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Köszöntő 

Amikor az olvasó kezébe veszi kiadványunkat biztosan 
meglepődik, hiszen kezdeményezésünknek községünkben 
még nincs hagyománya. 
Az első megjeleni számba köszöntőt szokás irni azok-
nak, akiknek a kiadvány szél, jelen esetben í'íagyar-
bánhegyes lakosságának. 
Nehéz az első szó, különösen annak, kinek nem kenye-
re az irás. Mégis, amikor most a szerkesztőbizottság, 
a Községi Tanács, a Művelődési Ház, az Egyetértés 
Tsz, az ÁFÉSZ vezetősége és a Hazafias Népfront köz-
ségi bizottsága nevében szeretettel és tisztelettel 
köszöntöm községünk lakosságát, arra kérem Önöket, 
segitsék munkánkat. 
Célunk, a ma még gondokkal teli, de a problémamente-
sebb jövőben bizakodva, a lakosság folyamatos tájé-
koztatása mindarról, ami szűkebb hazánkban, közsé-
günkben történt, ami közérdekű. 
Számitunk a széleskörű társadalmi aktivitásra, a 
nyilt, őszinte, tárgyilagos vitákra. Szeretnénk a 
bizonytalanságot, a kétkedést, esetenként a bizal-
matlanságot feloldani. Ennek érdekében tájékoztat-
juk olvasóinkat a község fejlesztési célkitűzéseiről, 
bár ez a jelenlegi körülmények között igen szerény ha-
tárok közötti lehetőség, a gazdasággal, a termelés-
sel összefüggő kérdésekről - természetesen szakem-
berek bevonásával - a közművelődés, szórakozás lehe-
tőségeiről és egyéb közérdekű problémákról. 

Sok szó esik ma arról, hogy emelni kell a vterme-
lés színvonalát, hogy termékeink színvonalát, hogy 
termékeink megfelelő áron legyenek eladhatók. Énei-
kül ninos gazdasági biztonság, kibontakozás, közsé-
günk sem haladhat előre. A magasabb szinvonalu ter-
melés alapja pedig természetesen a korszerű művelt-
ség, a szakmai tudás. 
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Tevékeny közéleti tevékenységre kérjük községünk 
minden lakóját, kérjük, hivják fel figyelmüket az 
Önöket érintő és érdekli témákra, irják meg vélemé-
nyüket, javaslataikat és a Müvelídési Házban elhelye 
zett postaládába juttassák el. 

E gondolatok jegyében köszöntöm községünk lakossá 
gát valamennyi közreműködő nevében és a közös munká-
hoz sok sikert kiván*k. 

Horváth Lajos 
HNF községi titkár 

Községi Tanács -as fejlesztési programja 

198R február 26-án a Községi Tanács ülésén megtár 
gyalta az 1988-as fejlesztési és költségvetési terve 
zetet, melyet az előterjesztés alapján a tanács jóvá 
hagyott 14 o42 ooo Ft bevétellel és kiadással. 
A tervezet tükrözi a népgazdaság helyzetét. Magában 
foglalja a kormány stabilizációs programját. Konkré-
tan 1988~ban a belföldi felhasználás 1 %-al, a fo-
gyasztás 2-3 %-al, a reáljövedelmek több mint 3 
al mérséklődjenek. 
1988-as évben a bérfejlesztés mértéke a bruttósitott 
bér után 4 melyhez kiadási fedezet csak az egész-
ségügyi, szocuális ellátás, oktatás és községi igaz-
gatási területen biztositott, 

A tanács fejlesztési célú beruházásként csak az 
idísek napközi otthonának befejezését tűzte ki célul 
A hozzászólások is azt sürgették, h*»gy minden lehető 
séget meg kell ragadni, szervezni a lakossági össze-
f®gást az épület külső környezetének esztétikusabb 
kialakitására. 
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Több pénzt kellene biztosítani az egészségügyre. 
Többen javasolták, hogy az alapellátáson kivül biz-
tosítsunk egy kiirós ÉKG-t, fizikótherápiás műszere-
ket, ami jelentős anyagiakkal jár, s ezt az 1988-as 
költségvetésből nem tudjuk biztosítani. 

Második napirendi pontként az 1987-es gázprogram 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint az 1988-
as gázprogram tervezetet hagyta ^óvá. 
1987-ben 41oo fm gáz-gerincvezeték lett kiépitve, és 
211 db lakossági bekötést /csonkot/ helyeztünk el. 
Az elkészült lakásokban a gázmérő órát a meuőkovács-
házi DÉGÁZ Kirendeltség biztosította. 

