lekvés értelmét végső fokon az embe
rek műveltségének gazdagodása, tu
datuk szocialista fejlődése határozza
meg. Szűk l,·tókörű az a vezető, aki
nem veszi eszre, hogy a műveltebb

ember jobban helyt tud állni a terme
lőmunkában is.

E témáról az 1974. évi MSZMP
KB ülésének bevezető referátuma így
szólt: "Egyik legfontosabb feladatunk
most az, hogy kialakítsuk, illetve to
vább alakítsuk a közművelődés egy
séges 'szemléletét és gyarapítsuk en
nek társadalmi megbecsülését. f:rvé
nyesíteni kell az egységben látó dia
lektíkus szemléletet a termelőmunká-
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tól a szabadidő értelmes felhasznál á
sáig, a tudományos és művészeti te
vékenységtől a társadalmi szervezetek
működéséig."

E szemléleti egység ma még csak
követelmény, melyet az elkövetkező

évek szívós munkája során kell való
sággá formálni. Ennek sikere a KB
határozatának megfelelően: "A kul
turális nevelőmunka legyen a párt
munka szerves része."

E kis kitérő után foglaljuk össze
röviden az éves közművelődési fel
adatok azon lényeges elemeit, ame
lyeknek megvalósítása további előre

lépést jelentene a korábbi években el
ért eredmények mellett.

A terv első fejezete azon általános,
átfogó feladatokat tartalmazza, ame
lyeket községünk jelenlegi foglalko
zásszerkezeti, és intézményhálózatí jel
lege feltételez. így: "A munkásság
számának növekedése aZt az elvárást
veti fel, hogy a munkásművelődés
irányításában résztvevők haltékonyab-
ban használják fel azokat a lehetősé

geket, eszközöket, amelyek ét munkás
művelődésrebiztosított:1k."

A várossá fejlesztés távlati megva
lósításából ered a szolgáltatások terü
!etén foglalkoztatottak arányának nö
velése. "A szolgáltatások területén dol
gozók arányának növekedése a váro
siasodási folyamatban pozitív vonás.
Gondként jelentkezik viszont a köz
művelődés kiterjesztésében. Ugyanis
a szolgáltatásokban foglalkoztatottak
jelentős hánY2da szétszórt telephelye
ken kis létszámban vannak foglalkoz
tatva, közművelődési bizottság nem
működik, így "hivatalból" nincs kap
csolat a közművelődési intézmények
kel . .. A szétszórt telephelyeken kis
létszámban foglalkoztatott, azonban
községi szinten nagy létszámot jelentő

dolgozók összefogása kiemelt feladat."

Az első fejezet ezen feladatokon
kívül célul tűzi ki a művelődési in
tézményeknek a helyi alapfeladatokon
kívül a területi tevékenység ellátását,
szervezését is. E fejezetben lettek rög
zítve azok a főbb jogszabályok, irány
elvek és állásfoglalások, amelyeket az
éves munka során figyelembe kell
vennI.

A második fejezetben a konkrét ki
emelt feladatok lettek meghatározva.
Ezek a közművelődési intézményeink
:elenlegi tárgyi és személyi feltételére
alapozva kerültek megh2tározásra.

Kiemeit feladatok:
Hatékonyan kell épiteni a .helyi
saj.átosságokra, lehetőségekre, az
any.agi és szellemi erőkre.

- A művelődési intézmények
együttműködését általános gya
korlattá kell tenni,

- Továbbra is kiemeit feladatként
keH kezelni a munkásművelődést.

A munkásság és termelőszövetke

zetí par>lsztság művelődési, kép
zési, nevelési formáinak fokozott
megteremtését a munkahelyeken.

- Differenciáltan kell biztosítani a
nők és az öregek művelődési le
hetőségeit.

A harmadik fejezetben a konkrét
részletes feladatok kerültek meghatá
rozásra nevelési területenként a cél
pontos megjelölésével, a cél megvaló
sítását szolgáló formákkal, a határ
idők és Do felelősök megjelölésével.

Világnézeti és politikai nevelés te
rén célunk:

- Az ifjúság marxista-leninista
szellemű neveléséhez segltseg
nyújtása a közművelődés eszkö
zeivel. Hozzájárulás az iskolában
tanult ismeretek önképzéssel való
bővítéséhez, az ifjúság közéleti
ségre nevelése.

- A felnőtt lakosság tudományos
alapokon álló politikai, ideoló
giai továbbképzése, a szocialista
munkaerkölcs, tulajdonosi tudat
elmélyítése, a köz~ és saját ügyek
ben való eligazodás elősegítése

és az ehhez szükséges kifejező

készség, megfogalmazni tudás,
fellépés formálása (különösen a
szocialista brigádoknál) a saját
jogok és kötelességek ismertetése.

E feladato k természetesen nem csu
pán egy évre érvényesek. Folyamatos,
tudatos munkát igényel s különös gon
dot kell fordítani megvalósításukra.

- A szocialista és üzemi demokrá
cia érvényesítése érdekében a
döntésre váró közösségi problé
mák ismertetése, a beleszólás és
részvétel lehetőségének biztosítá
sa, az ehhez szükséges vita kul
túrájának megteremtése, valamint
a munkahely és a településsel
kapcsolatos ismeretek terjesztése.

A napokban folynak a tanácstagi
beszámolók, melynek keretében a la
kosság állást foglal Gyoma és Endrőd
egyesítésének kérdéséről, a további
feladatokról. A szövetkezetekben is



tagértekezleteken döntöttek a soron
következő feladatokról. Ezen tanács
kozások tartalmasság,a vagy forma li
tása, érdemi döntései V<l.gy szócséplé
sei sokban függnek a fentebb vázolt
célkitűzések megvalósításától.

A termelést segítő és a szakmai mű
veltségi szint emelését elősegítő tevé
kenység:

Az MSZMP XII. Kongresszusán
megjelölt gazdaságpolitikai célkitűzé

sek egyik lényeges eleme a hatéko~y

ság és minöség követelményének bIz
tosítása. Ezek megvalósítására azon
ban csak jól képzett, önmaguk szün
telen megújítására, továbbképzésére
tudatosan törekvő szakemberek képe
sek:

Ezért cél:

A fiatal szakmunkások szakmai
továbbképzésének biztosítása, a
szakmunka színvonalának növe
lésén keresztül, a gazdasági ha
tékonysághoz hozzájárulás, a szo
cialista munkaverseny mennyisé
gi és minőségi színvonalának fej
lesztése.

Továbbá:
Az általános iskola végzős tanu
lói pályaválasztásának elősegíté

se, a .szakmunkák népszerűsítése.

