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Nagy (iolgokban, jóvCt formáló elhatáro~ásokban felfokoz~dik az embevek ár
dekl5dásc, megnövekBzik GBeIRkv6k~6zsige. H~ van konkr~t c~l. g reá 8 a
c6lkitüz~s,az bS8~hang, az egyetártás el~rheti a közel loo%-ot is.

f~ tö~tárt a Lc18pU1ispir - Gyoma tndr6ó - egY8sel~s~t ~s inaru'kusabb vá
ros6pit6 munkáját s annak feladatait tárgyaló részfalugyUl~s-8o~oz&tokon

és záró falugyUlés8ken.

Megjelent a vá 2.sztásra jogosult áll2.J:!lpolgárok közel háromrwgycd. része. vé."
lemény t nyi vánitottak, s pár ti~cd százalék hiján közel loc%-ban :gennel
szavaztak a két község 19820 jan. l-el történ6 egyesülás~nek 'd6Bze~ü8éget

sL;ük3égess~gr; És a k öz, ös vá:ro8épi tő munka J'elgyoL'"ü tásb., ter\! 8zertibbé té
tele mellett.

Nagyfokó politikai érett8~g10l, tá~saJal i f81e16~ség~r~~tr61 tett tan~bi

~onyságot a k~t közs~g egy cél rel~ törekvő lakossága. Volt ak: __ ritikailag
v tette fel, miért nem tettük mGg eLl t már l'éger,? Mások öl"ömmel rJ<' tÁ táz ták,
h gy be~r:k vigre a több évtizedes céltudato9 munka gyU~ölcse Legtdbben
viszont azt szorgalmazták, hogy miután kimondtuk az cgyetér~éBtl legyen loh
:lLJ.letesebb, hatékon:Y2.-ob, célr'atörőbb EJ. ']é:.r'os~pi tő illvnl{a.

A két nagyközség páI't- és állami vezc-césd nagyfokú megnyugvás al tölt, el
2. lakos ág ilyei, egyhangó egyet~rté8e cÉlki tüzéseinkk :1, ..: egyben er'őt i
ad a további il'ányitó~ szervezó munkáhoLl o A konzultáció a lakossággal z
elmú __ t évek során is folyalIiatos volt, de ezt tessz.Uk a jöv6ben is, hogy 1~

pést ne vétsünk, hogy a tel~ezés s a megvalós~lás egyaránt ér~elme8 és
Jredményes legyen.

Az alulról jövő kezd(~ményez~st megértés .. el s belycsléssel fogad.ták fele6bb
pá:r't~, és álléilIl:1. veze"cő testületeink • Segi tet ték a falugyülések okos, körtül ...
tek':'ntő megs:lcl'vezését, figyelem.mel kisÉrték a lakosság éleményét, 8 me 
gy6z6dtek arról, hogy "ffi(~gé_cett" 8-. településpár a~ egyUt tmiiködés közigazga
tá8ilD.,(~ is s7,abályozo .l.t m2.f,Dsabb spi:t1tü megvz>lósuJására, kiteljesedésére •

