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K u l t u r á l i s t e r v e i n k 

Termelőszövetkezetünk Kulturális Bizottsága 1983. május 
13-án tartotta az ez évi első ülését. \ 
Az ülés napirendi pontja: 

- az 1983. évi kulturális alap felosztása, 
- az 1983. évi munkaterv összeállitása, 
- az 1S83. évi kirándulási lehetőségek megbeszélése 

volt. 
Az 1982. évi zárszámadás jövedelem-felosztásából lehetőség • 
volt arra, hogy szociális-kulturális alapra nagyobb összege 
tartalékoljunk mint az előző években. 
Ez évben kulturális alapunk felosztható összege; 547*98o Ft, 
Bizottságunk az alap felosztásáról az alábbiak szerint dön-
tött; ' . : 

1./ Ösztöndij alapra 
2./ Társadalmi rendezvényre 

/gyermeknap, mikulás, 
névadó alkalmával gyerme-
kenként 25o Ft, 
társadalmi esküvőre 5oo Ft 
tagonként / 

3./ Szocialista brigádoknak 
/szinház, mozilátogatás, 
szellemi vetélkedő támoga-
tására./ 

4. / Táraoga tásolíra: 
KlSZ-szervezetnek 
Petőfi Sándor Úttörőcsapat-
nak 
MHSZ-nek 
Intézmények támogatása: 
- I._sz. óvoda 5.ooo Ft 
- II. Jí 5.000 
- Bölcsőde 5.ooo 
- Könyvtár lo.ooo " 
- Kultúrház 3o.ooo " 

5./ Sporttámogatásra 
6./ Utazás, kirándulás, üdülés 

i! 
II 

65.000.- Ft 
3o.ooo. -

5o.ooo.-

3o.ooo.-
2o.ooo. -
5.ooo.-
55.ooo. -

t> 
ti 

60.000.- !l 
232.980.- :t 

Ö s s z e s e n 547.98o.- Ft 



Az elmúlt időhöz viszonyitva a támogatások összegét emeltük, 
meg', 3o.ooo Ft-tal, valamint az utazás, kirándulás összegéi, 
mintegy loo.ooo Ft-tal. 
Uj lehetőség még az, hogy az összes kirándulásainkat a 3aját 
autóbuszunkkal fogjuk lebonyolítani. 
A munkaterv összeállításánál; 

- a szocialista brigádok vállalásairól,^ 
- a könyvtár - tsz együttműködési lehetőségeiről 
- a szakmunkás utánpótlás helyzetének 

ismertetéséről szeretnénk tájékoztatást hallani. 
Már az előbbiekben emiitettem, hogy a kirándulásainkat a sa-
ját autóbuszunkkal bonyolítjuk le. 
Ez évi utazási lehetőségek: 

' Junius 3-5-ig Sárospatak- 36 fővel, 
Július 7-lo-ig Sopron-Kőszeg;- 36 fővel, 
Augusztus 19-21 Dunakanyar- 36 fővel, 

A Sopron-Kőszeg utat a szocialista brigád-vetélkedőn részt-
vevőknek biztosítjuk jutalomként. 
A többi útra máris*lehet:jelentkezni. Hat évnél idősebb 
gyermeket vihet a család magával, Így remélve, hogy a csa-
ládok öröme teljesebb lesz. 

További lehetőség még, hogy.július 24-ére a Szegedi Szabad-
téri Játékokra '$0" db jegyet rendeltünk meg a "G -á 1 a -rali-
sor megtekintésére. A műsor előtt mindenki részére meleg, 
vacsorát rendeltünk - reméljük minden résztvevő megelégedé-
sére. Az utazás saját busszal, 36 fővel, a különbözeti je-
gyeket kocsival rendelkező családok, barátok részére szántuk 
akik vállalva az üzemanyagköltséget - a jegyet, vacsorát a 
tsz. biztositja - egy kellemes napot, estét hajlandók eltöl-
teni Szegeden. 