Az 1988-as gázprogramot a tanácsülés a következő 
képpen határozta meg: 
I. ütem: Alkotmány utca II. szakasz, Hunyadi, Ady és 

Engels utca. 
II.ütem: Rákóczi, Deák és Táncsics utca. 
A gerincvezeték hossza 45oo fm és 215 db csonk el-
helyezésére van igény. 
Az ezzel kapcsolatos utca-gyüléseket megtartottuk. 
Tájékoztattuk az érintetteket a hitelfelvételről, a 
belső szereléssel kapcsolatos és a gázvezeték építé-
sével kapcsolatos teendőkről. 
A befizetéseket minden utcában megkezdték, a hozzá-
állás jó. 
A szükséges anyagokat a községi tanács beszerezte. 
A meu kovácsházi DÉfiÁZ-ná.1 25o mérőórára az igényt 
leadtuk. 
A kivitelező vállalta, hogy az I. és II. ütemben a 
tervezett gerincvezetéket 1988. junius 3o~ig elvégzi. 
Ehhez kérem az érintett utcák lakóinak aktiv segítsé-
gét. 

Szokola Béla 
tanácselnök 
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Tennivalók az iskolai öná] lóság t'erén. 
/Az uj oktatási törvényről/ 

1988. szeptember elseje jelentós dátum a mafrvar ne-
velés, de az egész magvar társadalom történetében is. 
Ezen a nanon lépett hatályba az oktatásról szóló 
1985. évi I.törvény. 
Az oktatási törvénynek a közoktatási és felsőokta-
tási fejlesztési program munkáltntaival történő egy-
idejű előkészítésére és kidolgozására az MSZM1 Köz 
nonti Bizottsága 1982. évi áprilisi állásfoglalása 
adott politikai inditékot. 
A fejlesztési program olyan változásokat jelölt meg 
a nevelés és az oktatás céljában, tartalmában, mód-
szerében, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működésében, amelyek ujtipusu jogi szabályozást igé-
nyeltek . 
A fejlesztési rrogram a nevelés és oktatás ügyét egész 
társadalmunk fejlődésébe ágvazott, gazdasági- társa-
dalmi előrehaladásunk egyik alapvető kérdéseként ke-
zelte . 
Ebben az összefüggésben foglalkozott olyan lényeges 
kérdésekkel, mint a nevelés-oktatás demokratizálása, 
a nevelésben-oktatásban érdekeltek /tanulók és hall-
gatók, nevelők és oktatók, valamint a szülők./ jogai 
és kötelességei, az iskola és a társadalom közötti 
kapcsolatok alakitása. 
A törvény a nevelést és oktatást a társadalom közös 
ü gyé n e k-1 ek int i. ezért jogot biztosit a társadalmi 
és tömegszervezetek közreműködésének és sz 'mit is 
arra. 
A sfülőkre vonatkozó szabályozásnál figyelembe vesz 
más jogszabályokat is, melyek külön rendezik a gyer-
mek nevelésével, gondozásával kapcsolatos köteles-
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sédeket. Külön kitér az iskola és a szülő nevelést-
oktatást segitő együttműködésére. 

A nevelőknek a nevelés és az oktptás szocialista, 
huF-manista elveit is tükröző kötelessége a gyermek, 
a tanulók emberi méltóságának és jogainak tisztelet-
ben tartása. 

Az elmondottak szellemében a. tanulók közösségeinek, 
valamint a társadalmi szervezeteknek a törvény döntési 
.javaslattevő és_véleményezési jogkört, biztocit. 