Természetesen nemcsak el.vi egyet~J.~tésről Ván szó. B~kés megye e epLí.léshá
lázat-fejlesztési pr'ogramjában Gyoma-Endrőd középfokú táL'sközp nt szerep
kört kapott. Ebbe tartoznak ;:;zok nz ur-ba.nizálódé telspülések~ melye·, a ke
zeljövőben el~rhetik a vároesá fejl.e'''ztést; a várossá nyilvání tást. A vá
rosépit5 munka nagy BnYHei crőfeszitéBekkel is jár. Amit a )-4-5. ötéve
tervekben elértUnk, júfoI'mában saját erőből ~s Koordinációs pénzeszközökb61
értük eL A hatodj.k öt~ves tervben má:r.: a központi pénzforrásokból is többet
kapunk. A megyei támogatás 8tbe~ is egy~rtelmü. 30-40%-kal több költségveté
si és fejleszt~8j 1~h8tőséggel sz~molhatunkt tervezhetUnk a jelen középtávú
tervid6szakban. Ezt növclh8tjük még különböző koordinációs pénzeszközökkel
és e. lakosság által eddi~: is szívesen nyújtott társadalmi áld zatvá l láaá
val, munkafelajánlásáivö.L Az ötödik ötéves tervidőszak az ecidigi lege ed
ményesebb í'ejlŐd.~si szakaflz volt a, két község életében. Ezt a =övet ező né
hány péld.a is bizonyi t ja: Endrődön 12 tantermes új iskola. épül t, korszerU.
berendezést és ~ornatermet is kapott. Gyomán 10 t&lter et építettek tár a
dalmi er{)bőL Encirődön 259 Gyomán 75 óvodai férűhellyel .0vült az óvodai
ellátás. Endrődön 48 telepszerü és 180 családi 9 Cyomán 110 OTP és 42 '8a-'
ládi ház épült fel. Fejlesztést k~pott B Gyomaj Fa- és tpit5ipari Ktaz,
e[yesUlt a két költségve :;és~_ üz Ul11 , Ei e2',ze1 növekcd€-tt· az ép':' tőípar.", k':'vi-·
tColez És':' és s::olgáltató-kapad tá9-l:n~k,,, Eefe j ez éELez közeled ·_k e z€,nnyviz
gerincvezeték mindkét közBÉgre k" -er'ed6 megép'tése. E k~ zUlt é bonépüsUlt
él. 60 férőhelycs örcgr;K l':.apköz·· .tttlona Cyomán Kornzerusödtek egé z égügyi



intézményeínk. A burkul1; úthálózat különösen l':nd~,_', tün n()vf.:l<..t~t.1(, tt. MinrleL~ck

mellett sok egy~b tertileten - közvilágitás, ftirdC, fedett cBatorná~á8, be
tonjárda építés, stb. - jelentCs, vagy kisGbb-nagyotb e16rel~p~sek.

A hatodik ötéves tE)X'vidőszakban - egyezően ul'ballizácj cí~] cél.jainkkal - to
vább kell foko:<:ni tervszerü erőfeszítéseinket. Fontos feladat a lakásépíté
si program fo_ytatása. 26 állami célcsopol'tos lakás meg(.ipi tésére kaptunk
központi fej leS2, té st, támogatást Mef,kezdéídött az Ujkerl; sori lakótelep be
épí Lése. Jelenleg építés "J.léi.tt áll 65 db OtP-lakás, me __J' 198L végén és
19820 tavaszán folyamatosan átadásra kerüL Továbbo 52 lélkás átadása 1984
85-re van ütc:mezve. A rendezési ter'v szerint -_gyani tt 'csf,ládi házak épí té
sér-e is lf;hető ég vano Gyakorlatilag a tn'"vidőszak alatt 'l két nagy özség
telj esen össz GE;püll1e t Befe j e?: ődik GJomán a liez őgazdaságj Sz.akmunkásképző

Iskola épitéSl~, 8 állami támogatást biztosi tuttak egy kor';·,zerü tornacsarnok
fe_épí tésére. Folyamatban van a zaval"tals.n vizellátás biztosí tása érdekében
a fc szini vizkivételi mü k":'vi teli szintü terv 8zése. 2-) é'ven belül megtör
tér;het a kivitelezés, s ezzel véglegesen rnegoldódj.k Gyoma-End.rőd vizellá
tása. Jelentősen előre kell lépnünk a szilárd u.rkoJ.atú úthálózat fe~lesz~

tésében, me:r't ezen a téren a legrosszabbak urbanizációs mutatóink.