Művészeti nevelés:

Ezen a nevelési területen több ösz
szetett feladatot Kell érvényesíteni,
amelyen keresztül az emberek sokol
dalú fejlődését biztosíthatjuk. Olyan
embereket nevelhetünk, akik önállóan
képesek befogadni, szelektáini a kü
lönböző objektivvácíókat (konkrét tu
dattartalmakat hordozó, ezeket kife
jező, ember alkotta "tárgyakat") és
önmaga is továbbadja, sőt módosítja,
fejleszti, esetleg bővíti azokat.

Ezért cél:

A színházkultúra értékeinek nép
szerűsítése ... Az irodalmi mű

veltség elmélyítése.

Az általános és szakmai tájéko
zódás iránti igények felkeltése,
az olvasási kultúra terjesztése.

A képzőművészeti alkotások vi
zuális élményt adó, történelmün
ket, életünket visszatükröző; ki
fejezőeszközeiben valóságfeltáró,
állástfogbló műveinek széleskö
rű, rendszeres megismertetése.

- Az amatőr művészeti mozgalom
fej lesztése.
Az ifjúság és felnőtt lakosság ze
nei nevelése ... stb.

1.

A szabadidő helyes felhasználását se
gítő formák:

.A szórakozásnak fontos funkciója,
hogy szolgálja a kikapcsolódási, pihe
nési és művelődési igények kielégíté
sét. A szórakozás szocialista felfogása
szerint senkitől sem kívánható meg,
hogy csak tanulással, szellemi erőit

igénybe vevő, sok energiát lekötő kul
turálódással töltse szabad idejét.
Azonban csöppet sem közömbös, hogy
mi a tartalma a szórakozásnak.

így:
A szabadidő hasznos, tartalmas
felhasználásánál a különböző

formák közötti helyes arányt kell
megteremteni, melyben a szóra
kozás passzív formáját jelentő

nagytermi rendezvények mellett
kiemeIt szerepet kapnak a kiskö
zösségek aktív, cselekvő, sokszínű

alkalmat nyújtó formái.

E rövid áttekintésben nem töreked
tünk a teljességre, hiszen csak a lé
nyeges célokat emeltük ki. A .r~v~

den ismertetett célok megvalósltasat
tartjuk elsődlegesnek, melyeknek ér
vényesülésével továbbléphetünk az
önművelés általánossá tételében, a
kulturális értékek valódi demokrati
zálásában.

II.

E témakörön belül kicsit bőveb-·

ben kell foglalkozni az amatőr művé

szeti mozgalom általános helyzetével,
fejlesztésével.

Az amatőrök jelentős hányada fő

ként fiatalokból áll, szabadidejük
nagy részét áldozzák a művészeti

munkára; a nagy többség a közös
ségi művelődés felé vonzódik, s ;).
művészet segítségével n~mcsak saját
magát fejezi ki, hanem társadalmi
problémákat is megfogalmaz, a meg
oldás lehetőségeit kutatja.

Az amatőr művészeti mozgalom
egyrészt a művészeti tevékenység
ben v.J.!ó tevékeny részvétel, a mű

vészettel való bizonyos fokú alkotó
kapcsolat lehetőségét nyújtja.

Másrészről az a funkció, amelyet a
szocialista nevelésben, a köz5sségi ne
velésben, a politikai nevelésben bet5lt.

Az amatŐr művészeti mozgalom
társadalmi jelentőségét a haladó po
litikai eszmákel és mozgalmakkal

-való hagyományos kapcsolata is meg
határozza - különösen szoros ez a
kapcsolat az ifjúsági mozgalommll -,
eliltal tölti be szerepét a politikai
"nevelésben.

Ennek jó példája a művelődési ház
kiscsoportjainak közelmúltban alakult
KISZ alapszervezete, valamint az
alapszervezet és az intézmény irányí
tása alatt működő művészeti klub.

Röviden összefoglalva a következő

ket állapíthatjuk meg:

1. A további fejlődés legfontosabb
feltétele a folyamatosság, azaz a ré
gi eredmények és az új törekvések
egyensúlyának fenntartása.

2. Az eszmei- tartalmi irányítás nem
állhat meg a hivatali és fenntartó
szerveknél. Ki kell terjednie a cso
portok, együttesek vezetőire, tag
jaira és a közönségre is.
A vezetők munkájában a képzés, a
továbbképzés, kiadványok, műsor

ellátás minősítések, fesztiválok,
szakm~i viták stb. játszáka leg
nagyobb szerepet. Ezek rendje ki
alakult, a fenntart6 intézménynek
ezek megvalósulását biztosítania és
szorgalmaznia kell.
Sajátos fellldatként jelentkezik a
mozgalom tagságának tájékoztatá
sa és eszmei irányítása. Ezt a fel
adatot a KISZ-szervezetnek, más
társadalmi és tömegszervezeteknek,
valamint a fenntartó művelődési

otthon munkájának fontos részévé
kell tenni.
Ennek eszközei - a megfelelően

előkészített színvonalas rend~zvé

nyek mellett - elsősorban .:J tömeg
kommunikáció.
Fontos kérdés még, hogy a tan5.
csi irányító szervck munkájában
döntő fontosságú legyen ·a gyakor
lati, szervezeti ügyek mel\ett az el
vi kérdésekkel való foglalkozás. A
mozgalom fejlesztésének azt a gya
korLatot kell követnie, amely egy
szerre igyekszik fejleszteni az él
sportot, a középmezőnyt és a leg
szélesebb mozgalm.at is.

3. Szervezetileg különös gondot kell
fordítani a munkás fiatalok bevoná
sára. Ezért a működtető intézmény
alakítson ki szorosabb kapcsolatot
a szakmunkásképző iskolákkal ao:
amatőr csoportok tömegbázisának
biztosítására.
A f::nnt1rtó szövetkc. :etek a szer
ződésben vállalt pénzügyi támoga
táson túlmenően tegyék lehetővé

fiataljaink amatőr művészeti tevé
kenységének zavartalan biztosítását.

4. Az amatőr mozgalomnak a művé

szetre való nevelés, a művészeti ne
velés útján végzett közművelődés a
legfontosabb funkciója, nem pedig
- öncélként - a művészi produkció.
E funkcióját azonban csak akkor
tudja ellátni, ha egyben művészi

értéket is teremt.

I I



átogatóban Honti Antalnál
•

A Vorosilov utcai ház első pillan
tásra elárulja, hogy gazdája rendha
gyó ember. Az "előszoba" s'zerepét az
új műhelygaléria tölti be. A lakás
belső meghökkenltően egyéni, érződik

benne a I}azd.a különleges ízlése.
Kívül-belül szinte minden a gazda

kezemunkája.
A nappaliban körben a mennyezetig

könyvek. A gazda legjobb barátai. A
könyvek egyhangúságát egy-egy kép 
a gyerekek munkája -, rézdomborítás,
vagy dísztárgy töri meg.