Ezért az iskola és társadalmi környezete kapcsolatá-
nak intézményes kereteként létrehivta az iskolataná-
csot^ Ennek megalakítása iskolánkban folyamatban van. 
Létrehívásának körülményeire következő s ámunkban 
visszatérünk, 
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_Vl L I ; O.IT_: 5 TET-TEK 
naĝ rrbánheg-1' es körség lakosai többségének megélhetését, 
boldogulását biztositó Egyetértés Mg.Termelőszövetkezetünk 
1938 , február 19- -en tartotta zárszáriadé közgyűlését. 
Az 198*'rs gazdasági évet is eredményesen záró tagságunk 
telt házzal fogadta a közgyűlésen résztvevő felsőbb szervek 
társgazdrságok, párt-és gazdasági vezetőit, köztük Dr. Elek 
János rlagyarV'nhegyes község országgyűlési képviselőt, aki 
részvételével megtisztelte társaságunkat. 
A résztvevőket a termelőszövetkezetünk elnöke beszámolójában 
tájékoztatta a végzett munkáról. Szólt a Vállalásainkról, 
azok teije-itéséről, az 198^-as feladatainkról, terveinkről. 
T<" bbek íoíü L i, . .. j- bo^v növénytermesztésünk vár-b 
ményei sajnos a több éve tartó aszály miatt ismételten csor-
bát szenvedett. 
Azonban dolgozóink becsületes munkáját igazolja az a tény -
akiben a időjárás nem játszhat meghatározó szerepet - hogy 
állattenyésztőink területén jelentős eredmények születtek, 
illetvea költségtakarékosán gazdálkodó gépesitési főág^zat 
nunká j a. 
Szólt „a beszámoló a főágazati szintre emelt melléküzemági te-
vékenységről, fontosságáról. 
Minden objektív és szubjektív befolyások ellenére össze^égő-
b°n gazdáikor1 ásunk eredménnyel zárult. 
1987. évben elért nyereségünk 15.020 e.Ft, az egy főre jutó 
személyes jövedelem 73,250,-r Ft volt. 
A Termelőszövetkezet vezetősége a közös munkában kiemelkedő 
dolgozói közül 7 főt "Tsz Kiváló Dolgozó" kitüntetésben résao-
site^t , köztük id • Vecsernyés András et-at évtizedes közössé--
gért végzett mimikájáért' 
A kitüntetések a közgyűlésen kerültek átadásra. 
A munkahelyhez a közösséghez ragaszkodó termelőszövetkezet' 
tagjaink, törzs"áriáink száma isnét növekedett az elmúlt évben7 
melyért tagjaink kölesi és anyagi elismerést kaptak., 
Tcm'11 --"t keze tünk eredményéhez nagyban hozzájárult a megtér 
melt javak jó.^"*'3 módjára való kezelése. Ennek egyik fontos 
felelőse:' az egé-z közösségünk mellett az EB'elnöke és tag ja'. 
Jelen közgyűlés-^l? volt arra hivatott, hogy értékelje az elmúlt 
5 év e s munk á j uka t 

/ T / o 



A'bizottság ^unkájának eredményét, annak elismerését igazol-
ja, hogy a közgyűlés újra bizalmat adott e nemes, nehéz fele-
lősségteljes feladat további ellátására. 
Köztudott,' hogy e bizottság élére ismét id. Asztalos János 
et. került megválasztásra. 
Az eltelt évben végzett fegyelmezett* jól szervezett, erê m.á 
nyes munkákat negelégedéss-el vették tudomásul a közgyűlés 
résztvevői. 

Latyak Istvsnné 

Ti-/;-. Rl-'̂ -.ZLM1 AZ r, SZ-nél 

A szövetkezeti töyvány értelmében február 15-16-17-én az iaei 
évben is megtartottuk tagértekezleteinket. 
Tapasztalataink az , hogy a tagság élénken érdeklődik a 
Szövetkezet gazdálkodási eredményei iránt, értekezleteinken 
a látogatottság mértéke meghaladta a 65 $-ot. A hozzászólások 
bizonvitják, hogy fejlődésünkkel párhuzamosan a lakosság igé-
nyei is nőnek. Elmondhatjuk, hogy a fejlődésünk a községen 
belül a.z utóbbi években felgyorsult. Az ellátás szinvonalán^ 
emelése érdekében, nem kevés anyagi áld.ozatéal r-ndbehoztuk a 
64-67-es számú vegyesboltot, a 142-es, 143-as számú italboltotr 
'[egnyitottuk az uj Ruházati boltot, valamint az uj Süteményes 
cukrászdát. 
Természetesen további feladataink vannak, egy éven böliil ter-
vezzük a vasútállomásnál levő vegyesbolt és pressó felujitá- 0 

Terveink megvalósításához, ellátási szinvétjalunk további növr" 
séhez kérjük a tagság, a lakosság részvételét, aktiv támegats-
sát. 

Tassy János 
ügyintéző 
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]J LDu'. TG'. U S T K I'L Ki)?/ V .7j» Zifl'N: L. 