Csak néhány kiemeIt, fo~,tosabb terveélt emlitettem. A két na. yközség ta
nácsülése a napokban· tárgyalja meg hatodik ötéves terv' költségvetési és
fe-lesztési terveit. Itt a t~Dác8tag elvtársak kifejt":'k véleményeiket gaz~

dálkodási tennivalóinkr61. Mindent egycsap~sra megoldani nem ehet. Ok09an
kellrangsorolni, s még okosabban megszervezni a munkák 'végrehajtásáto Nagy
szükség van a jövőben is a lakosság s6gitő- és csel.ekvőké zségére, hogy a~

együtt el_atározott célt mielőbb elérhessük, hogy várossá fejlődhessüuk.

y

Varga Zsigmond
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TUdvalev~ a mai gyorsuló viláeban,
hogy a dolgozó embernek szinte
élets~iikséglete a munka zajából ki
kapcsolódni, hétvégeken valamilyen
pihentető időtöltésben részt vennio

Községünkben a szabadidő hasznos,
kellemes eltöltésére kiváló lehetC
séget nyújt a HÁRMAS-K0RÖS folyó és
holtágaínak vizter'ülete gyönyörü
környezete~ .füves-fás partjai.

Egyszóval. az ember egészséges-csen
des pihenésére 9 vizi sportok üzésé
re, a sporthorgászat iránti hodolá
sára.

A leirt kÖlülményekből eredően, de
különösen az endrődi horgász sport
életrehivisának jószándékával in
dult meg 1970. őszén az ENDRŐDI
HORGÁSZ, EGYESÜLET megszervez.é e ~

Itt is elismeréssel kell szólnunk
a heJyi tanácsnál dolgozó T~már Im
re, Hegedüs 'l'ibor, Hanyecz lViihály

és Fagy§s Mátyás pedagógus önkéntea
szervezőkről ~ és nem utolsósorban
Szélpál József, Trubó Imre, Ki ze1y
Ferenc, Fekécs Pál, a Kovácsok, a
Szabók, a Timárok, a véhák, s még
sokan mások ~ mind régi sporthor~

gászok 9 érdemesített kezdeményezők

ről? kik~orábban a már néhány év
tizede mUködő gyomai egyesületbe
szerveződtek..

A lelkes szervezőmunka eredményes
eseményei időrendben a következő

képpen alakultak: 1970 0 november
24-én; SZERVEZŐ BIZOTTSÁG megal 
kulása. Tagjai: Fagyas Mátyá~? Ha~

nyecz Mihály? Hegedüs Tibor és T1
már Imre. 1970. decembe~ lo-én; a
Szervező Bizottság ü1ésén a szer=
vezőmunka értékelése, a további
feladatok meghatározása. 19710 ja
nuár 20-án; a Szervező BOz ttság
ülésén a végzet t sze_'vezőmunka ösz
szegzése, alaku_ó közgyüléa any~gá~

nak összeál ítása , egyeztetése.



1971. január 24-~n; alakuló közgyU
lés, mely a~ ENDRŐDI HOHGÁSZ EGYEw
SÜLET megalakulását kimondta, meg
választotta tiszts~gviselőit, jó
váhagyta alapszabályáto Közgyülés
leveze;;ő elnöke: Szabó István
/nyomu.ász/.

EGYESÜLETUNK CÉLJA - a felsőbb
szervek által is jóváhagyott alap
szabályunkban van rögzitve: - fl
horgászsport fejle8ztése~ népsze
rUsitése; - Tagjai részére kedvező

horgászati lehetőségek biztos'tásaj
-,Horgászoknak a szocialista társa
dalmi rend megbecsUlése, a társa
dalmi együttélés és a horgász er
köles szabályainak tiszteletben tar
tására, a természet szeretetére és
védelmére való nevelés.

