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65 éve otthon vagyunk Erzsike néninél
SZŐCS CSABA
2009.03.04. 14:38

Szentes - Több mint 60 éve lapunk hőséges elıfizetıje a 92 éves szentesi Labádi
Imréné. A nyugdíjas háziipari varrónı 1938-tól az Alföldi Újságot, majd késıbb,
egészen a rendszerváltásig jogelıdünket, a Csongrád Megyei Hírlapot járatta.
Erzsike néni az elsı betőtıl az utolsóig elolvassa
mindennap a Délvilágot. Bevallása szerint nincs olyan
téma, amely ıt ne érdekelné.
Jellegzetes – az utca felıl két ablakos – alföldi
parasztházban lakik a most 92 éves szentesi Labádi
Imréné, aki már 65 éve lapunk hőséges olvasója.
Erzsike néni 1938 óta fizet elı újságra, akkoriban a
Kurca-parti városban megjelenı Alföldi Újságot, majd
késıbb, egészen a rendszerváltásig jogelıdünket, a
Csongrád Megyei Hírlapot járatta.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

– Minden reggel az volt az elsı dolgunk, hogy behoztuk az aznapi sajtót – meséli
Erzsike néni, aki 1972-ben a szentesi házipari szövetkezettıl ment nyugdíjba. –
Fiatalkoromban az újság jelentette az egyetlen hírforrást, rádió csak a tehetısebbek
szobáiban szólt. Az ára néhány fillér volt, így az egyszerő földmőveléssel foglalkozók
is megtudták vásárolni.
A petróleumlámpa fénye mellett esténként összegyőlt a család apraja-nagyja, és
felolvastak egymásnak az újságból. A második világháború évei alatt reszketve
keresték benne a haditudósításokat: az idıs asszony elsı férje, illetve két fivére is
harcolt a fronton. Késıbb, az 1950-es években, fıként a termelıszövetkezetek
minden napjairól, az ott végzett munkáról cikkeztek az újságírók.
– Az akkori életünket tükrözték vissza ezek az írások – mondja Labádi Imréné, aki
mindig az elsı betőtıl az utolsóig elolvassa a Délvilágot. – Minden érdekel, történjen
az helyben, az országban vagy a világ bármely pontján. A híreket aztán jól
kitárgyalom valamelyik szomszédasszonyommal.
Erzsike néni, sokaktól eltérıen, nem hátulról elıre olvassa az újságot, szigorúan a
címlapon kezd, úgy halad aztán sorban az oldalakkal. Kedvenc szerzıje nincs, de
azokat az írásokat nagyon szereti, amelyekben érdekes embereket mutatnak be. A
lap múltját, régi cikkeit felidézı sorozat különösen közel áll a szívéhez, ahogy a
napkérdése is, bár a kérdéseket néha megmosolyogja. Az „elfogyasztott" újságokat
pedig nem tüzeli el kályhájában, összekötözi azokat, majd ısszel a papírgyőjtı
gyerekeknek adja.
Változások
A Délmagyarország és a Délvilág a közelmúltban komoly változásokon ment keresztül,
az új nyomdagépnek köszönhetıen például teljesen színes lett. – A fényképek nagyon
látványosak, a színek élesek, korábban nem voltak ilyen szépek – mondja lapunk
hőséges olvasója és elıfizetıje, a 92 éves szentesi Labádi Imréné Erzsike néni. – A
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betőméret is pont jó, könnyen olvasható, pedig a szemem már nem a régi. Száz
szónak is egy a vége, nagyon jó kézbe venni az újságot!
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