A Magyarbánhogveg és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 1988. 
február 28-án déloltott 10 órától tartotta 1987. évi záró 
Küldöttgyűlését. A küldötteken kiviil megjelentek a társ-
szervek képviselői, és a me^hivott vnndégek. Elsőizben vettek 
részt a szövetkezet legfiatalabb küldöttei az 1987. november- 3-án 
alakult végegyházi iskolaszövetkezeti csoport képviseletében. 
A küldöttgyűlésen tájékozta+ást adtunk takarékszövetkezetünk 
1987. évi munkájáról, az elért eredményeinkről, valamint az 
1988. évi' célkitűzéseinketi 
A küldöttek hozzászólásaikban pozitivan árt'kelték munkánkat, 
az elért eredményeinket, és jának értékelték szövetkezetünk 
hitelezési tevékenységétJ -ellyel nagy segitséget nyujtottunk 
a gázbevezetéséhez, a lakások felujitásához. Örömmel, nyugtáz-
ták, hogy bekapcsolódtunk a szervezett lakáscsere forgalmazás-
ba. Elsim rték az áradij beszedési munkánkat és javasolták a 
lakossági szolgáltatások bővitését -gázdij beszedését -
valamint ujabb iskolaszövetkezeti csoport létrehozását. 
Takarékszövetkezetünk működési körzete Mezőkovácsháza, Magyar-
bánhegves, bánhegyi s, Kafeper és Végegyháza településekre 
terjed ki, és 1988.március 1-től használja a Mezőkovácsháza és 
Vidéke Takarékszövetkezet elnevezést, melyet a küldöttgyűlés 
már jóváhagyott. 
A névváltozásra a központosítás és területfejlesztés miatt ke-
rült sor. A Ilezőkovácsházán épülő uj üzletház átadását követő-
en a központi igazgatás átköltözik. 
T!egnyugtatiuk .'agvarbánhegyes lakosságát, hogy ezzel hátrány 
nem éri Okét a takarékszövetkezeti szolgáltatás területén, 
mivel a helyi kirendeltség minden olyan feladatat ellát mint 
eddig, sőt ig-ekszünk a lakossági szolgáltatások körét bőviteni. 

Mikite Józsefné 
elnök 
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A Művelődési Ház tevékenységéről 

1988 évre korosztályokra terveztük a programot, az 
anyagi lehetőségeinket szemelőtt tartva. 
Gyermekek részére beszédjavító, modellező, citera, 
gépész, kötő, asztali tenisz szakköröket, irodalmi 
szinpadot és gyermek klubot működtetünk, 
A jövőben tervezzük, hogy egy-egy szakkör, kicsoport 
bemutatkozik kiadványunk .lapjain. 
Őrsi-foglalkozások, községi és iskolai ünnepségek 
tartása a Házon belül rendszeres. Április 4-ra a 
6, osztályosok készülnek műsorral. Irodalmi szinpa-
dosaink megyei színjátszó bemutatkozóra készülnek, 
amely március 18-19-2o-án lesz Szeghalmon, 
Az ifjúság részére a mozin, könyvtárhasználaton kivül 
sportolási, biliárdózási, modellezési lehetőséget biz-
tosítunk, a KISZ tagok az érdeklődők videózhatnak* 
Társastánc tanfolyamat az érdeklődés hiánya miatt 
nem tudunk inditanii 
Tervünk, az udvar különböző szabadidős tevékenységre 
történő kialalcitása, ehhez azonban társadalmi munkára 
lenne szükség. 
Munkaképes korúak részére egyetlen kiscsoport működik 
a nőklub, kis létszámmal,, a következő összejövetel 
április 6.-án lesz, mindenkit várunk* 
Egyébként a munkahelyi és családi rendozvényc Ír* «k b-> • 
situnk helyet. 
A nyugdíjas korúak részére l2o fővel a nyugdijas klub 
tart foglalkozásokat minden hétfőn, előadást hallgatnak, * 
megvitatják a napi eseményeket, kártyáznak, rendszeres 
kapcsolatot tartanak a környező települések hasonló 
klubjával, gondozzák a parkot, kirándulásokat szervez-
ne ii. 0 \ 

Mivel a mi költségvetésünk nem teszi lehetővé nagy 
szinházi előadások lekötését, Így az érdeklődők Mező-
kovácsházán nézhetnek meg különböző szórakoztató 
műsorokat„ 
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Kérsm községünk lakosságát, irja meg javaslatait, el-
képzeléseit közművelődési munkánkkal kapcsolatban. 
Segitő együttműködésüket előre is köszönöm: 

A magyarbánhegyesi Egyetértés Tsz. SK eredetileg csak 
a nevében tartozitt b.ozzá a községünk legfőbb gazdasá-