A megfogalmazott célok tartalmi ér
vényesülés~ben egyesületünk tagsá
gának az elmúlt tiz év alatt elért
eredményeiről is kivánunk szólni!
Megregedva a lehetőségetv az ENDRŐ
DI HIRADÓ útján is az ismeretbővi~ ~
t~s j ószándékávEil néhány tájékoz ta... ,.,
tó adat egyesületUnk 10 éves tevé
kenysége tUkrében:- Alapitó tagsá
gunk létszáma: 124 felnőtt és 2 fő

ifjúsági; - Évenként egyesUleti hal
fogóversenyt rendezünk~ melyen a he
lyezettek tárgy jutalomban részesül
nek; - EgyesületQDk versenycsapata
részt vesz a megyei versenyeken,
1980 0 éVben Ie helyezést értünk el
!Halmágyi Rólandné/; - Ifjúsági tag
jaink vetélkedőn vesznek részt, és
többen voltak horgásztáborban; 
EgyesUletiink 10 0 évfordulójára EM-~

LÉKFÜZETET adtunk ki mozgalmunk tör
ténetéről, melyet megkaptak az egye
sUlet tagjai és a helyi gazdasági és
társadalmi szervek.

EgyesületUnk léte'és működésének

eredménye az is, hogy mind többen
szerették meg a horgász sport élmé
nyeit - szinte évről-évre növekedett
tagságunk tábora.

1980. december 31. napján taglétszá
munk: 175 fő felnőtt /ebből 3 nő!,

29 fő ifjúsági és 4·3 fő gyermekhor
gász!

Ezzel párhuzamosan mind kevesebb
azoknak a száma községiinkbem 1 akik
engedély nélkül horgásznak! Ugy~nis

csak egyesUleti tag kaphat horgászje
gyet!

Közismert, hogy az egyesületek műkö

désének fel té '1;elei t jogszabályok ir-

ják elő~ A mi egY8sUldilnk ls C1nnak
alapjá,n, valamint a már emlitett
ALAPSZABÁLYUNK szerint tevékenykedik,
és azt az állami felUgyelet, va_a
mint felsőbb horgászBzervek is ellen-
" .,
orZ~Ko

EgyesUletünk mük~déséről lAgutóbb
1981. áprilisi vb., testületi ülésen
számoltunk be, ahol elismeréssel
nyilatkoztak munkánkról. Azon tú e
nően szó volt arról, hogy az Egye~

silletet önálló irodahelyiséggel 86~

gitik az érintett tanáosi-gazdasá
gi szervek,"

Azt is magállapitották, hogy közsé
gUnk társadalmi életében is jó ha
tással tölti be szerepét Egyesüle
tünk, hiszen a folyó partján rende
zett versenyeken nem csak tagjaink
nak, hanem hozzátartozóiknak, ven
dégeinknek mindenkor ,kellemes szó
rakozásban volt és lehet részeL:

Legközelebbi halfogóv6rseny-r' ndez
venylink hagyományosan a közúti hid
nál lesz 19810 június 13- és 14-én
délig! Tagjainkat, hozzátartozó kat,
vendégeike~ is szeretettel hivjuk,
várjvl{j

KözgyülésUnk által 1981~ február 8
án megválasztott vezetőség: Fagyas
Mátyás elnök 9 Czibulka György el
nökhelyettes j Hanyecz Mihály titkár,
Szmola Sándor pénztáros, Dr. Valach
Béla versenyfelelő8, Timár Sándor
ifjusági felelős, Mészáros Lajos
víz- és környezetvédeJ~i felelőa

Martinák Imre halőri felelős, Szu
roVecz Máté megyei küldött és okta
tási felelős"

Vezetőségűnk arra törekszik, hogy
Egyesületlink működése továbbra is
töretlen legyen, községűnk horgász
sport ja fe~lődjön, a már emlitett
célkitüzéseink mindjobban érvénye
süljeneke

Tisztelettel és szeretettel várjuk
községü~k dclgozóit, az ifjúságot,
a nőket tagságunk táborába. Mind
többen v6gy~nek r~azt a szabadid5
egészséges és kellemes eltöltésébe f

környezetünk szeretetében, a termé~

szet védelmében Egyeslilettink szer
vezett keretei között.

