
A propagandamunka időszerű feladatairól

Az MSZMP XII. kongresszusa ki
mondja, hogy: - A szocialista építés előre

haladásával, a nemzetközi eszmei harc
erősödésével tovább növekszik a párt
ideológiai nevelő tevékenységének sze
repe.

A kongresszus határozata egyértelműen

leszögezi :
- még tüzetesebben kell tanulmányozni

a gyakorlati munka tapasztalatait, általános
tanulságait.

- szorosabbá kell tenni az elmélet és a
gyakorlat kapcsolatát.

Az elmúlt időszakban a világban végbe
menő fejlődés, változás, mozgalmunk új
kérdései bonyolultabbá tették az ideoló
giai munkát. Ez azt követeli tőlünk, kom
munistáktól, hogy az eddiginél aktívabban
képviseljük világnézetünket. A propa
ganda és az agitáció meggyőző ereje növe
kedjen, móds:i.ereink korszerűsítésével já
ruljunk hozzá a párt eszmei, politikai, cse
lekvési egységének szilárdításához, erő

södjék a szemléletformáló és nevelő jelleg.
A tömegekkel a pártpropagandában a tár
sadalmi gazdasági folyamatok mélyebb
összefüggéseit kell megismertemi, meg
értemi, ily módon is segíteni kell az akti
vitás fokozódását. A kongresszus fontos
feladatként határozta meg a magyar és a
nemzetközi munkásmozgalom tapasztala
tainak megismertetését. Az agitációban
meggyőzőbbenés konkrétabban mutassuk
be építő munkánk eredményeit. Adjunk
választ a dolgozók kérdéseire, világítsuk
meg politikánk- céljait, az összefüggéseket
az országos és helyi feladatok között, moz
gósítsunk a megvalósításra.

Ezek azok a fő irányvonalak, melyek
meghatározták propagandamunkánkat.

Községürrkben az 1980-8 I-es oktatási
évvel egy ötéves ciklust zártunk le. Az Öt
év munkáját értékelve határoztuk meg to
vábbi feladatainkat. Figyelembe vettük,
hogya jelenlegi. körülmények között még
fontosabbá válik pártunk politikájának
önálló, helyi alkalmazása és megvalósítása.
Ez nagy igényt támaszt a pártaIapszerveze
tek egész politikai tevékenységével szem
ben. Mai körülmények között különösen
megnőtt a helyileg szervezett - az alap-

szervezetek által irányított - propaganda
munka szerepe és felelőssége.

A propagandamunkában meghatározó
nak kell tekintenünk a politikai igényel< és
érdekek érvényesítését, a pártoktatás tar
talmának, szervezeti formájának és a részt
vevők összetételének megválasztásában.
Helyi propagandánk alapvető feladatának
kell tekintenünk, hogy pártunk politiká
ját úgy közelítsük a pártoktatás hallga
tóihoz, hogy azok minél többoldalúbban és
konkrétabban felismerjék, érzékeljék benne
az egész, egyes csoportoknak, valamint az
egyéneknek az érdekeit. A hatékony helyi
propaganda nagyfokú politikai tudatossá
gOt és tervszerűséget igényel a pártaIap
szervezetektőL Mindenekelőtt szükséges
a propaganda tartalmi arányainak megha
tározása :

- milyen terjedelemben és mélységben
foglalkozzon propagandánk elméleti és
gyakorlati kérdésekkel.

- a marxizmus-Ieninizmus általános
alapjaival.

- időszerű bel- és külpolitikai kérdé
sekkel.

- gazdaságpolitikával, stb.

Popagandamunkánkban a tartalmi ará
nyok kialakitásánál lényeges követelmény
a gyors alkalmazkodás az egész társadalom
előtt álló feladatok változásához éppen úgy,
mint az ugyancsak változó helyi igények
hez.

A helyi propagandának ezt az "alkalmaz
kodó képességét" csak úgy lehet követke
zetesen biztosítani, ha alapszervezeteink
vezetőségei már a tervezés során számba
vették pártunk legáltalánosabb politikai
feladatait, a központi, megyei, járási köz
ségi pártszervek határozatait és ezek alapos
ismeretében tárják fel a helyi politika
konkrét feladatait.

Propagandamunkánknak mindenkor az
alapszervezet politikai munkaprogramjára
kell épülnie.

Összességében elmondhatjuk, hogy a
helyi propagandának egyfajta "politikai
szolgáltatás" funkciót is el kell lámia.
A lehetőségek közül csak néhányat emel
nék ki:

- az önképzés és egyéni tanulás során
felmerülő kérdések konzultációja,

- a pártirodalom és dokumentációs
anyagok beszerzése, ajánlása,

- helyileg felmerülő gazdaságpolitikai
kérdések tisztázása,

- gazdasági döntések politikai hatásának
jelzése.

Propagandamunkánk hatékonyságát
nagymértékben növeli az elmélet és a gya
korlat egysége, hiszen ily módon a - felme
rülő kérdések, különböző politikai szituá
ciók gyors megoldásával - nem szenved
késedelmet az eltérő politikai igények ki
elégítése. A késleltetett reagálás ugyanis
sohasem lehet igazán hatásos.

A propagandamunkánk időszerű fel
adatait felvázolva elmondhatjuk, hogy a
feladatok végrehajtása rajtunk múlik,
teendőinket következetesen végre kell
hajtani. A végrehajtásban elsősorban ne
künk, pámagoknak kell példát mutatni, úgy
az üzem ünkön, munkahelyünkön belül,
mint a lakóterületünkön a mindennapi
életben.

Az MSZMP

gyomai szervezete nevében
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A Mezőtúri AG gyomai üzeme

Gépjárműszervizszolgáltatás a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság
gyomai Gépüzemének telephelyén

A gyomai fatelep 1964-ben került a
Mezőtúri Állami Ga2dasághoz, s ezzel
egyidejűleg megkezdődött az asztalosipari,
majd később a fürészipari tevékenysége.

Az asztalosipari tevékenység faházak,
garázsok, állattartó épületek, paneles épü
letek gyártásából állt a gazdaság, vala
mint külső megrendelők részére. Később

egy, kettő, majd három keretfűrészgéppel
előtérbe került az import fenyő feldolgo
zása az ERDÉRT és a Lignimpex-szel
megkötött szerződések alapján. A termelt
fűrészáru 50-60%-a került exportra, a
melléktermékből pedig ládaelem készült.
1977-től a rönkellátás ingadozni kezdeti,
egyúttal a fűrészáru termelési adó 6%-ról
14 %-ra emelkedett. Ezen kedvezőtlen ha
tások miatt a fatelep vezetősége a gyors
profilváltás mellett döntött. Tárgyalások
kezdődtek az ERDÉRT-tel, s 1979-től

évi 500-600 épülethez gyártottunk faház
elemeket 13-15 millió Ft értékben.