Ez a ház Honti Antal minden va
gyona. Na és a három gyerek: Laci,
Kati, Judit, akik mindhárman az anya
tejjel szívták magukba a művészetet.

A gyermekek úgy választottak párt
maguknak, hogy mindegyik beleillik
a családi képbe: így jelenleg az apá
val együtt hat művészvan a családban.

Egyszerre teszem fel Honti Antal-
nak a kérdéseket:

- Hogy kezdődött?

- Hogy folytatódott?
- Kitöl tanult?
- Ki a művészi eszmén:képe?
- Mik a vágyai, elképzelései?

1921. szeptember 17-én születtem
Gyomán, régi kereskedő családban.
Elemi és polgári iskolában -, bár elég
jól tanultam -, rajzb61 nem voltam az
elsők között, sőt majdnem a bukás
szélén álltam. Kézügyességem volt,
szerettem fúrni, faragni, de művészi

pályára gondolni sem mertem. Mint
sok más gyerek, én is verseket írtam,
sőt novellát is. Nagyon érdekelt a be
széd, a szép magyar beszéd. A bé
késcsabai Felsőkereskedelmi iskolába
kerültem. Engem azonban nem von
zott.· az akkori kereskedő pálya, nem
tartottam magam elég ügyesnek vagy
ügyeskedőnek, túl "élhetetlen" vol
tam. Az iskola után jött a katonaság.
Szerencsére a frontra nem kerültem,
kórházban teljesítettem szolgálatot. A
kórházzal együtt nyugatra telépítet
tek. Majd jött a hadifogság. A hadi
fogságb.an ismerkedtem meg Meilin
ger Dezső fe>t:őművésszel, a Miskolci
Művésztelep vezetőjével, Homokai
József festő- és szobrászművésszel, az
Iparüajz Iskola tanárával, Bodrogi
Félix filmoperatőrrel. Mozgalmas éle
cet éltünk a fogolytáborban: például
Bodrogi rendezésében előadtuk az
"Ember tragédiája" paródiáját. tn
ott kezdtem el kartonpapírból dom
borműveket készíteni.

Hazatérve - mint volt tisztet - nem
fagadtak tárt karokkal, de valószínű

leg Halász bácsinak köszönhető, aki
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egy lágerből szökött gyomai zsidó em
ber volt és még a hitleri uralom ide
jén Németországban kórházba men
tettem, hogy nem zaklatt.ak, de állást
sem kaptam. Már volt egy gyerekünk"
- Laci - meg kellett élni ..

tltem, ahogy tudtam: falvédőket

terveztem, isko atáskákat, tolltartókat, .
játékokat csináltam, amiket mesefigu
rákkal díszítettem. Majd kapcsolatot
találtam a mezőtúr.i fazekasokkal.
akiknek mintákat terveztem.

Az ötvenes évek elején Békéscsabán
a MESZÖV-nél egy dekoratőr cso
port alakult, amelynek én is tagja let
tem. Felfigyeltek rám. Ekkor dolgoz
tam az ENCI-nek is: faliújságokat
terveztem, amelyekkel a cég mindig
első lett a versenyeken. 1953 után vál
takozva hol az endrődi, hol a gyo
mai FMSZ alkalmazott grafikusként.
Közben festegettem. Hogy? Autodi
dakta módon: sok szakkönyver olvas
tam, kiállításokra jártam, képeztem
magam, de senkit nem utánoztam és
nem utánzok. Művészi eszményképem
és hitvallásom a "Bauhaus"-ban tes
tesül meg, olyanfajta irányzat ez;
amely nemcsak festészet, szobrászat,
építészet stb., hanem komplex művé

szet. Korunkban a képzőművészet

klasszikus értelemben elvesztette
funkcióját. Csak annak a művészet

nek van létjogosultsága, amely .az em
berrel, mint a valóság egy részével
foglalkozik. tn azt vallom, nem szent
ségtörés, 'ha egy festő 6zéket farag,
vagy rezet domborít. Szerintem mi;)
dig az egészből kell kiindulni, az az
alap, amelyre a .részleteket fel lehet
építeni. Sajnos ezt sokszor sokan nem
veszik figyelembe. Hogy milyen em
ber vagyok? Magányos farkas vagyok.
Környezetem ltudomá6ul veszi, hogy
élek, de még ma is kissé "partizán
nak" érzem magam.

Soha nem törtettem, nem hajhász
tam a sikert, de ha 'jött, örültem neki.
Egész életemben legalitásra vágytam,
a tisztességes megélhetésre. Úgy ér
zem, gyermekeim is jó úton vannak.
Azon az úton mennek, amelyen elin
dítottam öket.

Hogy mit csináltam eddig? Belső

berendezéseim, dekorációim, rézdom
borításaim, képeim láthatók a gyo
mai, endrődi, mezőgyáni, mezőtúri,

orosházi, szegedi, bátaszéki és sok más
város üzletében, éttermében, irodái
ban, reprezentatív helyjségében.

Jelenleg a nagylaposi "Birka csár
da" és amezőberényi Takarékszövet
kezet berendezésén dolgozom. Kevés
a szabadidőm.

A műhelygaléria úgy tudom -
egyedülálló az országban. SzeretnéIh
hangsúlyozni, hogy a rendezvények
nem zártkörűek, mindenkit szeretettel
vá.rok és látok. ízzig-vérig gyom.ainak
tar~om mag"am. Szeretném, ha Gyo
ma minél szebb és gazdagabb lenne.
Szeretném, ha minél többet megőriz

nénk abból, ami gyomai, ami szép.
Ehhez szeretnék hozzájárulni, vala
mit hozzátenni.

Mit szeretnék, mi a vágyam? Talán
csak egyet... Szeretném, ha szerény
házam, a Vorosilov utca 19., a "Mű

helygaléria" akkor is megmaradna,
ilyennek maradna meg, ha én már
megszűnök lenni.

Úgy legyen!
Fekete Antal

-100 éve született:

BARTÓK BÉLA

I 88 l. március 25·-én született Nagy
szentmiklóson. Első zongoraleckéit
édesanyjától kapta, majd amikor Po
zsonyba költöztek, 15 éves koráig Er-,
kel Lászlónál folytatta zenei tanul
mányait. A középiskola elvégzése
után a Zeneművészeti Főiskolára irat
kozott be, ahol zongorát Thomán Ist
vánnál, zeneszerzést Koesler János
nál tanult.
Zongoraművészként onas! sikert

aratott Európa koncerttermeiben, mu;:
zsikája azonban hosszú ideig meg nem
értéssel találkozott, mivel szembe
fordult az addig uralkodó zenei
irányzatokkal.

Bartók Béla felbecsülhetetlen érté
kü tudományos munkát végzett a ma
gyar népi dallamok, illetve paraszt
dalok feltárásával, mint zseniális ze
neszerző pedig ezeknek a műzene ke
reteibe történt átültetésével.