A bánbegyesi sport többirányú érdeklődés középpontjá-
ban állt* 1387-ben a helyi tanácstél kapott 4>68,5o 
Et támogatáson kivül egyedül a termelőszövetkezet biz-
tositotta mindazokat az anyagi feltételeket, amelyek 
a sportkör tevékenységével kapcsolatban felmerültek. 
A magyarbánhegyesi Egyetértés Tsz. támogatása nem me-
rült ki a készpénzként adott 83 ezer- Et-os összeggel. 
A dolgozók sporttevékenységének ösztönzése és az autó-
busz biztositása mellett több olyan segitséget is adott 
a Sportkör részére, amely alapján- joggal tekintheti sa-
ját sportegyesületének. 
A sportkör készpénzelszám^lásának alakulása 1987. évben. 

Tsz támogatás 83.ooo.~ Et 

Dudás Károlyné 

A2. Egyetértés _Tsẑ _ J3jojorie 

gi egységéhez. 

Tagdij bélyegelad.. 
Rendezvény jegy elad 
1986-ról maradvány 

Tanács támogatás 4.68o,5o 
3 »48o. -
10.5o4.-_ 

472,lo 

Összes bevétel: 102.136,6o Et 

A sportkör készpénzjellegű kiadásinak alakulása 
1987-ben 

Béralap /edzők munkabére/ 28.ooo0- Et 
Szemé.lyi kiadás /birók dija/ 29.226.-
Készlet beszerz../félsz./ ll*3o.2,5o " 
Szolgáltatás /éleim, 
üdi'tő, tisztószer/ 21.443,3o I! 
Költségvetési befiz., 
/ SZTK.. ÁB dij/ 10.829-.- " 

100.8o6,8o Ft Összes kiadás 
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A sport pénztár záróállománya: 1.329,8o Ft 
A sportkör egy szakosztállyal tevékenykedett 1987. 
évben. A ladbarúgó megyei II. osztályú bajnokságban 
egy felnőtt és egy ifjúsági csapattal képviseltette 
magát, 
Az őszi fordulók után a felnőtt csapat elért helyezé-
se a az ifjúságiak elért helyezése a 3. hely. 
A tavaszi idényt mindkét ladbarúgó^sapat bizakodva 
várja. Az alapozó edzések már január közepén elkez-
dődtek, az eddig lefolytatott előkészületi eredmé-
nyek reményt adhatnak a csapatainknak arra,, hogy 
a bajnokság végén helyezésben is elérik a vezetőség 
által kitűzött célt, amely mindkét csapatnál az első 
öt hely valamelyike. 
Az 1988-as évre vonatkozóan nemcsak a felkészülés 
sikeredett jobban, mint az előző évben, hanem az 
anyagi támogatások indíttatása is« 
A sportkör ezúton köszöni meg a helyi tanácstól 
1988. évre felszerelés vásárlására folyositott 
támogatását. 
A Sportkör vezetése reméli, hogy a szükős gazdasági 
lehetőségek ellenére elnyeri a többi gazdasági szerv 
/ÁFÉSZ, CITEV, BAKÉT/ figyelmét és támogatását. 
Valamennyi Magyarbánhegyeshez tartozó szövetkezet, 
vállalat, intézmény érdeke, hogy segitsék a helyi 
sportolási lehetőségek kihasználását, és ezáltal 
a dolgozói sportosabban, egészségesebben éljenek. 
Az ebben való egyetértés nemcsak a magyarbánhegyesi 
Egyetértés Mg.Tsz feladata. 

Kittiinger János 

\ 
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ẑaî rendelé̂ sejcről, 
Mezőlqoyácah.áz'a: 
Szemészet: 

Rhe urnat o1ógia: 
Fizikoterápia: 

Belgyógyászat: 
Mii-Orr-Gége: 
Gyermekgyógyászat; 
Tüdőgondozó: 

Röntgen: 
Nőgyógyászat: 
Üzemegészségügyi rendelés /belgyógyászaton/ 

kedd- csütörtök lo-12 h..-ig 
Bulcorbeteggondozás /belgyógyászaton/ 

kedd-csütörtök 11- 13 óráig» 