Ezzel egyidőben a "Fatip" t:\rsuláson
belül egyre több szerződést kötöttünk
komplett mezőgazdaságiállattartó épületek
gyártására. Az 1000 férőhelyes juhhodá
lyok, szarvasmarha-istállók, elletők, sertés
hizlalók és egyéb épületek kompletten,

A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság
gyomai Gépüzeme 1981. január I-től vál
lalja - a már eddig is végzett közületi teher
gépkocsik szervizelése mellett - magán
gépkocsik szervízellátását és javítását is.
A tevékenység beindítását megelőzte a
gyomai Községi Pártbizottság és a Nagy
községi Tanács igénye ilyen szolgálta
tásra, mivel Gyoma, Endrőd, Hunya köz
ségek elég távol esnek azoktól a városoktól
(Szarvas, Békéscsaba, Gyula, Szeghalom,
Túrkeve), ahol jelenleg gépkocsi szerviz
működik. Gyoma, Endrőd és Hunya köz
ségek körzetében pedig - a szaporodó sze
mélygépkocsi-park ellenére - külön, önálló
szervizüzem létrehozása a jelenlegi ötéves
tervidőszakban nem várható. Evvel az
igénnyel találkozott az üzemünknél ez év
ben mutatkozó szabad kapacitás kitöltésé
nek szükségessége.

A szolgáltatás beindításához a fentiek
után központunk hozzájárult, hangsú
lyozva, hogy csak a szabad kapacitás ki
használásáig vállalhatunk bérmunkát,
vagyis saját gépjárműparkunk mindenkor
üzembiztos állapotban legyen. Ezek után
meghatároztuk azokat a javítási munkákat,
amelyeket vállalhatunk műszaki felszerelt
ségünk alapján. Így természetesen garan
ciális szervizt, javitást nem vállalhatunk,
mert erre nem vagyunk kijelölve, továbbá
karosszérialakatos-ipari és festési munká
kat sem végzünk, az ehhez szükséges be
rendezések és szakember hiánya miatt.
Ezek kivételével a szolgáltatás mértéke az
igényektől és a mindenkori alkatrészellá
tástói függően, i. műszaki vízsgára való fel
készítésig vagy a teljes felújításig terjedhet.
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t"avédelemmel ellátva, festve, felvasalva ;
gyorsan, határidőre elkészülnek, így meg
rendeléseink száma egyre nő. Az említet
ten kívÜ.1 különböző épületek, csarnokok,
sportlétesítmények főtartóitgyártjuk : "Fa
tip" lamellás tartókat, "Fatip" rétegelt
ragasztott főtartókat és "Mezőfa" tartókat.
A főtartók nagyobb fesztáv áthidalására
alkalmasak.

1981. évi nagyobb volumenű gyártmá
nyaink:
Mezőfa típusú mezőgazdaságiépületek:

29 épület, 19 ooo négyzetméter, 550 db
főtartóval.

Rotip úpusú mezőgazdasági épületek:
5 épület, 3000 négyzetméter.

Könnyűszerkezetű betonyp elemek:
20 ooo négyzetméter. Faházak : 200 négy
zetméter. Hűtőpult ISO db. Fenyőrönk

felvágás 4000 köbméter. Ródli alapanyag
termelés (kooperáció) IS ooo garnitúra.

A fatelep 1981. évi tervezett árbevétele
49 millió Ft, ebből a tervezett ágazati ered
mény 6,4 millió Ft, így a gazdaság terme
lési értékének jelentős hányadát képezi.

A fatelepen ma még jó néhány munka
folyamat végzése korszerűtlen kö.rülmé
nyek között történik, de az utóbbi években

A javítások elvégzéséhez üzemünk fel
szereltsége - véleményünk szerint - ki
elégítŐ. Rendelkezünk két szerelőaknával,

egy elektromechanikus csápos emelővel,

szabadtéri kocsimosóval, jelenleg van ki
alakítás alatt egy belső, fedett kocsimosó
helyiség, továbbá futóműbeállítókészülék,
pneumatikus gumiabroncs szerelő, kerék
egyensúlyozó, stroboskop pisztoly, fordu
latszárnláló zárásszögmérővel, lassulás
mérő, üzemanyag fogyasztásmérő, EL
KON S/I3 kombinált műszer, kompresz
szió végnyomásmérő, ELKON S 205
benzines gázelemző készülék (CO) stb.
képezi a szervizműhely berendezését.

Az elvégzett munkáért 3 havi garanciát
vállalunk. A szolgáltatáshoz bizonylati, el
számolási és szárnlázási rend tartozik.
A bizonylatok a megrendelő részére ren
delkezésre állnak. A számla összegét a fel
hasmált anyag és alkatrész ára beszerzési
áron, 5% anyagígazgatási költség, norma
tíva alapján ráfordított idő, a szolgáltató
tevékenység kulcsai szerint ro8 Ft/óra, ár
bevétel után 7% befizetési járulék a 7/1981
(V. É. 7.) OVH sz. utasítás 7 § (I) és a 2
sz. melléklet 3. pontja alapján képezik.

A szolgáltatás továbbfejlesztési lehető

sége mint a beindulásnál, úgy a folytatás
nál is attól függ, hogy igény lesz-e tevé
kenységünkre, valamint attól, hogy üze
münknél lesz-e szabad kapacitás. Mi arra
törekszünk, hogya megrendelők meg le
gyenek elégedve munkánkkal és tovább is
módunk legyen e tevékenységünk folyta
tására.

Prókai István
üzemvezetö

korszerű gépek-, új technológiák, valamint
vállalaton belüli korszerűsítések alkalma
zásával jelentős lépéseket tettünk előre.

Bátran elmondhatj uk, hogy a korábbi
évekkel ellentétben ma már minden mun
kahelyünk tágas, fűtött, világos, a dolgo
zók részére szociális létesítmény épült.
A porelszívás is kielégítő. Új gépeket vásá
roltunk és jelenleg is több új gépünk van
megrendelve. Kibővítettük az úthálóza
tot is.

Az Energia Gazdálkodási Intézet tervei
alapján kísérleti faszárító építese van folya
matban. A ragasztott főtartót gyártó csar
nok viszont már üzemel.

Fővárosi tervező vállalatokkal - AG
ROBER, ÉTI, EGI stb. - kooperálva új
tartószerkezeteket, technológiát és beren
dezéseket (ragasztó-felhordó, betonyp szé
lező, szárító berendezés, alumínium tető

ablak stb.) kísérletezünk ki és gyártunk.
Az asztalos részleg korszerűsítése után

jelenleg az 1080 négyzetméter alapterületű

előre gyártó csarnok építését végezzük, így
egy új perspektíva, - az elkövetkező évek
fő profilja - a betonyp elemek gyártása
korszerű körülmények között fog történni.

Koloh Imre

A KISZ-tábor

nyáron

Valószínű, községünk lakosságának nagy
része tudja, hogy a KISZ-fiatalok, va
lamint üzemek, termelőszövetkezetek tár
sadalmi összefogásával építenek egy ifjú
ségi és úttörőtábort. Azért írom, hogy épí
tenek, mert még nem készült el teljes mér
tékben. A létesítmény első szakasza fejező

dött be. A tábor területén elkészült 6 db 8
ágyas faház tetszetős berendezésekkel, va
lamint egy szociális épület a tisztálko
dásra. A következő lépcsőben 4 db faház
felállítását és berendezését terveztük.
Az anyagi feltételek adottak.