Kérlelhetetlensége, gerince, jelleme,
valamint muzsikájának elementáris
ereje végül is áttörte a vele ellensé
ges körök állásfoglalásait. A fasiz
mus elől az USA-ba emigrált, s ott
is halt meg, 1945. szeptember 2G-án
New Yorkban.

Bartók Béla korai szerzeményeiben
a nemzeti romantika stílusához csat
lakozott, e művét azonban később

megtagadta. Középső alkotókorszaká
nak termékei egy lázasan lüktető, el
lentmondásokkal telt kor eszméivel
harcoló lánglelkű géniusz titáni küz
delmét tükrözik. Végül a szélsőségek

egymásnak feszülő harcából kivezető

útra rálépve, megteremtette utolsó al-



kotásai nak klasszikusan Ieszűrődött

stílusát.
Bartók egyetlen operája (A kéksza

kállú herceg vára) 19 I I-qen március
td szeptemberig, rövid néhány hó
nap aLatt készült el a Lipótvárosi Ka
szinó pályázatára, amelynek zsürije
előadhatatlannak minősítette.

"A kékszakáll ú herceg v<'!ra" csak
két évvel később, 1918. május 24-én
kerülhetett először az Ope.raházban
bemutatásra. Az opera bámulatos.an
sokrétű szín-, hangzás- és érzésskálán
végigviharzó zenéje a lélekelemzés át
ható éles fényével hasít a szimbolikus
történet legrejtettebb zugaiba. Monu
mentális hangzásképek egyre emelke
dő feszültsége patt.antja le sorban
egymás után a zárar a lélek mélyén
őrzött titokról. l\zokon a helyeken,
ahol a mondanivaló érzelmi hőfoka

sűrűsödik, a magya.r népdal világából
merít ihletet, .'lnélkül, hogy hang sze
rint idézne népdalt.

Bartók művei napjainkban is fel
csendülnek a világ szinte valamennyi
színpadán. A világ kgru.gyobb kar
mesterei, mint például Arturo Tosca
nini, Herbert von Karaján, Leonard
Bernst in, Dohn<'lnyi Ernő stb. már
Bartók Cictében a világ leghires(:bb
zenekaraival szólaltatták meg műveit.

Bartók zeneszerzői munkássága le
tisztuk internacionalizmus<'!nak tükre:
zenéjével, cikkeivel, pedagógic1i mun
-ásságáv..ll azt hirdette, hogya népek,

külön6sen a szorllszéd épek egymás
ra utaltak és testvérkém kell egymás
mellett élniük. Tisztelte, szerette és
gyűjtötte a szomszéd népek zenéjé: is,
így tette .világszerte ismertté például
a román népzenét. A román es szlo
vál- népzenei kutatás ma IS az ő ált:lla
megkezdett úton halad.

Honti Antal lakásának bejárata

A művész lak{üa belülről

Hírek - események
Községünk mezőgazdasági üzemeiben
megkezdődtek a zárszámadó közgyü
lések. Elsőként a Viharsarok HTSZ
adott számot munkájáról. Az 198o-as
év nehézségei ellenére sikeres évet
zárt a szövetkezet. Munkájuk ered
ményeként 12 226 millió Ft nyereség
gel zártak. Az elért eredményekhez
gratulálunk, további munkájukhoz jó
erőt, egészséget kívánunk.
Községünkben megkezdődtek a ta
nácstagi beszámolók. Kérjük a község
lakosságát, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt a beszámoló
kon, véleményükkel, javaslataikkal
segítsék a tanácstag munkáját.
A Nagyközségi Tanács a következő

években is foglalkozik az "Egy na-

Hírek - események
pot az iskoláért" mozgalommal. Az
ezen a címen befolyt összeget 1980.
január l-tŐl'a tornaterem építésére tar
talékolja. Az 198o-as évben 730 ooo
Ft lett áthelyezve a tartalékalapra.
A Nagyközségi Tanács 1981. évi költ
ségvetési és fej lesztési tervét a fe!J-ruár
19-i ülésén vitatta meg és fogadta el.

A tanács fej lesztésként tervezi:
- egy 25férőhelyes óvoda napkö

zis csoportot,
-. egy általános iskolai tanulócso

portot,
- egy általános iskolai. napközis

csoportot.

A kulturális ágazatban a fejlesztésen
.kívül a Tanács biztosítja 416 óvodai

Hírek - események
o,apközis gyerek eHátását, 4 í általá
nos iskolai tanulócsoport müködését,
14 iskolai- napköziscsopOft ellátását. A
napközis konyhában átalában 900
gyerek részére biztosít ellátást.

A tanács az alap terhére ':ürdőmeden

cék felújítására 333 ooo Ft-ot biztosít
az 198 I. évben.

1981-ben a társadalmi munk,a értékét
a korábbi évek tapasztalata alapján
1 500 ooo Ft értékkel ~ervezi a tanács.
Kérjük, hogy alakosság eddigi jó hoz
zááHásával segítse a terv teljesítését.

A nagyközségi Tanács összességében
az 1981. évi költségvetését 334°3 ooo
Ft .bevéteHel é.s 334°3 ooo Ft kiadás
sal hagyta jóvá.



Községünk Sportegyesülete a Spar
t:'lCUS TK 1981. február 20-án tartot
ta közgyűlését. Juhász János elvtárs
megnyitójában köszöntötte a megje
lent vendégeket, a község párt és ál
bmi vezetőit, valamint a megjelent
t:'lgságot, sportbarátokat.

Felkérte Fekete Elemért asportkör
elnökét, az elmúlt j év munkájáról
szóló beszámolójának megtartására.

B~demes idéznünk a beszámoló fon
toS részeit, amely a kialakult helyzet
átfogó értékeléséből indult ki, amikor
hangsúlyozta: az elmúlt évekre vissza
tekintve megállapítható a párt és ál
lami szervekkel kapcsolatunk jelentő

sen javult. Szakosztályaink - különö
sen '980-ra vonatkoztatva - megerő

södtek. Az "Edzett Ifjúságért" moz
galom kialakult, a tömegsport részben
az egyesület irányításával szintén meg
erősödött.

Az egyesület anyagi biztonsága ja
vult. A szállítási problémák megszűn

tek. - A bázis-szervekkel .a kapcsola
taink stabilizálódtak. Jelentős létszám
mal "Baráti kör" alakult, és irányítá
suk mellett jól kialakított több -hely
ségbői álló pinceklubbal rendelkezünk.
A létesítmények állapota ugyan ravult
az elmúlt évek során, de 1979.'80-ban
e területen is visszaesés tapasztalható.