HorgászUdvözlettel
HsE o ~lnöksége nevében:

Hanyecz Mihály
titkár



e v ,s~'Iá áso~ anl nin"-~ n
Az ősz folyamán lE,62 ha kenyérgabona lett elvetve, melynek nagy rés:elc j6l
telelt át. Sajnos )60 ha károsodott belviz miatt. A gabonák tavaszi ápolá
sa, növérlyvédeLme, fej trágyázása rnegt örtén t < Jelenlegi állapota löelégi t ő,

jó közepes termésl"e an kilátás o Az ősszel ~!dett 177 ha kápo8ztarepcéből

kipusz tult 85 ha, :helyette ma.~borsó és tavaszi árpa kel"'Ü.lt elvetésre o

-92 ha terUleten szuper elit fokozat~ vöröshere került telepitésre vet5mag
és tömegT.akarmány-biztositásra. Jelenleg szépen növekedik o

Termelőszövetkezetünk jelentős növénye a kukorica, ebből 1006 ha közös, 30ö
ba háztáji terület ~s 212 ha-on silóként került jó minőségben elvetésre. Az
egész területen biztosi totta S~,öVE!tkezetUnk él legkorszerU'bb technológiát
és a legjobb fajtákat. A kedveZőtlen hideg idő elm~ltával kiosit késett a
kelés, de jelenleg egyöntetUen kik81t és szépen fejlődnek nÖvényeink.

Hasonlóan jól előkészitett talajba és jó minőségben került elvetésre 314
ha na9raforgó; amely ugyancsak szépen, egyöntetüen kikelt.

Terrnelős:Gövetkezetünk tagjai a 8zakvez.etők irányitásával példás munkát vé
geztek a tavaszi munkák időszakában a növénytermesztés többi tertiletén ie.
TermGlőszövetkezetünk1981. május 2l-i vezetőségi ülése elismerését fejez
te ka i jól végzett munkáért~

Az állattenyésztésben dolgozó tagtársaink~ s~akvozetők folyamatos mu~kav~g

zéssel biztosit ják a terv szerinti hizó~9 tej- és gyapj~termékek értékeei~

tését, amely jelentős p~nzbevételt biztosit szövetkezetUnknek.

Termelőszövetkezetünkben a jelenlegi sertésállomány öt telepen ~an elhe
lyezve korszerUtlen, igen rossz körülmények között. A munkavégzés feltéte
1ei nagyon kedvezőtlenék. Ezért vette tervbe termelősz6vetkezetUnkvezető
sége, hogyaperesi terUleten lev5 sertéstelepet fel6jitJa és b5viti. A bő

vités során a telep 520 koca fér-őhelyesre növek8zik, és ezen telepen esz
nek a sertések meghizlalva, évi 70000 dbe Ennek bíz-coeitasára fel kell ép1
teni II db kUlönböző rendeltetésü épületet. ftz épületek és a további terme
lés az AGROKOMPLEX rendszerLek megfelelően kerUl megvalú9itá8ra~ A létes1t
illény megépi tésének össz c költsége várhatóan 30.775 m/Ft.,ban rJealizá16d1k.
Jelenleg tervezése van folyamatban, az épitkezések várhatáan ez év augusz
tusában kezd6dnek meg és 1982. év ~égére fejeződik be. SzövetkezetUnk az
éVben J0860 hizót értékesit? de a jelenlegi rossz elhelyezés miatt a ~övet

ke:Gő években ez már nem ismételhető meg < Ezél"t vál t szUkségessé sertéatele
pUnk bőv j. tő r<ekon8trukciója".

A sertéstelephez csatlakozóan épül 6 millió fo:J.'int költséggel hígtrá.gya fá
zisbontó és szenyviztisztitó v mellyel a környezetvédelmi előírásoknak is
eJ.eget kiván tenni szövetke~8tünk.

Timár Gergely
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A Móra }'erenc irá.nyHotta ásatások során a Lyukasbalomnál történt:

A halomtól délre elterülő terület a ványai útig Fekécs Ignác tulajdonába.

került 1902-oen. A tulajdonos ősei Trencsén megyéből vándoroltak Endrődre~

juhászkodással foglalkoztaL 1909-ben megvették 9_ Berettyó és a már tulaj

donukat képező terület közt levő földet, melyen a Lyukasbalom van.