A tábor 1980-ban fogadott először tábo
rozókat. A tábor célja: az úttörő aktivista
gyermekek képzése, alapfokú KISZ-vezető

képzés, értekezletek színhelye. Képzési
időn kívÜl üdülési célokat szolgál bevétel
lel a további építkezések illetve a fenntar
tás fedezése érdekében.

A nyáron július I-én KRESZ-táborral
kezdődött az úttörők képzése. A rendőrség

és a pedagógusok segítségével az ifjú paj
tások megismerkedtek a KRESZ szabályai
val. Játékos vetélkedőkön mérték fel a ne
velők a gyermekek KRESZ tudását. A fel
készülés jelentőségét kifejezi, hogy a záró
KRESZ-teszt értékelésen hibátlan teszt
lapokat töltöttek ki a gyerekek. Az iskolá
ban tanulótársaiknak hasznos tanácsokat
tudnak adni, hogyan közlekedjenek az
egyre gyorsuló és mind veszélyesebbé váló
közlekedésben.

- ----------- -- - - - -----~ ~-



Melléküzemág a Győzelem Tsz.-ben

Röviden a Gabonaforgalmi Vállalatról'

A gyomai GyőzelemMezőgazdaságiTer
melőszövetkezetaz ország más szövetkeze
teihez hasonlóan melleküzemágat létesített,
hogy a növénytermesztésben felszabadult
munkaerőnek munkát tudjon biztosítani.

Amelléküzemág 1977-ben alakult meg.
Fő célkitűzése elsősorban a női munkaerő

foglalkoztatása volt. Tennészetesen a
munkaerőgond megszüntetése mellett
népgazdasági haszon is származik, ami a
mai nehéz gazdasági körülményeket figye
lembe véve nagyon is jól jön. A harmadik
előnye abban rejlik, hogy kisebb horderejű

alkatrészeket készít parmervállalatoknak,
segítve ezzel azok tevékenységét. A tevé
kenység a termelőszövetkezetnek is gaz
daságos, melyet a termelési érték alakulása
hűen bizonyít. I 977-ben 2,5 MFt,
1978-ban 4,5 MFt, I979-ben 16,5 MFt,
1980-ban 6,5 MFt volt a termelési érték.
I980-tól bérmunkajelleggel végezte a ter-

Két héten keresztül rajtitkárok vettek
részt a képzésben. A feladatokat játszva és
sok-sok szemléltető eszköz alkalmazásá
val sajátították el. A tennészetes, szép,
egészséges és ritka állatokban, madarak
ban gazdag táborban több gyermek már
másodszor volt táborozni. El kell mondani,
hogyatáborvezetőklelkiismeretes munká
val irányították a tábor életét.

A tábor lehetőséget biztosít szabadtéri
főzésre, szalonnasütésre, és esténként a lo
bogó tábortűz mellett vidám dalolásra,
táncolás ra. Természetesen élnek is a lehető

séggel a gyerekek.
Július hónapban kétszer két hetes mr

nusban budapesti gyerekek voltak üdülni
és tanulni. A Budapest Ifjúsági Horgász
Intéző bizottság szervezésében 50-50 út
törő versenyhorgász mérte össze halfogó
tudását és idős, tapasztalt horgászok oktat
ták őket a horgászsport fortélyaira.

Július hónapban érdi KISZ-fiatalok or
szágos kerékpártúrán vettek részt. Ennek
egyik állomása Gyoma volt. A három nap
alatt kölcsönösen bemutattuk egymásnak
községeinket, és a KISZ-mozgalom helyi
sajátosságait, tapasztalatait.

Három napOt töltöttek a táborban a Kis
motor- és Gépgyár a KISZ KB vörös zász
lóval háromszorosan kitüntetett KISZ
bizottság 15 fiatalja, akik közös gyalognírán
vettek részt. A nagymuJtú KISZ-mozga
lommal rendelkező fiataloktól sok jó ta
pasztalatot szereztünk, de elmondták, hogy
tőlünk is tanultak. Ök is és az előző táboro
zók is nagyszerűnek tartják a tábort. Ideális
környezet a képzésre, játszásra, üdülésre
egyaránt.

Összege:;.ve: úgy érezzük, hogy meg
érte a fáradságot, és egy olyan hasznos lé
tesítménnyel lett gazdagabb községünk,
ahol a KISZ-fiatalok és az úttörő pajtások
szép környezetben tanulhatnak, játszhat
nak és hasmos barátságot köthetnek, és az
elkövetkezendő időben az itt gyűjtött ta
pasztalatokat hasmosíthatják és átadhatják
társaiknak.

melőszövetkezet tevékenységét, tehát az
anyagellátás a partnervállalatokra hárult.

A bérmunkajellegből eredően széles
kooperációs kapcsolatokat kellett kiépíteni
más vállalatokkal, így:

A Békési START szövetkezet megbízá
sából különböző kerítéstípusokat, össze
hajtható acélrÓdlit, főlaptartót, ping-pong
asztal vázszerkezetet.

A gyulai Ganz művek részére biztonsági
berendezések kábelkorbácsait (35-40 ú
pusú).

A Vegyesipari Vállalat gyomai gyáregy
sége részére telephelyünkön különböző

típusú kazánok csomagolását, továbbá ka
zánburkolatok festését, kazánégők gyártá
sát végezzük.

A békéscsabai FORSZ részére nyeles
gyűrűk öntvényeinek megmunkálása, vala
mint festése a feladatunk.

A füzesgyarmati UNIVERZAL Ipari

Gyoma és környéke tudvalevőleg mező

gazdasági terület. Ez meghatározó erővel

hatott és hat ma is a gabona forgalmazá
sára, feldolgozására. Ezt a funkciót látja el
a Gabonaforgalmi Vállalat gyomai körzeti
üzeme.

A mezőgazdaság korszerűsödése révén
egyre több terményt sikerül betakarítani
a földről. Másrészt az állatok takarmányo
zása megváltozott. Ez szükségszerű válto
zást hozott aGabonaforgalmi Vállalamál.

A vállalat vezetésének döntése I 976-ban
meghatározta a gyomai keverőüzem re
konstrukciós munkáit. A döntés helyessé
gét indokolta a megnövekedett állatállo
mány, valamint a régi keverőüzem korsze
rűtlensége.A rekonstrukcióban egy szociá
lis létesítményt, valamint az alapanyag
tárolás gondjain enyhítő raktárt is meg
kellett oldani. I976-80-ig a mintegy

Szövetkezet részére ballonkosarakat és láb
rácsokat szállítunk.
Amezőberényi MEZÖGÉP részére

daruülés-vázszerkezet megmunkálását vé
gezzük.

A szentesi KONTAKTA számára mű

szerdobozok, továbbá elektromos szerelvé
nyek számos típusát gyártjuk.

Üzemágunknál alkalmazottakkal együtt
jelenleg 45-50 főt foglalkoztamnk, mely
téli időszakban 60-70 főre emelkedik.
Sajnos, fejlesztési lehetőségünket behatá
rolja a fő profil, a mezőgazdasági termelés.