Egyesü1etünk életéről beszámoló
formájában adtunk tájékoztatást 1978
~zeptemberében, .a Nagyközségi Tanács
V. B.-nek. '979. augusztusában a Párt
V. B.-nek. Mindkét bizottság munkán
kat megköszönte, és jónak ítélte'
Oszintén bírálva, tanácsokkal láttak
el bennünket, és biztosítottak továb
bi segitségükről.

A Nagyközségi Tanács 1979. de
cember 20-i ülésén számolr be egy er
re a célra létrehozott bizottság a Gyo
ma nagyközségben folyó tesrnevelés
és sporttevékenységéről. Írásos anya
gunkat az ülés elfogadta azzal a fon
toS h~1tározati javaslattal, hogy az
"Egy nap az iskoláért" mozgalomból
befolyó összeget (tornaterem építésé
re) 1980. jar.uár l-től meghatározat
L)n ideig zálulni és tartalékolni kell.

Az első év eredménye: 730 ooo Ft.
Összességében megállapítható, hogy
'lZ egyesület vezetése - jóllehet sze
rény keretek között - de biztosítani
tudta a sportoláshoz szükséges felté
tdeket.

Ezek után az előadó részlctesen
elemezte ,) verseny-szakosztályok te
yékenységét, és a tömegsport helyze
tét. Néhány lényeges gondolatát ki·
emelve.

SPORT
Röplabda

Bveken keresztül a sportkör leg
eredményesebb szakosztálya volt, a
csapat évről évre az NB II. élmező
nyéhez tartozott. A szakosztály több
NB I-es játékost nevelt. Később az
utánpótlás elhanyagolása következté
ben a meggyengült szakosztály-vezetés
nem tudta szinten tartani a szakosz
tályt. Az 1977. évi bajnokságtól visz
szaléptünk. Ez mégsem jelentette a vé
get, mert Bátori Gyuláné és Szetteli
Béla lelkes munkája nyomán serdülő

kislányokkal újra indították a szak
esztályt.

A visszatért Szmolnik Lajos edző

és Pelesz Béla ügyintéző kiemelkedő

munkájával a szakosztály eredményes
évet zárt. A felnőtt női-csapat az NB
II-be került. A feljebb kerülés jogát
a következő játékosok harcolták ki:
Diós Edit, Arany Béláné, Szarka Ju
dit, Aranyos Mária, Szmola Bva, Ko
vács Ilona, Nagy Zsuzsa, Nagy Kata
lin, Beinschróth Ilona, Papp Bva, Je
nei Gyöngyi, Hornok Mária.

Az NB II-es csapat kialakítá
sában nagy szerepet kapott a Bu
dapesten megrendezett terem torna,
amin csapatunk is részt vett jó ered
ménnyel. A mérkőzések igen jól szol
gálták mindazokat az elképzeléseket,
amit az edző szükségesnek tart az
eredményes helytállás érdekében az
NB. II mérkőzésein. Az 1981. tava
szi idényében átszervezés miatt csak
félfordulós b.ajnokságot irt ki a szö
vetség. A félfordulós bajnokságban
sem feljutó, sem kieső nem lesz.
Ez a tény is lehetőséget ad a további
csapat-építésre.

Az ifjúsági csapat szintén jó ered
ménnyel zárta az évet, megyei első

helyezést ért el. A serdülő-csapat pe
dig Bátori Gyuláné vezetésével a me
gyei baj nokság II. helyét érték el.

Labdarúgás

Az előadó beszédéből érdemes ki
emelni a jelenlegi helyzet értékelését,
miszerint az 198081. évi bajnokságot
erősen megfiatalodott, és átformált
csapattal kezdtük, annak ellenére,
hogy lényegében a korábbi csapatból
senki sem vonult vissza, senki sem tá
vozott. Az új összetételű csapm saj
nos nem hozta meg azt a számszerű

eredményt, amit vártunk. Most vég
eredményben a szakosztály \'ezetőség

nek ,) döntését, illenie állásfoglalását
három dolog befoLyásoij,) elsősorban:

I. Elméleti lehetőség az első öt
csapat között végezni.

2. Saját és a többi csapat reális le
hetőségeinek felmérése.

3. A játékosgárda tehetsége, felké
szültsége, akarata, szelleme, csa
patépítésben elért eredmények.

Ezek után mit lehet célul tűzni, csu·
pán azt, hogy a gárda minden mér
kőzést meg akar nyerni, erre készül,
sportszerűen fog küzdeni, nagyon lé
nyeges lehet az első mérkőzések ala
kulása, s tekintettel arra,' hogy a csa
patok ereje megközelítőcn egyenlő sok
minden bekövetkezhet.

Kézilabda

197 j -ben férfi kéZilabda csapatunk
kiesett a megyei első osztályú bajnok
ságból, ennek oka részben a megfe
lelő edző hiánya, részben az utánpót
lás-nevelés elhanyagolása volt. '977
ben mindent kezdtünk elölről. Az el
telt három év alatt az első osztályba
való feljutás volt a cél. Nem sikerült.
Végül a rendszeres, kitartó munka
azt credményezte, hogy '980-ban a
csapat a megyei II. osztályban a má
sodik helyen végzctt.

Ez az első osztályba való felkerü
lést jelentette.

Tömeg.fport

Az clőadó hangsúlyozta a jelentős

eredményeket, amelyek közül kiemel
kednek a községi KISZ szervezettel
közösen megrendezett tömegsport ren
dezvények. Ilyenek voltak 1978 79
ben motoros-ügyességi verseny 3 alka
lommal 60 fővel ",Dolgozó fiatalok
Spartakiádja" 1978 '79 80-b.an atléti
kai és labdajátékokban j alkalommal
700 fővel, Gyoma kupa lövészverseny
6 alkalommal 900 résztvevővel lett
mégrendezve. Itt kell megemlíteni,
hogy elsősorban a tömegsportban
résztvevők segítették legjobban a sPOrt
irányos társadalmi munkák végzését,
valamint a szocialista brigádokkal
karöltve jelentős társadalmi munkát
végeztek az elmúlt években. Brtéke
eléri a 'ja ooo Ft-ot.

Az e1ő.adó beszámolóját a jövő fel
adataival zárta, amelyben szükséges
nek tartotta további szakosztályok
(atlétika, evezés, úszás, asztalitenisz)
létrehozását, valamint a tömegsport
fokozottabb szervezésére, kiszélesíté
sére hívta fel a figyelmet, miszerint
ez az alapja a minőségi sportnak és
az egészségnek.

Befejező mondatában a kapcsola
tok javírását emelte ki Gyom,) egye
remes spurrja érdekében.