Akkor a halom északi oldalában, mely a Berettyára néz 4 méternyi hosszúsá

gú tágas, folyosósze:r.'ü lilyuk'il vezetett a halom belsejébe. J:\ mende~monda sze~

rint betyárok búvóhelyéül szolgált, kik a konderosi csárda környékén mutat

koztak időnként~

Mivel ismeretlen egyének jelentek meg olykor és ásogattak~ a Fekécs család

betúratta a lyuk-folyosót. A megjelenőket pedig távozásra szólitották fel

minden esetben, mivel most már a terület a család tulajdonát képezte és nem

tartották kivánatosnak ismeretlen emberek r-övidebb-hosszabb jelenlétét.

19l9~ben a lyukat Var'jú Imre komájával. kibontotta atule,jdonos, hogy a román

megszállás idején r~jtőző helyül szolgáljon.

1929-ben a tulajdonos a halom elhordásához kezdett 9 hogy annak jó minóségü

talajával szikes földjét teritse: javitsa. Az egész halom elhordására gon

doltak~ mellyel a vissza-visszatérő ismeretlen kutatók zaklatását is meg~~

szüntessék"

A bontást a halom nyugati oldalán kezQték o Pár napi munka után egy csont

vázra bukkantak,"mel minden valós?;inüség szerint agyonütött embe:r: lehetett,

mert nem sírba volt fektetve 9 hanem egy szük gödörbe volt belegyö~ö8zölve,

úgy~ hogya kéz- és lábcsontjai egymáson hevertek" ~ emlékezik vissza a

most 80 éves Fekécs Ignáco

A talált csontot szétpiszkálták 9 szétdobálták. Semmit nem találtak a csont~

váz mell ett.

pár nap múlva mogjelent e, Szegedi Múzeum megbizásából Kotormány János 9 Móra

"szárnysegéde" • Nagylaposon fogadott embereket az ása-cáshoz és Fekécs ta=

nyáján ütötte fel szállását Kotormányo

Hamarosan újabb sir és egy nagy méretü agYagedény került előo Minden bizony~

nyal gabonatároló edényként szolgált< Ez ősszel történt, mert Fekécs Ignác

Kotormány t elvezette Varjú Imre komájához névnapra /november 5./. A beállt

-esős i~ő miatt az ásatásokat abbahagyták~ A ládákba csomagolt leleteket és

Kotormány Jánost Fekécs Ignác vitte ki kocsin a nagylaposi állomásra, és t

találkozott Móra Ferenceel. Terv volt~ hogy 2 halom további bontásskor jött



volna ki ismét a múzeum kutatója. Azonban a zavaruw idők 88 MÓ.r.a halála mi

att további ásatásra nem került sor.

Kotorány váratlan megjelenését az idézte elő, hogy Túrkeve kiváló régésze,

dr. gyöngyöshalászi halászi Vadász Pál értesült a halomban talált zsugori

tott csontvázról 9 sértesitette Mórát.
!

A leletekkel kapcsolatban a Szegedi Múzeumtól az alábbi értesitést kaptam:

" •••Móra Ferenc endrődi ásatásairól meglehetősen kevés információnk van: az
I

előkerül t J tárgyakon és a rájuk vonatkoz6 leltárkönyvi bej egyzéseken /Ö. 55.

70.1-107, 53.159 .1-2/kivül semmiféle doktlIDentációs felj egyzésünk, fotónk

n~m maradt az 1929-e8 endrődi kutatásokról •• o

Az előkerült leletek az újkőkor legkorábbi időszakából !Körös-kultúral

származnak."

Az 1970-e8 évek elején Budai Béla, az utolsó ce~jti tanitó jelentős mennyi

ségü cseréptöredéket piszkált felszinre 5 gyüjtött össze. Ázokból azonban .

semmi nem maradt fenn.