Üzemünkben e rövid 4 év alatt már ki
alakult abrigádmozgalom, mely ugyan
3 brigádból áll, de eredményesen működik.

Melléküzemágunkról elmondhatÓ, hogy
célját eredményesen betölti. Megoldja a
felszabadult létszám foglalkoztatását,
ugyanakkor a népgazdaság számára hasz
nos tevékenységet fejt ki.

25 millió Ft-os beruházásból megoldódott
az automata lezsákolás is, mely a termelés
gyorsítása mellett megszüntette a kézi
lezsákolás nehézségeit. A fejlődést mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a régi mód
szerrel' 10 fő 4 tonna/óra kapacitással dol
gozott, míg az új környezetben a fizikai
munka jelentős könnyítésével 10 fŐre

7,8 tonna/órá a termelés.
A vállalat vonzási körzetében (Gyoma,

Endrőd, Hunya) vásárol fel mintegy 2,5
ezer vagon búzát, 1200-1500 vagon ku
koricát és kb. 500 vagon egyéb takar
mányt. A felvárlás és értékesítés mellétt
3000 vagon az évi tápigény, melynek szin
tén eleget kell tenni.

A körzeti üzem 80 dolgozójának 50%-a
szocialista brigádtag. A 4 brigád közül a
Béke már elnyerte a Vállalat kiváló szo
cialista brigádja címet is.
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A mozgalmi év kezdetén
Hogyan dolgoztunk az előző évben? Mi

az, amin javítanunk kell? Azt hiszem, min
den év kezdetén ezekkel és az ezekhez ha
sonló kérdésekkel kezdjük a mozgalmi
munkánk tervezését.

A" előző évben is kiemelkedő eredmé
nyeink születtek a különböző sportverse
nyeken. Amegye iskolái között elsőként

ernIítették a 2048. sz. II. Rákóc2i Ferenc
Úttörőcsapat pajtásainak lelkesedését és a
járási, megyei versenyeken elért eredmé
nyeit. Tíz csapatunk vett részt megyei dön
tőkön, ez az úttörők létszámának 41 %-a.
Mi képviseltük megyénket a Téli Úttörő

Olimpia országos versenyén, ahol Kovács
Edit pajtásunk harmadik helyezett lett a
szánkóversenyszámban. Békés megyének 16
év óta ő hozta az első érmet téli versenyen.

Az egészséges életmódra nevelés egyik
feltétele a turisztika megszerettetése. Ta
nulóink szívesen túráznak, vesznek részt
kirándulásokon. Ezt bizonyítja az is, hogy
a 6. osztályos Timur őrsünk elnyerte a
megye "Legjobb túrázó őrse" címet, és ju
talmul Csillebércen a Jubileumi táborban
töltöttek tíz napot.

A megyei szinten meghirdetett másik ak
ció a "Játsszunk együtt" eredményhirdeté
sén harmadik helyezettként 1000 Ft értékű
sportfelszerelést vehetett át a Mókus őrs.

A hazaszeretetre nevelés eredményét se
gítik elő évről évre a nyári szünetben szer
vezett kirándulások. Az évenként két-há
rom országjáró túra mellett nagy érdeklődés

kíséri a "vízi tábort", amit 18 éve Halász
István testnevelő tanár szervez. A tábor
jelszava "Fegyelem, romantika, játék!"

A nyár folyamán 150 pajtásunk vett réslz
a különböző táborozásokon.

Mozgalmi munkánk feladatai közé tarto
zik a helyes pályairányítás, a különböző

munkaterületek megismertetése. A Pálya
választási Intézet megyei versenyén a Va
dász raj első helyezett lett. Itt szeretném
megköszönni a Kner Nyomda Kner Imre
KISZ-alapszervezetének a segítségét, hogy
csapatszinten megszervezték a háromfor
dulós Pályaismereti Vetélkedőt.

KISZ kapcsolataink közül legeredmé
nyesebb a Kner Imre raj és a Mezőtúri

Állami Gazdaság gyomai Fatelepe Hámán
Kató KISZ-alapszervezetével való együtt
működés. Köszönjük a lelkes patronálást.

Kapcsolataink közül említésre méltó a
Vadász raj é'3 a Széchenyi Zsigmond Va
dásztársaság együttműködése. Köszönjük
az évek óta nyújtott segítséget.

Az 1980/8I-es tanévben is részt vettünk
a szaktárgyi versenyeken. Matematikából
értük el a legjobb eredményt. Rosza Péter
részt vett a megyei matematikai versenyen
is.

Ebben az évben a múlt évi eredmények
megtartását, javítását kiemeIt feladatként
tűztük magunk elé.

Jelszavunk: "Hass, alkoss, gyarapíts!"
Szereménk társadalmi kapcsolatainkat

tovább erősíteni. Az "Egy őrs - egy szocia
lista brigád" mozgalom segíti az iskola
nyitottságának biztosítását.

A nevelés tanítási órákon, az órán kívÜli
elfoglaltság irányításával, a szabadidő he
lyes felhasználásának biztosításával törté
nik. Az iskola a családdal együtt tudja ezt a

feladatot a leghatékonyabban teljesíteni.
Az év folyamán arra törekszünk, hogy mi
nél több közös programunk legyen a szü
lőkkel. KiemeIt feladatunk a család és a
mozgalom kapcsolatának erősítése.

Szeretnénk több segítséget nyújtanÍ az
Öregek napközi otthonának. Apró figyel
messég, köszöntés az idős emberek tiszte
letét érzékeltetik, jól esik nekik, nekünk vi
szont nevelési szempontból a gyermeki
figyelmesség értékes közvetlen kapcsolat.

Célul tűztük ki az idős, arra rászoruló
felnőttek hatékonyabb segítését is.

Évről évre problémát jelent, hogy az
úttörőmozgalomban aktív pajtások, kike
rülve a csapatból elkallódnak, a KISZ
szervezetben már nem tudnak munkájukra
számítani. Kilián-kör szervezésével a pat
ronáló kapcsolat kiszélesítésével próbálunk
ezen segíteni.

A mozgalmi munka évenkénti megújuló
feladata az oktató-nevelő munka segítése.
Úttörőcsapatunknál különböző szakkörök
működtetésével próbáljuk a hatékonyságát
segíteni. Három szakkörünk működik

üzemben: könyvkötő, kötő-hurkoló, kis
állattenyésztő.

Minden évben nagy erőpróbát jelent a
járási, megyei szellemi versenyekre való
felkészülés, felkészítés. Javítanunk kell az
itt elért eredményeinket is.

A mozgalmi munka az oktató-nevelő

munka egész területét áthatja. Célunk az
önművelődési igény felkeltése, a minél sok
oldalúbb ember kialakítása.

Halász Istvánné
esapatvezetö

KISZ-élet hírei

A KISZ Községi Bizottsága szeptember
hónapban két sikeres sportversenyt szer
vezett.

Szeptember 13-án a hagyományos
"Gyoma Kupa" lövészversenyt. Az egyéni
és csapatverseny több éve sok fiatalt von
zott. A versenyen most is I ro fő vett részt.