I. KÖZM ÜVELÖDÉSI VET~LKEDŐ MUNKIHE LYI DÖNTŐ I EL~
Az új gazdaságirányítási rendszer

bevezetése, a tudományos tecnikai for
radalom, a termelő munka intenzíveb
bé tételének igénye megköveteli a tár
sadalmi és termelési igényeknek meg·
felelni tudó, ahhoz fokozatosan ala
kuló az új feladatokat értő kezdemé
nyező, sokoldalúan képzett munkás
személyiségének kialakítását. Ezért is
kapott a közművelődési munkán belül
különös hangsúlyt a munkásművelő

dés. Szilárd ideológiai alapot az
MSZMP KB 1974. márciusi határoza
ta biztosít, a jogi kereteket pedig az
1976. évi V., az ún. Közművelődési

Törvény adja meg.
Az így körvonalazott társadalmi igé-

'nyeknek a közművelődési intézmény
hálózat igyekezett megfelelni és a leg
célravezetőbb formákat megkeresni.
így pl. Hajdú-Bihar megyében a "Ko
runk Valósága" c. mozgalom megelőz

te a fent említett irányelveket. Ez idő

tájt hirdették meg megyénkben ha
zánk felszahadulása 30. évfordulója
tiszteletére a Felszabadulási Vetélke
dőt, ennek sikerén felbuzdul va indí
tották útjára az immár 5 éve tartó
Közművelődési Vetélkedő Békés me
gyei munkásbrigádok részére c. vetél
kedőrendszert. Mint minden új forma
ez sem indult zökkenőmentesen. A
"hogyan?" és a "mit és mennyit?"
többször átalakult, hogy a célnak mi
~;'l jobban megfeleljen. Ez az ob
hogy Idöközben új témakörök kapcsv
lódtak be, egyesek eltűntek vagy át
alakultak. A felkészülés ésa verseny
zés sem olyan formában történik, mint
az hajdan elindult. A mozgalom meg
hirdetői és szervezői minden lehetsé
ges eszközt igyekeztek és igyekeznek
a felkészülés érdekében felsorakoztat
ni. Ha őszinték akarunk lenni, akkor
bevallj uk, hogy néha túl sokat is - és
így '.1Z nem buzdító. segítő, hanem az
anyag mennyiségét tekintve riasztóvá
vált. Ilyen volt pl. az 1979 80-as moz
galmi év, amikor feladatlap és bib
liográfia egymást érte. Ez évben itt már
közelebb állunk a realitásokhoz, mint
az korábban volt. Mint szervezett se
gítségadást meg kell említeni a televí
zió kiemeit műsorait, a Jókai Színházat
- megjegyezve, hogy nem állt mindig
a helyzet magaslatán, az Élet és Tudo
mány c. folyóiratot a Világunk c. té
makörben. M.-i.s településekről nincs
adatom. igy :~rról nem nyilv:-i.nítluwk
véleményt, de Gyomán a helyi mozi
az évek során teljes értékű partnerré
vált a felkészítő munkában. Nélkülöz
hetetlen ebben .;.1 mozgalomban a Köz
sésú K;in I'\;C ir tevékenysége, amelynek

munkatársai irodalom előkészítés, elő

adás tartás, brigád patronálás, zsüri
zés formájában segítették munkánkat.
Számuku ez enyhe kellemetlenséget
is ok')Zott. Ugyanis amíg a felkészü
lési szakaszban is lehetett pontokat
szerezni - azzal is, hogy valaki be
iratkozott, könyvtári tag volt, a bene
vezett brigádok tagjai tucatjával je
lentek meg a könyvtárban. Még köl
csönöztek is. Nem valószínű azonban,
hogy a!TIi könyvet hazavittek el is 01
vasták. Bizonyítja ezt az - és ma ezért
kell a könyvtáros kollégáknak magya
rázkodniuk -, hogy amikor az ilyen
pontszerzési lehetőség megszű'ht, a
kampányszerűen beiratkozott "olva
sók" - eltekintve a .tiszteletet érdem
lő kivételtől - messze elkerülik a
könyvtárat. Tehát ez a forma mint az
olvasóvá nevelés egyik lehetséges esz
köze, itt nem vált be. Partner a fel
készítésben.- az utóbbi két évben egy
re egyértelműbben - a helyi TIT szer
vezet. A sikeres felkészülés érdekében
- jellemezze ez a jelenlegi együttmű

ködés mélységét - egy-egy téma meg
tartására az általunk kért előadókat

jelölik ki. A saját munkánk - a Ka
tona József Művelődési Ház munkájá
nak megítélése, értékelése nem lehet
feladatom. Mások által megfelelő he
lyen és időben erre már eddig is sor
került Bízunk benne, hogya jövőben

sem lesz másképp. Ezt a mozgalmat
kezdettől fogva komolyan vesszük és
szívügyünknek tekintjük.

A fentebb említett segitési formák
mellett - ez más településen is így
van - feladatunk volt és ma is az,
hogy községen - illetve 198 I. janu
árjától hálózaton-belül segítsük, koor
dináljuk a szervezést és a felkészítést,
a munbhelyi döntők lebonyolítását a
zsüri tagok felkérését - egyszóval a
teljes vetélkedő rendszert.

Lényeges volt és ma is az, hogy a
központilag biztosított felkészülési for
mákat vegyék igénybe, éljenek is vele.
A Művelődési Házban működő szo
cialista brigádok klubja egy idő óta
szintén kizárólag csak a vetéikedőre

való felkészítéssel foglalkozik.
Kitűnő partnereket találtunk a kü

lönböző munkahelyeken a munkahelyi
vezetőkben, az ott működő MSZMP
alapszervezetben, a munkahelyi mű

velődési bizottságokban és a szaks<:er
vezetben. Példaként hadd említsem
meg a Gvőzelem MGTSZ-t, a Körösi
Allami Gazdaságot, a Háziipari Szö
vetkezetct, a Süt5ipari Válblatot stb.

E7.~ken .•1 helyeken m·.ir megértették,
h')gv ,l' ..kiművelt emberHk"-re a ter-

melés hatékonysága szempontjából IS

szükség van. Gárdonyi Géza mondta
az olvasással kapcsolatban, hogy "A
könyvekre kiadott pénz látszólag el
dobott pénz, olyan mint a vetőmag."

A művelődésre felhasznált idő üze
men belül vagy kívül látszólag szintén
ilyen eldobott idő. Tudjuk, nem az. A
holnap feladataira ma kell felkészül
ni. Ahol ezt nem látják - csak a pilla
natnyi termelési célokat látják - azo
kat a munkahelyeket, vezetőikkel egye
temben nem is olyan soká kellemetlen
meglepetések érhetik.

Sok függ a munkahelyi vezetők sze
mélyiségétől, lelkiismeretességétől,

hozzáállásától. Végtelenül könnyű

eredményes vetélkedőt szervezni olyan
helyen - pl. a Győzelem MGTSZ -,
ahol a szocialista cím elnyerésének
egyik feltétele a vetéikedőben való
részvétel. -Sajnos ezzel ellentétes pél
dával is tudnánk szolgálni községünk
ből.·

Létezik olyan munkahely, ahonnan
az Öt év alatt egyetlen brigádot sem
sikerült beszervezni. Ennek ellenére
abenevezett brigádok :;zámát tekintve
1979 80-ban és 1980,8 I -ben is Békés
csaba, Orosháza, Gyula, illetve
Szarvas után negyedik helyen álltunk
és állunk. Mivel Gyoma csak nagy
község ez az eredmény igen jelentős.