Vaszkó Iréntől származik az alábbi értesülés:

A Miinche ben rendezet"c régészeti kiálli táson ~ 1970. körül kiállitottak egy
kokors:~;lkj. pecsételőt~ mely Endrődről származik, s akiállitás egyik igen
értékes dQTabja volt. /Értesülését dr. Ecsédiné Maráz Borískától, a pécsi
múzeum vezetőjétől szerezte./

1952-ben volt tanitványom Varga Katalin~ az ált. isk. 80 o~ tanulója. hpja,

ki a második világháborúban főhadnagyként 8zolgált 9 hazakerlilve "digÓ4ás

sal fogla,lkozott. A ku-öikolás, teri tés során igen értéke leletekre bukkant.

IRa valaki tud segíteni a nevezett felkeresésében, szives segítségét kérem.1

Terv: a közeli időben meglátogat juk a szegedi, szarvasi, gyulai, dévaványai
múzeumot, és az ott levő endrődi eredetü leletekről fotókat készítünk, majd
a müvelődési ház segitségével közzé tesszük.

A további kutatások céljára tervezzük egy Ronismereti szakkör szervezését.

Érdeklődők bekapcsolódását szivesen várjuk •

.Érdek.ea m~r.de-mondák hallhatók a "Kalmárok kincséről", maly szerint 1860.
körül aranylemez /borjú; szarvas?/ leletre bukkantak a határban.

lelS-ban 654 ház Endrőd. Lakossága: 4873 lélek. kik közül Ilo göröghitti.
IH.D.!



18:;8-ban épiil t a Blld[~pe8 t-Békéscsaba-fl.r:'aQ-'l'bvü:-LJ_usó VéiS0 tvor13.1.
Ennek léte~ités8 soráú elődeink nagy 1~~ető8éget 3~rilajtottak el, mikor ar
ra hivatkoz-va., hogya "masjna felégetheti a közr;Éget, eliiti a jószágot ~s

zaj ával zavarja az Jjszakák békés ny~galmjt'r - nem ongedt~k, hogyaközségen
haladjon át a vasútvonal.

Endrőd kÖFségről 1852" és 1882. közt készült térl\.ép van birtokomban, melyen

még hárQm szélmalom van bejegyezve: a Jzabó szélmalom a szarvasi és a kondo

rosi út közt, másik a ridegvárosi d.i::J.:i.°álómalom szomszédságában, harmadik a

.ozarvasv~gi temető nyugati oldaláne A térképen posta is jelölve van.lVIegta

lálható rajta a Dombszög helyén állt katons3zálló épülete /később iskolának

v/ette meg a községi mellett közlekedő révhajó /komp/ ÜJ; melyet elődeink

"rihajónak" tituláltak.

C,gcrnus plébános idejében tervbe vették: Öregszőlőben~ Nagylaposon és Csej

ten is templom épitését.

A Gyoma-Endrőd-Kondoy,os Co lap~ melyet Nád.udvari nyomdájában szerkesztet

tek, Csernus ellen állandó támadásokat intéz. Ennek kivédésére hozza létre

az apát a H,~{M~S-RÖRÖS hitbuzgalmi folyóiratot~ mely 19340 júniusától 1944

ig évenként 10 alkalommal jelent meg~

Az 1930-as évek elején új polgári iskola épitését tervezték a régi tornate~

rem portáján~ 11 régi polgári iskolát leventeotthon céljára elad.ták volna a

községnek s a kapott összeget államsegéllyel tervezték kiegésziteni, s igy

létrehozni a korszerü iskolát~ melyben helyet kapott volna az ipari iskola

is, disztermét pedig községi ünnepségekg rendezvények tartására is átenged

ték volna.

Felépitéséhez előbb a tornaterem létesítését valósitották meg~ Anyag bizto

sitásához tárgyalást folytattak a volt endrődi téglagyár megvásárlásárao

7 ezer p-t igértek v de csak la ezerért akarta adni a tulajdonos.