Szeptember 27-én Motoros Ügyességi
versenyre került sor. A versenyt már há
rom éve ősszel és tavasszal szervezi meg
a KISZ-bizottság igen nagy sikerrel.
A két kategóriában a nagyszámú közönség
előtt 25 versenyző adott számot motoros
tudásából.

A KISZ Községi és Járási Bizottsága
szervezésében október 25-én "Edzett va
gyok" spormapot rendeztek. A hűvös idő

ellenére több mint 100 fiatal vett részt
asportnapon.

Az autóklub gyomai csoportja novem
ber 12-én tartotta ez évi közgyűlését.

A közgyűlésen újjáválasztották a vezető

séget. A klub titkára Homok Tamás a
TITÁSZ gyomai kirendeltségének veze
tője lett. A vezetőség tagjai: Rácz Béla,
Csizmadia Mihály, Kulcsár István, Kriszt
László.

A közgyűlésen állásfoglalás született
arról, hogy felépül Gyomán egy "Mini
Bázistelep" .
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Iskola és a család együttm űködésének időszerű kérdései
Társadalomépítő munkánk megszokott

rendje, hogy az ötéves tervek határán pár
tunk soron következő kongresszusa értékeli
az elért eredményeket, határozataiban ki
jelöli a következő időszak feladatait. Az ér
tékelés és feladatmegjelölés átfogja a társa
dalomépítés valamennyi területét, ezen be
lül az ifjúság nevelésével összefüggő elvá
rásokat is. A XII. kongresszus határo:z.a
taiból idevonatkozóan az alábbiakat olvas
hatjuk: "az új nemzedékről való gondos
kodás az egész társadalom ügye, melyben
fontos szerepe van az iskolának és a mun
kahelynek, a fő felelősség azonban a csa
ládé. Igaz, hogy a felnövekvő nemzedék
nevelése mindig e két pólus fényében, vagy
árnyékában folyt, a határozatban mégis új
az, hogy a gyermeknevelésben az elsődle

ges felelősséget a családnak tulajdonítja.
E mellett döntő az egymásrautaltság szük
ségességének felismerése, annak elfoga
dása, hogya család és iskola jó együt=ű

ködése esetén mindenki nyer - legfőképp

a gyermek; egyet nem értés, szembenállás
esetén mindenki veszít, -legfőképp a gyer
mek. Több évtizede dolgozó pedagógusok
gyakorlatában szinte egyetlen példa sincs
arra, hogya család és iskola teljes össz
hangja esetén a gyermek személyiségében
negatív fordulások következtek volna be.
De nagyon sok a példa arra, hogy káros
személyiségtorzulásokhoz vezetett a család
és iskola eltérő követelménytámasztása,
vagyis a kettős nevelés.

Azt sem lehet vitatni, hogya jó együtt
működés önmagában nem biztosíthatja a
minőségi munkát, hiszen az eredményes
neveléshez, oktatáshoz képzett pedagógu-

sok, tantermek, taneszközök is kellenek.
Ez különösen a jelen tanévben sok helyen
feszítő gond, mivel a legnagyobb létszámú
korosztály most lépett be az iskolába.
Nagy örömünkre e tanévben sem kénysze
rültek általános iskoláink a váltott tanítás
bevezetésére. Köszönhető ez a társadalmi
környezet, valamint a szülők segítőkészsé

gének, cselekvőkészségének.JQ néhány éve
megszűnt az üres állások képesítés nélküli
nevelőkkelvaló betöltése is. így tehát a ne
velés és oktatás területére is érvényes, hogy
legtöbb lehetőségünk az emberi tényezők

ben van.
A jó együttműködés követendő példáit

hosszan sorolhatnám, most azonban in
kább a gondokról, a közös tennivalókról
szeretnék szólni.
- Ahogyan a társadalmi munkamegosztás

több területén, úgy az iskolában is egyik
nagy gondunk a munkafegyelem nem ki
elégítő színvonala. Tanulóinknak kb.
csak 20%-a nyújtja a képességszintjének
megfelelő teljesí=ényt. Gyermekéveik
gondtalanságából, a sok szabad időből a
művelődés lehetőségeinek széles körű

megteremtéséből nem következik a tu
dásvágy, a művelődés igénye. A tanulás
ma is nehéz munka, így ezt sokan csak
félenergiával végzik. Márpedig a mi kis
népünk csak tudásban lehet nagyhatalom.

- Tanulóink közül sokan a családi munka
megosztásból alig veszik ki részüket, így
nem alakul ki kötelességtudatuk, önálló
ságuk, felelősségérzetük. Meggyőződé

sünk, hogy az életszínvonal és a szolgálta
tások jelenlegi szintjén is lehetne rendsze
resfeladatottalálni otthon a gyermeknek.

- Jogos társadalmi elvárás, hogya fiatalok
jobban becsüljék az elért eredményein
ket, ez azonban csak akkor várható el, ha
otthon is meggyőzőbben beszélgetünk
velük a "nehéz időkről" következetesen
igényeljük cselekvő közreműködésüketa
ma értékeinek megteremtésében, meg
óvásában. Többségük szemléletében is
meretlen az élelemmel, a taneszközzel
való takarékosság. Zsebpénzükkel - mert
sokszor több van a szükségesnél - nagy
vonalúak. Nem egyedi eset, hogy 2-3
napos tanulmányi kirándulás ra 4-500 Ft
zsebpénzzel megy el a gyermek.

- Fizikai edzettségük elmarad a kívána
tostóL Hasznos lenne, ha az iskolai test
nevelés lehetőségein túl a családok is
szerveznének kirándulásokat, túrákat.

- Nem nélkülözhetjük az erkölcsi fogalmak
és normák tudatosításában sem a családi
nevelést. Az ~I?az és a hamis, a jó és a
"ossz, a becsületes és a becstelen különbsé
gét meggyőződési szinten csak a közvet
len környezet jó példája alapján képes a
gyermek magában kialakítani.
E néhány felsorolt gondunk nem szük

ségszerűen jár együtt a társadalmi fejlő

déssei, annak a családi életre gyakorolt ha
tásávaL A nevelés negatív hatásai kölcsö
nös tisztelettel, (pedagógus-szülő)a gyer
mek sorsáért érzett egyenlő felelősség elis
merésével jelentősen mérsékelhető.

A szülő és pedagógus egyenlő partnerek
a nevelésben. En az egyenlő felelősséget

elismerve és vállalva kel! még következete
sebben dolgoznunk a felnövekvő nemzedék
szocialista emberré formálása érdekében.

Kovács Gábor

Ismerkedés az üzemmel

HíREK, ESEMÉNYEK
Az elmúlt évben a Sütőipari Vállalat KISZ-alapszervezete

felhívással fordult a nagyközség valamennyi alapszervezete
felé, hogy vegyenek részt a KISZ-alapszervezetek műveltségi

vetélkedőjén. I980-ban a nyolc résztvevő KISZ-alapszervezeti
csapat közül a vándor kupát a Kner Nyomda KISZ-alapszerve
zete nyerte eL Ezzel egyúttal a rendezés joga is övéké lett.