Ha viszont a benevezések és a verse
nyen való megjelenések arányát vizs
gálnánk - leszámítva Hunya községet,
ahol ez a szám 100",,, (ez egy brigádot
jelent) - magasan, messze megelőzzük

a megye összes településeit.
A folyamatos felkészülési szakasz

ban nemcsak TIT előadóként segítik
munkánkat Békési Mihályné, Dar
vas Tibor, Janovszki György, Kovács
Gábor, Ronyecz Pálné és Solymosi
Jánosné pedagógusok, valamint az
MSZMP Nagyközségi Bizottsága mun
katársai.

Az évek során - kezdetben három
öt, 1979-ben nyolc munkahelyi vetél
kedőt rendeztünk.

A bencvezések számszerű megemel
kedésének nemcsak.a kit inő szervező

és felkészítő munka a m:agyarázata,
hanem az is, hogy sikerült a résztve
vők számára azt érdekessé, vonzóvá
tenni. Sokat segített ebben az is, hogy
,l felkészítést és értékelést végzők meg
ertették. hogy nem iskolai feleltetés,
számonkérés egy-egy munk,lhelyi dön
tő, hanem játékos, szellemi felüdülést
jelentő ismeretszerzés. Most már h<1r
madik éve. hogy községünkben terü
leti döntőket is tartunk. A KISZÖV
és a Köriisök Vidéke Területi Tsz
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Szövetséghez tartozó brigádok verse
nyeznek nálunk.

Munkánk elismeréseként nyugtázzuk
és az általunk kinyilvánított megbe
csülésnek tartjuk, hogy ezek a felügye
leti szervek ragaszkodnak a gyomai
rendezéshez.

Ezt a rendezés magas színvonalá
val, pontosságával, a zsüri részrehaj
lásmentes munkájával "érdemeltük ki.

1981. március 14-től 1981. áprilís
3-ig 60 gyomai, illetve gyomai ü~emi

központtal rendelkező hrigádnak tar
tunk 8 munkahelyi döntőt a fent jel
zett dátumon a Háziipari Szövetkezet
dévaványai és ecsegfalvi brigádjai
kezdik a sort és a Körösi Allami Gaz
daság brigádjai fejezik be.

Három brigádunk összevont elődön
tőn idegenben versenyez. A 60 bri
gád megoszlása a következő:

Mező~d.-ban dolgozó br. száma: 27
Iparban dolgozó br. száma: 9
Nem mezőgazd.-i szövetkezetben : 23
Szolgáltatásban dolgozó br.: l

A közvetlen versenyben - mivel
egy csapat 5 főből áll - 300 fő vesz
tehát részt, a folyamatos felkészülési
szakasz valamilyen stádiumában ér
dekelt mind - az ezekben a brigádok
ban dolgozó 622 fő.

Ez évben csak egy szakági döntőt

rendezünk. 1981. április 26-án a Kö-

rösök Vidéke Területi Tsz. Szövetség
brigádjai részére. Itt a gyomai tovább
jutókon kívül csárdaszállási, füzes
gyarmati és szarvasi brigádok mérik
össze erejüket.

Az idei évvel lezárul ennek a va
lós társadalmi igényt kielégítő moz
galomnak egy szakasza. Az eltelt öt
évben végzett munka értékelése, ha
tékonyságának vizsgálata már 1980.
nyarán elkezdődött.A továbbfolytatás
módját majd a vizsgálat eredménye
határozza meg. Az elkövetkező öt
éves tervben is lesz vetélkedő hasonló
az eddigiekhez, de mégis más. Meg-

győződésünk, hogy mindenképpen
folytatni kell, mert bevált, elfogadott,
de nem megunt művelődési formával
állunk szemben. Hasznos és jelentős

volt eddig is. Sok-sok embert megmoz
gatott és indított el a művelődés, az
önművelés útján. Hatása az egyén éle
tében máris lemérhető. Ezek mellett
van egy nagyon prózai jelentősége is.
A vállalatokon, szövetkezeteken, vagy
néha egy egész ágazaton belül elbur
jánzott vetélkedősdinek gátat tudott
vetni a jövő vetélkedő formájának
tervezésénél - mint érdemet - ezt is
figyelembe kell venni.

Örvendetes tény, hogy ebben az év
ben már a szakmunkásképző intézetek

tanulói részére is meghirdették 
egyelőre csak iskolai keretek között és
kísérleti jelleggel - ezt a vetélkedőt. A
tematika megegyezik a felnőttek szá-
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mára kiírmkkaI. Rendkívül hasznos
dolognak tartjuk a jövő szempontjá
ból, mivel azok a tanuló k, akik az is
kolai vetélkedőben résztvesznek szak
munkásvizsga után mozgatói lehetnek
jövendő munkahelyük vetélkedőinek.

Az eddigi hírek szerint - mivel itt a
felkészítés kizárólag a szóban forgó
iskolák pedagógusainak feladata 
nem mindenütt fogadták egyértelmű

helyeslésseI.
Bizonyos mértékig érthető az ellen

érzésük, mivel legjobb tudomásunk
szerint a szakmunkás tanulóknak egy
tanévben kb. 6 olyan különböző ve
télkedőt hirdetnek meg, amelyekben
a részvételt az iskola vezetéstől - igaz
gatótól - a felettes hatóságok szá
mon kérik, és sajnos nem egyszer
ennek alapján ítélik meg az isko
lában folyó munkát. Az egysége
sítő funkcióra itt is nagy szükség
lenne, mert a felkészülés és a felkészí
tés diákot és tanárt egyaránt erején
felül vesz igénybe, és az elérendő cél
a sokoldalúan művelt .fjú szakmunkás
kialakítása, nevelése nem valósul meg.
Ahogya munkásbrigádok részére meg
hirdetett vetélkedő sorozat a kezdeti
nehézségeken túl jutott, minden lehe
tőség megvan arra, hogya szakmun
kástanulóké is hatékony lesz.