Az őszi munkák megkezdése dönti még azt el, hogy a későbbi 
időkben milyen utakat lehet szervezni. Az időpontok egyez-
tetése nagyon nehéz, hónapokkal előre, hogy a munkákat az 
esetleges utazás, üdülés ne zavarja. . ,.*.• 
Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy arra kérjük termelőszö-
vetkezetünk minden dolgozóját, hogy ötleteikkel, javasla-
taikkal, igényeikkel keressék fel kulturális bizottságunk 
tagjait, hogy azokat figyelembe véve szinesebbé, ̂ gazdagabbá1 
tudjuk tenni munkánkat, mindannyiónk megelégedésére. 
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M o z g a l m i é l e t ü n k 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Termelő-
szövetkezetek Országos Tanácsa az alább idézett elismerő 
levelet küldte termelőszövetkezetünknek május 11-én. 

" Az 1982. évi gazdálkodási versenyben termelőszö-
vetkezetük figyelemre méltó eredményeket ért el. 
Ebből az alkalomból elismerésünket és köszöne-
tünket fejezzük ki a szövetkezet dolgozóinak, tár-
sadalmi és gazdasági vezetőinek. 
Az elért eredmények alapján jogosan pályáztak a 
"Kiváló Szövetkezet" cim elnyerésére,amelyre azon-
ban a még jobb eredményeket elért termelőszövet-
kezetek mellett ez évben nem kerülhetett sor. 
Meggyőződésünk, hogy a szövetkezet egész kollektí-
váját még hatékonyabb munkára ösztönzi az a tudat, 
hogy eredményeiket a jól gazdálkodó termelőszövet-
kezetek között tartjuk számon. 
Őszintén kivánjuk, hogy a "Kiváló Szövetkezet" cim 
elnyerésére irányuló törekvésük mielőbb sikerrel 
járjon." 

/Váncsa Jenő/ /Dr.Eleki János/ 
miniszter főtitkár 

A Verseny- és Ujitási bizottság május 18-án ülésezett, 
ahol 4 újitási javaslatot, valamint egy ésszerű-
sítési feladatot elfogadott. 
A javaslatokat benyújtotta: Vaczkó Béla, 
Peták Ferenc, Valach Mihály, Lázár Mihály és 
Lovász Ferenc. 
Az újitási dijak összegét vezetőségi ülésen 
hagyják jóvá. 
A bizottság ülésén tájékoztató jelleggel ismer-
tetésre került a szocialista brigádok 1983. évi 
vállalásai, új brigádok alakulása. 
Ebben az évben 18 brigád tett munkaverseny-válla 
lást 362 fővel. 



- Elsőként május 21-én, szombaton, az iparinövény-termesz-
tési főágazat dolgozói tesznek látogatást a BNV-n Buda-
pesten. 

- Korábbi számunkban hirt adtunk róla, hogy helytörténeti 
kutatások kezdődtek. Ennek során értékes kulturális le-
let került napvilágra. Ebből közlünk részletet; 

Milyen volt falunkban az élet, hogyan látta 
a nagy Író, Móricz Zsigmond Kunágota lakóinak 

sorsát? 
Leirta a "Kenyéren és vizén" /Alföldi falu 1931./alcimü 
újságcikkében. 
" A falu közepén hatalmas nagy tér, amelyet éppen most 
köveznek, hogy munkát adjanak a falu szegény népének. 
De milyen olasz reneszánszra volna itt szükség, hogy 
minden szegény munkát kapjon. A falu lakossága hétezer 
lélek, ennek negyven százaléka kenyér nélkül van. Dómot 
kellene épiteni, vagy felhőkarcolót, hogy minden munkás-
kéz munkához jusson. 

Véghetetlen szegénység és gyötrelem az élet. 
A községben ezer család tengődik egyik napról a másikra. 
Kenyéren és vizén él a nép.... Semmit sem lehet tenni. 
Máskor már ilyen időtájt a munkásság el volt szerződve 
aratási munkára. Most a szolgabiró azt mondja, hogy 
nem tudja az uradalmakat szerződésre birni, mert ezer 
oka van; ma minden uradalom pókhálón lóg, mintha súly-
talan volna... A Dunántúlra innen százával vitték a mun-
kásokat még tavaly is egész évi munkára, az idén egyet-
len embert sem kérnek. A közigazgatás 5oo vagon 
burgonyát hozato t az inségalapból a megyének a Nyirség-
ből. Ezt osztják. 6-7 fillér egy kiló. Aki össze tud 
szedni 3o fillért, megy és vesz 5 kg krumplit. 