A Kner Nyomda által rendezett vetéikedőre 1981. novem
ber 21-én került sor. A változatos témakörökből összeállított
kérdésekre a kilenc csapat közül az I. sz. Általános Iskola
pedagógus KISZ-alapszervezet volt a legeredményesebb és
nyerte el a kupát, egyben az 1982. évben a rendezés jogát.

Második helyezett a Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
Költségvetési Üzem KISZ-alapszervezete, harmadik lett a Kiss
Lajos Gimnázium KISZ-bizottság I-es csapata.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 1981. november 17-én is vér
adó napot rendezett a Nagyközségi Vöröskereszt. A véradó
napon 144 fő adott vért. A leadott vér mennyisége 50 liter.

Ezúton mondunk köszönetet a Nagyközségi Vöröskereszt
nevében a véradóknak, akik cselekedetükkel emberi életeket
mentenek meg.

A Kner Nyomdában október 19-én alsó szintű ifjúsági par
lament volt, melyen a járási KISZ, Községi Tanács, a Nyomda
gazdasági és társadalmi vezetői képviseltették magukat. A jól
előkészített és megszervezett parlamenten 50 fiatal vett részt,
az üzem mintegy egynegyede. A beszámolót Lakatos Gyula,
a gyomai üzemrész vezetője tartotta. A beszámoló utáni vitá
ban sok hozzászóló volt, ami a fiatalok aktivitását, érdeklődé

sét, jó hozzáállását jelentette.
A parlamenten megválasztották azt a 10 küldöttet, amely a

felső szintű vállalati parlamenten fogja képviselni a fiatalokat.
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A Körösmenti Szövetkezeti Táncegyüttes

Olaszországban

A gyomai Körösmenti Szövetkezeti
Táncegyüttes a SZÖVOSZ megbízásában
1981. július 21.-augusztus 15. között
olaszországi túrát bonyolított le.

Az együttes az utat VOLÁN autóbusz
sz21 tette meg. Első szálláshely Ravenna,
a mozaikok városa. Éjszaka tettünk kirán
dulást San Marinóba. Csodálatos fényeivel,
még ilyenkor is lüktető forgalmával - szép
emlékünk marad. Másnap már Rotondó
ban vagyunk, ahol a II. Nemzetközi Nép
táncfesztiválon veszünk részt. Együtte
sünkön túl Mexikó, Izrael, Franciaor
szág, Románia, Bulgária, Jugoszlávia
I-I csoportja és további három olasz együt
tes vett részt. Elszállásolás, étkezés vonat
kozásában kitűnő körülményeket terem
tettek. A fesztiválzáró banketten együtte
sünket meghívták a rendezők a III. Ro
tondói Fesztiválra. Együttesünk elisme
rése, újbóli meghívása annak a színpadi
és azon kívÜli viselkedésünknek szól, amit
hosszú idő óta bízonyít a magyar nép
táncmozgalom csoportjai között, illetve
hétköznapi életében.

Innen Szicíliába utaztunk, ahol Mes
sinában helyeztek el bennünket. A város
ban és környékén tizennégy előadásban

mutattUk be programunkat. A 40 oC fe
letti meleg miatt az előadások éjszaka vol
tak. Nappal ismerkedtünk a környezettel.
Örök emlékünk marad Taormina városa,
amit SziCl1ia gyöngyszemének neveznek.
Láttuk az Emát, és minden lehetséges alka
lommal fürödtünk a tengerben. A hatal
mas nappali komphajóforgalmat kikerülve
hajnalban hajóztuk át a szorost, hogy haza
felé utunkban elérjük Rómát, a következő

szálláshelyünket. A Vatikán mellett lak
tunk, így természetes, hogy a vatikáni-ne
gyedet, a Szt. Péter Bazilikát néztük meg el
sőnek. Követőleg a Pantheon, Forum Ro-

6

manum, Palatinus, Colosseum, Capitolium
nyújtott bő látnivalót. Fontana di Trevinél
bedobtuk aprópénzünket a kút vizébe a
visszatérés reményében.

Az esti órákban érkeztünk Alfonsinéba.
Művelődésügyi Minisztériumunk megbí
zásából a városban rendezett magyar hetek
záró programjaként sz"repeltünk.

Elhelyezésünk, étkezésünk kitűnő volt.
Rendkívüli figyelmes, mindenre kiterjedő

vendéglátás lehetővé tette Ravenna és AI
fonsine nevezetességének, valamint kör
nyékének megtekintését.

Alfonsine kommunista irányítású a há
ború óta és jelenleg is. Részünkre két elő

adást szerveztek: Ravennában és Alfonsi
nében. Másfél órás műsoraink nagyon jó
technikai körülmények között emlékezetes
sikerek voltak.

Néhány gondolat az úttal kapcsolatosan:
Mivel korábban már Görögországban és
Spanyolországban is túráztunk, nem le
pett meg bennünket az egyes előadások

nagy érdeklődése. Calabriában IO ooo,
Messinában 5000, Ravennában, Alfonsiné
ben, Taorminában 4000, a többi fellépés
során 2-3000 néző látta műsorunkat.

Műsoraink célja a magyar néptánckul
túra megismertetése, etnikumjaink táncai
nak bemutatása. A tartalmas események
ben gazdag túrát fu-ikailag is jól teljesítette
az együttes.

Az út mérlege:
3 hetes időtartam

23 előadás

6800 km megtett út
3 fesztiváIra meghívás (2 olasz, I bulgár)
16 ernléktárgy

Mélt6n képviseltük nagyközségünket
együttesünk fennállásának eddigi leghosz
szabb túráján.

NÉGY FOK

ki asztalra könyököl
és keze kérges
annak almája
ma is férges
ki könyökvédőt hord
és párnás széken ül
az a tömegben
könnyen elvegyül
ki kezét zsebre teszi
és ugat az asztal mögül
e ranglétrán nyilván
ő van legfelül.

ki még feljebb akar kerülni
az kérges kezét tegye zsebre
és úgy vegyüljön el a tömegbe

VAN EGY GONDOLATOM

Nyitott koponyával vártam
mikor érkezik a múzsa
Lám
fekszem a porban szótlanul
s mellemen egy rózsa
Szerencsés ember
Fej ére esett egy kő

Lép át mosolyogva
a koporsó kereskedő

Nevetnek a szomszédok
mosolyogsz Te is
Harsogják vidáman
Szépen végezte ez is

Ó Ti balgák

Van egy marha gondolatom
Szeretnék legelni
Felráz anyám szeliden
Ideje fiam kelni.

Szabados Ferenc

VASÁRNAP

A vacsora morzsáit
mind lesöpörtem,
asztalunk most óriási.
ülök a földön.
Így mindkét szék üres.

Az éj húrjain
a távolság feszül.
Pengnek ritmustalan,
üres dallamok.

Az ajtó szárnya leng.
Kinn csahol a
megkötött félelem.

Hideg falakon
fekete rajzok.
A polcon koppan
az elsikált edény.
Az ágyban
temetetlen fekszik
a kihült ölelés.

Az ujjak csak úgy,
céltalan remegnek.
A torok belül viseli
a fényes selyemzsinórt.