Gyermekgyógyászat: Gyula K'&rház Gyermekosztály 
Ká-ppát u. 11 sz. 9-14 óráig, 

Gyermeknephrológia: hétfő-szerda 9-13 óráig 
Kardiológia: kedd-szerda-péntek 9-11 óráig 
éastroenterológia: hétfő-péntek 8-14 h-ig. 
Astma ambulancia: József Saanatórium csütörtök 12- 18 óráig 
Asthma ambulancia gyermek:' Gyermek Kórház 

kedd-csütörtök 9 - 1 2 óráig 

minden nap szerda kivételével 
8 - 1 2 h-ig. 

lcedd- csütörtök lo- 13 h-ig 
hétfő-szerda-péntek 13- 15 h-ig 
kedd- csütörtök 9-14 h-ig. 
hétfő-szerda-péntek 9-12 h-ig 
hétfő-szerda-péntek 9-12 h-ig. 
naponta 8 -12 h.-ig 
hétfő 11-17 h-ig. 
naponta 8 - 1 3 h-ig. 
naponta 9»3o-13.3rt 
hétfő-szerda-péntek 8-12 h-ig. 
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f̂ r o_sbá z a : 
Borgyógyászat: 
Ideggyógyászat: 
Ideggondozó: 
Belgyógyászat: 

Kardiológia: 
Nephrol«gia: 
gépjármű alkalmassági: 
EKG vizsgálat 
Rh.eumatológia: 

Sebészet 
Traumatológia: 
Urológia: 

Gyermekurológia: 
Nőgyógyászat: 
Gyermeknőgyógyászat: 

iPül-Orr-Gégészet: 
Andiológia: 
Szemészet: 
Radiológia: 
Labor: 
Fogászat: 
Onkológia: 
Érsebészeti szakr: 

naponta 8-15 óráig 
naponta 7.3o-15 óráig 
h.étfő-szerda-péntek 3-13 h-ig. 
I. 7.3o-14i45 -h-ig. 
II. 9- 11 h-ig, 
Hétfő-szerda-péntek 11-13 -ig 
kedd-csütörtök 8-12-ig 
naponta 13- 15 -ig 
naponta 7»3o- 16-ig 
hétfő,szerda-péntek 7.3o-12-ig 

J 
kedd-csütörtök 9-11-ig 
naponta 7.3*~14.45-ig 
naponta 8<3o-l6-ig 
hétfő-szerda 13-16-ig 
péntek lo-12-ig 
péntek 8 - 10-ig 
naponta 7.3o- 15-ig 
naponta 7.3o- lo-ig 
du. .14,3o - 16-ig 
napénta 7é3o - 15-ig 
naponta 8 - 15-ig 
naponta 7 - 15-ig 
naponta 7.3o - 16-ig 
nap«nta 7.45 - lo,15-ig 
naponta 7 - 2o óráig 
hétfő-kedd-péntek délelőtt 
szerda 13-14ig« 
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Nqnap_ k öz s é jgűnkb e n 

Településünkben a Nemzetkézi Nőnap 78i évfordulójá-
nak megemlékezésére ünnepség sorozatát az Egyetértés 
Mg. Termelőszövetkezet nyitétta meg március 8.-án. 
A Művelődési Otthonban tartott rendezvényen jelen 
v«lt valamennyi aktiv és nyugdijas nő. 
A szövetkezet elnökének meleghangú üdvözlése után az 
Általános Iskola II. osztályos tanulói színvonalas 
műsorral kedveskedtek, majd a citera zenekar ismét 
hangulatos műsort adott. 
Nődolg«zókat virág és tárgajutalómban részesítette a 
vezetőség, majd valamennyien megteekintették a Hintón 
járó szerelem c. régi magyar filmet. 
Első izben tartott közös rendezvényt a tanács és in-
tézményei nődolgózóinak március 9.-én a Művelődési 
Otthonban. Szerény megvendjgelés mellett kialakult 
jó hangulat bizonyította, hogy a kezdeményezés helyes 
volt o 
Mezőkovácsházán a vállalat központjában ünnepelt a 
CITEV Magyarbánbegyes-i telepe is, ahol a vállalat 
vezetése virággal, teritővel kedveskedett. 
Az ÁEÉSZ seprükotő üzeme, kiskereskedelmi és vendég-
látó egységei megemlékezésüket szintén szerény 
vendéglátás keretében tartotta meg nődolgozó inak. 

Dr. Hajdara Béla 

Kiadja: HNE. Községi Bizottsága 
Szerkesztőbizottság: Dr • Eodor László, Hajdara Béla, 
Latyák Istvánné, Mezei Józsefné, Szokola Béla, Biró 
'Ilona, Dudás Károlyné. 