AZ egész életet átheverik... és beleőrülnek, hogy 
egy napi munkát nem tudnak szerezni. Ott kell megrozsdá-
sodni a parányi zázacskákban. Akinek új osztású földje 
van, annak még rosszabb, mert a feje fölött nem az övé 
a ház, hanem az adósságé. 



Es ha megbolondul is, nem tud mit tenni - ott kell 
heverni és enni és várni, mi lesz a nyáron, ha még 
szerződés ma sincs arra a nyári aratásra, amely neki 
legfeljebb hét ós fél mázsa búzát hozna. Hét és fél 
mázsa: ez a legszebb nyári kereset volt a múlt évben 
az aratás után egy családnak. 
S ez nem titok, mindenki tudja... Egyenlőre nincs 
segitség." 

Következő számunkban, a Helytörténeti Szakkör gyűjté-
séből további izéli tőt adunk "Móra Ferenc : -hogyan 
látta Kunágotát cimmel. 

Tühegyi.LTnálx az 7. Békés megyei Népművészeti napokon 
f a f a r a g ó kategóriában első dijat nyert. Gratu-
lálunk ! 

Információk. Tnfn™-^-i a^ - ' .1 információk, Információk.' 

• ' -ozsegi^Tanács 73. Szakigazgatási szerve Pócsik'László 
iiunagota Almos utc i '26 , . 
1><rt . / alatti lakost, parJa^onga-

db díszcserjét/ 3o napi' elzárás-
ra átváltoztatható 3000 Ft összegű pénzbírsággal sújtott 

-k ovács Lajos Kunágota, Kossuth u. 12. sz. alatti lakost, 
a szakigazgatási szerv ugyancsak parkrongálás miatt 

ab ̂ díszfaü kihúzott az elmúlt év őszén elültetettek 
kozul/ 2o napi elzárásra átváltoztatható, 2000 Ft ösz-
czegu pénzbirsággal s''-;to'-t :r 
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H i r e k röviden; H i r e k röviden 

- 12 hektáron kiültették a pa-
radicsom maghozó u, igy várha-
tóan a korabban közölt kb. 
1. 5oo m2 terület 
igénylőnek a ház 

jut 

—0—0—0—0— 

iba. 
egy-egy 

- Szépen sorol a 2040 hek-
tár kukorica. 
A tcszámlálás adatai alap-
ján az előző évinél na-
gyobb a hektáronkénti tő-
állománya. 
Ku 11 i vá t o ro z ás a, gyomi r t á-
sa folyamatban van. 

Az előző évinél jobban si-
került a cukorrépa állomány 
gyomirtása.^ Jelenleg a gazo-
ló kapálását végzik a növény-
ápolók azokon a helyeken, 
ahol a gyomirtás időszakában 
már túl fejlettek voltak a 
gyomok. 

-o-o-o-o-

Fe1javult tehénállományunk 
tejhozama, AZ edaigi 1688 
literes tejhozam 35 c/o-kai 
jobb az időarányos tervnél. 

-0-0-0-0-

-o-o-o-o-

A búzák második fej trágyá-
zását és növényvédelmi per-
metezését végzik jelenleg. 
A szélviharok okozta me.fi;-
dőlés ellenére nagy búza-
termés Ígérkezik. 

—0—0—0—0— 
Április végén 15.044 db-os 
sertésállományunk 4 %-kal 
több a tervnél és ez már 
az értékesitési terv túl-
tel jesitérére enged követ-
keztetni. 
Az eddigi 5.683 db-os ela-
dás megfelel az időarányos 
tervnek. 

-o-o-o-o-

Eudácsik László^ és_Eeje Imre JTerézia^ 

kunágotai lakosok 50. házassági évfordulójának 
ünnepsége 1983. május 21-én lesz a kunágotai 

házasságkötő teremben. 

Gratulálunk, erőt, egészséget 
kivánunk! 