Hunya Márta



BRIGÁDMOZGALOM A KNER NYOMDÁBAN

Szeptember la-én nagysikerű szolidaritási esten találkoztak
Gyoma nagyközség lakói a chilei kulwrális küldöuséggel

EGY CSÉSZE KÁVÉ ÜRÜGYÉN

Azért volt néhány szép
éjszakánk. Az utolsó mindenképp.
Mondd, ki értené kívülem a víz
zuhogását fürdőszobádban,
éjjelilámpád kandi fényét,
s a törött fülű ibrikek mélázását. .. ?!

Azt hiszem,
ha ezután valaha is kávét iszom,
mindig rád gondolok majd.
Bár ... - egy hete már, hogy
folyvást te jutSZ eszembe
mindenről.

Mint erről a puluól itt!
Vágott virág! Szegfű, krizantém,
hortenziák - mint lábrakelt seregek:
virágármádiák ... - és semmive\-nem-

helyettesíthető
kérdésekként : a metszésfelületek !

Kavarom, kortyolom a kávét;
pedig a legszívesebben mOSt berugnék!
Hatnapos borostá ig innék; vedelnék,
míg szememben vérrögökké csomósodik
a könny, s arcomon íjhúrrá feszül az ideg ...
s majd hatodnapon - megmutatni neked -

így
szólnék: "Jó! Most kezdd el! Szekercét
emelj, ácsolj koporsót magadnak
Kereszt-alakúra, tetejére írd ezt: INRI ..."
- és máris-megjelenő sanda mosolya
szájszögleten: "Krisztusi allűrök?! Ugyan!
Micsoda gondolat!"
Marad a kávé.
Ez megmarad ...
Nem a válasz;
a választás hiánya követel ...
A semmin innen és túl: már
az idő válaszvonalán egyensúlyozok
utánad! Fonálnyi lét!
Ne kiálts rám! Hallgass! Ne nézz!

Csöndeddel teljes a kép.

Már elviselném vers nélkül is,
csak ne volna éjszaka. De
nélküled-riadok mindig:
a lepedő sivársága!
A paplan magányos-verejtékszaga!

A csésze üres.
Visszaviszem; egy mosolya
büféslánynak - nem sejti,
hogy neked szól - a pulua
teszem; úgy ni! Most hazamegyek
és olvasok elalvásig. Éjfélkor
elnyomom a csikket, a lámpát
eloltem.
Azt hiszem itt az ideje, hogy
megtanuljak másról álmodni.

E. Szabó Ernő

A szocialista brigádmozgalom hármas
jelszava ismert az egész országban. Sorra
alakultak az üzemekben a közösségek, hogy
elnyerjék a szocialista brigád címet.

A Kner Nyomda kollektívája 1969-ben
kapcsolódott be abrigádmozgalomba.
Az első brigád a méltó előd, Kner Izidor
nevét vette fel. Tapasztalatok nélkül keres
ték az utat, amely végül is a szocialista bri
gád cím elnyerését jelentette. Két éven
keresztül csak ez az egy brigád képviselte
a mozgalmat. Az eredmény és az elismerés
1972-ben újabb brigádok megalakulását
eredményezte. Tehát az 1972-73-as év a
brigádmozgalom kiszélesedését eredmé
nyezte a nyomdában. Ebben az időben

7 brigád alakult, köztük a Petőfi, a Március
15. és a Radnóti. A vállalások tartalmasab
bak lettek, kapcsolatok alakultak más bri
gádokkal. Természetesen akadt "tiszavi
rág" életű közösség is, mely nem érte el a
címet, de ez nem rontotta a mozgalom
értékét. I 978-ra kikristályosodott a brigád
mozgalom a Kner Nyomdában. Igaz, hogy
5 brigád maradt a porondon, de azok egyre
magasabb színvonalon, egyre tartalmasabb
életet éltek.

- A Kner Izidor szovjetunióbeli kap
csolatot tartott fenn.

- A Petőfi elnyerte a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom évfordulójára ala
pított emlékplakettet.

- A Március 15. a vállalati brigádvetél
kedő vándorserlegét nyerte el. Természe
tesen lehetne sorolni az érdemeket, melyet
a szocialista brigádmozgalom hívott éleue.

A nyomdában jelenleg 5 brigád működik

36 fővel.

- A Kner Izidor brigád 1969-ben alakult,
ötSzörös aranyjelvényes 10 tagú brigád.
1974-ben a Vállalat kiváló brigádja címet
nyerte el.

- A Petőfi 1972-ben alakult, háromszo
ros aranyjelvényes 5 tagú brigád.

- A Március 15· 1973-ban alakult, két
szeres aranyjelvényes 9 tagú brigád. 1979
ben elnyerte a Vállalat kiváló brigádja
címet.

- ATyereskova 1976-ban alakult, 6 tagú
ezüstjeivényes brigád.

- A Ságvári Endre 1976-ban alakult, 6
tagú bronzjelvényes brigád.

A "szocialista módon dolgozni, tanulni,
élni" jelszÓt a Kner Nyomda brigádjai
egyre magasabb szinten val6sítják meg.
Ezzel j61 illeszkednek bele nagyközségünk
brigádmozgalmába.

BeinschrótJz Károly

CSODÁLAT HíREK
A szél az ághegedűn zeng
valami szép operát.
Díszlet a hó meg a jég,
s a természet a színpad.
Fenylik a csillag a hold,
csillog a dér.
Nézem az ablakon át,
mit tud a tél!

Beinschróth .Károly

Községünkben beindul& a pártoktatás.
Az akúv párltagok kiizel 8o%-a vesz részt
valamilyen szint" oktatásban. A hat külijn
bO"ző térnából ijsszesen 3.i tanfolyamot szer
vezteh alapszervezeteink. Az elmúlt oktatási
évhez viszonyitva nőu a fizikai dolgozók és
a nó'k részvétele az oktatásban. A párt és
tömegszervezeti oktatásban 1645 fő vesz
részt községünkben.

Az Elnöki Tanács határozata 1982. ja
nuár I-ről Endrőd és Gyoma nagykiizsége
ker Gyomaendrőd néven - az érintett terü
letek lakossága véleményének figyelembe
vételével - egyesíti. Kérjük a község lakos
ságát, hogy az egyesülés után is töretlenül
segítsék az egyesített nagykijzség párt-,
állami és társadalmi szerveinek mun
háját.
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Egyesült Gyoma és Endrőd sportköre
,

HIREK

Nagyszerű hajrá a labdarúgó MB. I.-ben

Október 29-én megtanotta nyitófoglal
kozását a Propagandisták és TIT-előadók

klubja. A klub programja jó lehetőséget

biztosít a propagandistáknak ismereteik
bővítésére, véleményeik kicserélésére.

A klub 1981-82. évi programja

198!. NOVEMBER 19.

Globális világproblémák
megyei előadó

198!. DECEMBER 10.