1rta: Kovács Károly,
a Katona józsef Műt;elődésiHáz

munkatársa


	20110303090408943_0002
	20110303090408943_0003
	20110303090408943_0004
	20110303090408943_0005
	20110303090408943_0006
	20110303090408943_0007
	20110303090408943_0008
	20110303090408943_0009
	20110303090408943_0010
	20110303090408943_0011
	20110303090408943_0012
	20110303090408943_0013
	20110303090408943_0014
	20110303090408943_0015
	20110303090408943_0016
	20110303090408943_0017
	20110303090408943_0018
	20110303090408943_0019
	20110303090408943_0020
	20110303090408943_0021
	20110303090408943_0022
	20110303090408943_0023
	20110303090408943_0024
	20110303090408943_0025
	20110303092303027_0001
	20110303092303027_0002
	20110303092303027_0003
	20110303092303027_0004
	20110303092303027_0005
	20110303092303027_0006
	20110303092303027_0007
	20110303092303027_0008
	20110303092303027_0009
	20110303092303027_0010
	20110303092303027_0011
	20110303092303027_0012
	20110303092303027_0013
	20110303092303027_0014
	20110303092303027_0015
	20110303092303027_0016
	20110303092303027_0017
	20110303092303027_0018
	20110303092303027_0019
	20110303092303027_0020
	20110303092303027_0021
	20110303092303027_0022
	20110303092303027_0023
	20110303092303027_0024
	20110303092303027_0025
	20110303092303027_0026
	20110303092303027_0027
	20110303092303027_0028
	20110303092303027_0029
	20110303092303027_0030
	20110303092303027_0031
	20110303092303027_0032
	20110303092303027_0033
	20110303092303027_0034
	20110303092303027_0035
	20110303092303027_0036
	20110303092303027_0037
	20110303092303027_0038
	20110303092303027_0039
	20110303092303027_0040
	20110303092303027_0041
	20110303092303027_0042
	20110303092303027_0043
	20110303092303027_0044
	20110303092303027_0045
	20110303092303027_0046
	20110303092303027_0047
	20110303092303027_0048
	20110303092303027_0049
	20110303092303027_0050
	20110303092303027_0051
	20110303092303027_0052
	20110303092303027_0053
	20110303092303027_0054
	20110303092303027_0055
	20110303092303027_0056
	20110303092303027_0057
	20110303092303027_0058
	20110303092303027_0059
	20110303092303027_0060
	20110303092303027_0061
	20110303092303027_0062
	20110303092303027_0063
	20110303092303027_0064
	20110303095030933_0001
	20110303095030933_0002
	20110303095030933_0003
	20110303095030933_0005
	20110303095030933_0006
	20110303095030933_0007
	20110303095030933_0008
	20110303095030933_0009
	20110303095030933_0010
	20110303095030933_0011
	20110303095030933_0012
	20110303095030933_0013
	20110303095030933_0014
	20110303111617289_0001
	20110303111617289_0002
	20110303111617289_0003
	20110303111617289_0004
	20110303111617289_0005
	20110303111617289_0006
	20110303111617289_0007
	20110303111617289_0008
	20110303111617289_0009
	20110303111617289_0010
	20110303111617289_0011
	20110303111617289_0012
	20110303111617289_0013
	20110303111617289_0014
	20110303111617289_0015
	20110303111617289_0016
	20110303111617289_0017
	20110303111617289_0018
	20110303111617289_0019
	20110303111617289_0020
	20110303111617289_0021
	20110303111617289_0022
	20110303111617289_0023
	20110303111617289_0024
	20110303111617289_0025
	20110303111617289_0026
	20110303111617289_0027
	20110303111617289_0028
	20110303111617289_0029
	20110303111617289_0030
	20110303111617289_0031
	20110303111617289_0032
	20110303111617289_0033
	20110303111617289_0034
	20110303111617289_0035
	20110303111617289_0037
	20110303111617289_0038
	20110303111617289_0039
	20110303111617289_0040
	20110303111617289_0041
	20110303111617289_0043
	20110303111617289_0044
	20110303111617289_0045
	20110303111939290_0001
	20110303111939290_0002
	20110303111939290_0003
	20110303111939290_0004
	20110303111939290_0005
	20110303111939290_0006
	20110303111939290_0007
	20110303111939290_0008
	20110303114721425_0001
	20110303114721425_0002
	20110303114721425_0003
	20110303114721425_0004
	20110303114721425_0005
	20110303114721425_0006
	20110303114721425_0007
	20110303114721425_0008
	20110303114721425_0009
	20110303114721425_0010
	20110303114721425_0011
	20110303114721425_0012
	20110303114721425_0013
	20110303114721425_0014
	20110303114721425_0015
	20110303114721425_0016
	20110303114721425_0017
	20110303114721425_0018
	20110303114721425_0019
	20110303114721425_0020
	20110303125708128_0001
	20110303125708128_0002
	20110303125708128_0003
	20110303125708128_0004
	20110303125708128_0005
	20110303125708128_0006
	20110303125708128_0007
	20110303125708128_0008
	20110303125708128_0009
	20110303125708128_0010
	20110303125708128_0011
	20110303125708128_0012
	20110303125708128_0013
	20110303125708128_0014
	20110303125708128_0015
	20110303125708128_0016
	20110303125708128_0017
	20110303125708128_0018
	20110303125708128_0019
	20110303125708128_0020
	20110303125708128_0021
	20110303125708128_0022
	20110303125708128_0023
	20110303125708128_0024
	20110303125708128_0025
	20110303125708128_0026
	20110303125708128_0027
	20110303125708128_0028
	20110303125708128_0029
	20110303125708128_0030
	20110303125708128_0031
	20110303125708128_0032
	20110303125708128_0033
	20110303125708128_0034
	20110303125708128_0035
	20110303125708128_0036
	20110303125708128_0037
	20110303125708128_0038
	20110303125708128_0039
	20110303125708128_0040
	20110303125708128_0041
	20110303125708128_0042
	20110303125708128_0043
	20110303125708128_0044
	20110303135601872_0001
	20110303135601872_0002
	20110303135601872_0003
	20110303135601872_0004
	20110303135601872_0005
	20110303135601872_0006
	20110303135601872_0007
	20110303135601872_0008
	20110303135601872_0009
	20110303135601872_0010
	20110303135601872_0011
	20110303135601872_0012
	20110303135601872_0013
	20110303135601872_0014
	20110303135601872_0015
	20110303135601872_0016
	20110303135601872_0017
	20110303135601872_0018
	20110303135601872_0019
	20110303135601872_0020
	20110303135601872_0021
	20110303135601872_0022
	20110303135601872_0023
	20110303135601872_0024
	20110303135601872_0025
	20110303135601872_0026
	20110303135601872_0027
	20110303135601872_0028
	20110303135601872_0029
	20110303135601872_0030
	20110303135601872_0031
	20110303135601872_0032
	20110504165928574_0001
	Gyomai híradó
	Binder12.pdf
	20110520105800870_0001

	Binder1.pdf
	20110520105624524_0001
	20110520105624524_0002
	20110520105624524_0003
	20110520105624524_0004
	20110520105624524_0005
	20110520105624524_0006
	20110520105624524_0007
	20110520105624524_0008