Magánélet, közélet, demokrácia
helyi előadó

1982. JANUÁR 7.

A katonai erőviszonyokalakulásának ha
tása a nemzetközi kapcsolatok fejlődé

sére
megyei előadó

1982. JANUÁR 28.

A VI. ötéves terv ifjúságpolitikai fel
adatai
megyei előadó

1982. FEBRUÁR 18.

Az államigazgatási eljárási jogszabályok
módosítása.
helyi előadó

1982. MÁRCIUS II.

A népgazdaság hatékonyságának kor
szerű értelmezése.
megyei előadó

1982. MÁRCIUS 25.

Korszerű iskolai és pedagógiai hivatás
megyei előadó

1982. ÁPRILIS 18.

Községpolitikai fórum (zárófoglalkozás)
előadók: községi párt-, tanácsi-, KISZ-,
HNFvezetők

November 16-án tartotta alakuló ülését
az újjászervezett Szakmaközi Bizottság.
A biz9ttság elnöke Gombár Mátyásné
a Körösi Állami Gazdaság VSzB titkára,
titkára pedig Pozsár András MÁV nyug
díjas lett.

A bizorrság munkájához további jó erőt,

egészséget kívánunk.

hogy az adott sportkörön belül atlétikai
szakoswíly működjön.

Az új szakosztály megalakulásához szük
séges személyi feltételek biztosítva látsza
nak. A versenyzők a két nagyközség általá
nos iskoláinak, valamint Gyoma középfokú
iskoláinak legeredményesebb tanulói kö
zül kerülnek ki.

A sportkör elnöksége előzetesen meg-
bízta a 3 tagú szakosztály-vezetőséget :

elnök: DOll1bos László
technikai vezető: Kovács Béla
vezető-edző: Gubucz JÓ:Isej z
A különböző korcsopol'tokkal foglai·

edzőgárda kijelölése folyamatban van.
A tárgyi feltételek (pályák, felszerelések)

edzésekre, majd versenyek rendezésére,
alkalmassá tételéhez azonban a helyi erő

forrásokon túlmenően szükség lesz a me
gyei tanács anyagi támogatására is.

Az új szakosztály működésénekeredmé
nyességét nagy mértékben befolyásolja
majd Gyomaendrőd sportszerető lakossá-
gának hozzáállása, támogatása. G.

Rácz Béla
Nyilas Miklós
Timár Imre

Török Sándor
Dinya Máté
Farkasinszky György.

Szabados Ferenc

Alakulóban
a GYESTK atlétikai szakosztálya

A GYESTK elnöksége a megyei Test
nevelési és Sporthivatallal, valamint a
helyi vezetéssel egyetértésben, azt a célt
tűzte ki, hogya sportkörön belül 1981. ja
nuár I -vel atlétikai szakosztályt működtet.

Általános igénnyé vált mindkét nagyköz
ségen belül az, hogya GYESTK amegye
kiemeIt sportkörei közé tartozzon.

Ennek viszont egyik alapvető feltétele,

A sportkör jelenleg négy labdarúgópályá
val, két salakos kézilabda-, egy röplapda-,
egy tenisz-, egy bitumenes kézilabda
pályával és két öltözőépülettel rendelkezik.

A két sportkör 1981. évi összevont költ
ségvetése 978 000,- Ft, melyből szeptem
ber I-ig 627000,- Ft lett felhasználva.
Egyesüléskor a két sportkör vagyona
377 000,- Ft volt. A két községi pártbi
zorrság a Járási és Megyei V. B. Testneve
lési és Sporthivatala által gondosan elő

készített egyesülés újabb lépés volt a két
nagyközség állami szintű összekapcsolása
felé. A két sportkör egyesülése lehetővé

teszi a magasabb színvonalú sportéletet.
Biztosítja egyúttal a bázísszervek részére
társadalmi, anyagi és egyéb erőik koncent
rálását.

Békés megye testnevelési és sponmoz
galma középtáv'ú fejlesztési programjában
szerepel az új sportkör, az utánpótlás bá
zisának bővítésére a megye által kiemelt
nagyközségi sportegyesületek között.

Az elnökség, szakosztályok, asportolók
és minden sportszerető ember előtt nagy
feladatok állnak.
Munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget.

Szabados Ferenc

sok gólhelyzetet elhibáz. Egy gólerős játé
kost ebbe a csapatrészbe igazolni kell.

Erdei Ferenc edző értékelése:
- A nagyszerű hajrá elsősorban a csapa

ton bel ül kialakult kollektív szellemnek
köszönhető.Nincs széthúzás, torzsalkodás,
mindenki egyformán dolgozik a csapat
jobb szereplése érdekében. A mezőny leg
fiatalabb csapata a mienk, ezért a jövőben

előbbrelépésnek kell bekövetkeznie.
Az 1982-es tavaszi fordulóban a célkitű

zések 5-7. hely valamelyikét megszerezni.
A látottak alapján a mérce magas, de nem
elérhetetlen.

Számvizsgáló
Bizottság
elnöke:

Tagjai:GYOMAENDRÖD
SPARTACUS TK.
zöld-fehér.
Gyoma, Kossuth L. u. I.
Női röplabda NB. II.
Megyei I. és körzeti
labdarúgás
Női és férfi megyei I. oszt.
kézilabda
A két tanács, valamint
gazd. egységek.

Bázisa:

Színe:
Központja:
Szakosztályai :

Gyomai Hiradó
Kiadja: MSZMP Községi Bizottság>

Gyoma
Akiadásért fclelós: Jenci Bálint
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:
Főszerkesztő: Janovszki György

Tördelószcrkesztó: Beinschráth Károly

81.603 'R Kner Nyomda

A Gyomaendrőd STK labdarúgó
szakosztálya az 1981-82-es bajnoki for
dulóra a 8. hely megszerzését tűzte ki
célul. Komoly erőnléti problémák és az
összeszokottság hiánya miatt a csapat a 10.
fordulóban négy ponttal 6 :24-es gólkü
lönbséggel az utolsó előtti helyen állt. A
fordulópont itt következett be. Az utolsó öt
fordulóban 10 pont 10: 2-es gólkülönbség.

A csapat Erdei Ferenc edző kitaró, ke
mény, lelkes edzésmunkájával utolérte
kondícióban a mezőnyt, s az egyes posz
tokra a legmegfelelőbb embereket meg
találta. A védelem az utolsó hat fordulóban
stabilizálódott, összesen két gólt kapott.
A középpályán továbbra is kiadó "szer
vező játékos" szerepköre, aki "fazont"
adna a csapamak, de ez a csapatrész is fel
nőtt a feladathO2'.. A csatársor még mindig

Össz.
taglétszáma : 283 fő

Aktív sportolók : 194 fő

Pártolótagok : 89 fő

Asportkör
új vezetősége: Gonda Károly, elnök

Babos Lászlóné,
ügyvezető elnök

Farkas Sándor,
elnökhelyettes

Nyiri Mihály,
elnökhelyettes

Elnökségi tagok: Hunya Elek
Bukva Pál
Bacsa Zoltán
Nádasdi Vince
Dávid Imre
J uhász János
Kovács Gábor
Rácz János

198 I. szeptember I-én sporttörténelmi
esemény szinhelye volt Gyoma és Endrőd.

A Gyomai Spartacus Testnevelési Kör és
az Endrődi .Spartacus Testnevelési Kör
egyesült.
Az új sport
egyesület neve:
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