A polgári iskola kebelén belüll942-ben kereskedelmi 9 vagy gazdasági tanfo

lyamot kivánnak életre hívni:

"'.6Különösen fontosnak és életreszóló gondolatnak tartaná a kereskedelmi'

tanfolyam megszervezéséto Mert a zsidóság kiszoritása kitünő elhelyezkedési

lehetőséget biztosit a könyvelésben és kereskedelmi ismeretekben jártas ke

resztény fiatalság részére. De készséggel támogat juk pár hónapos téli gazda

sági tanfolyam felállitását is ••• o" /Iskolaszéki jegyzőkönyv: :942. márc.20./

Az iskolaszék gyülésén elhangzott a sortüzzel kapcsolatban az alábbi:

"Fájdalmas és szomor'Ú szivvel jelenti az elnök 8, képviselő választási korté~



ria megdöbbent6 esem~nycit. Hangoztatja, hogy miL llágy j~ldlt kUzdbtt a

mandá tumárt távolb6l néz te a viaskodást, az aj ánlásol< J.1.tán marad t két j elöl t

között a~orban választania kellett. Kijelenti azonban 9 hogy hem egyik 9 vagy

másik párt ellen van kifogás~,mert a nyiltan egyházellensQ sZociáldemokrata

párton kivül minden pártban lehetnek ás vannak jó katolikus embereke Ö csu

pán a hercegprímás Ő eminenciája körlevele szerillt járt el, m~kor arra kér

te hiveit, hogy szavazataikkal csak jó katolikus, vallé át és a~nak törvé
nyei t megtartó j elöl tet ';ámogassanak.

Tudomása szerint az új országgyülésen tárgyalás [jlá kerUl a polgál"i házas

ság reviziója, e törvény javaslatot hogjan támogathat olyan képviselő~ aki

nek házassága egyház szerint nincs rendben>

i.llandóan figy.elmezte-i;te hiveit, hogy öntudatos katolikusbo~ illően visel

kedjenek, s ne liljönek fel az izgató-lázitó beszédeknek.

Nem ha8znált a figyelmeztetése, s m(~gtörtént a 8zomol"'tí. eset, hogya feliz

gatott tömeget a karhatalom a lőfegyverek haBználatával tudta feloszlatni.

A képviselőtestület mélységes fájdalmát fejezi ki a történtek felett. E

szomorú körülmény 8,z,onban szolgáljon intő péld.ául.; őrizkedjí1..l1k a jövőben és

ne engedjük, hogy 8, lakosság n;yugalmát 9 közságünk békéjét bárki is felfor

gaGsa." /1935.111.29./

1940; A régi vágóhíd helyét r.emetőhöz csatolják~ Felépül a 8zarvasvégi ra-

vatalozó, s oda helyezik a Dombszög elől 8. müút korszerüsi tését akadályoz6

szobrot. /Nepomuki Szen-i; János, a Vizek v5dőszentje./

Az 1920-a8 években a szabad stran~ még a Ligeti-holtág Petőfi utcai torko

latánál volt és a vágóhidon öltöztek, vetköztek a strandolókc

--+=====--
Szabó /Piktor/ Imre mozitulajdonos az üzemet át kivánja, adni Kondor József

nek. Az egyháztanács gazdasági bizottsága jelentést teBz y hogy tüzvédelmileg

a mozi nem megfele16, Javasolja. hogy üzemeltetését csak úgy engedélyezze a

hatóság, ba, áttelepszik a Népház mozi termébe ,mely korszerU és minden ígényt

kielégito A termet üzemelésre átengedi, ha a tiszta bevétel 2o%-át az egy

háznak engedi át. /l942.V11.7./

194J~ 1 0 4.: A IULOT-mozgalom központja megkereste az iskolaszékct, hogy

tá~ogassa a mozgalom ama törekvését, mely szerint az Alföldön létesitendő

KA LOT FÖISKOI,Aeg;)dkét Endrőd községben óhaj taná felállftani. A KALOT a köz ..

ség től jelképes haszonbér_et eimén cea 20 holdnyi viz mellett fekvő szántó

földet kért. /Mai ligeti lakótelep./
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A cipész szövetkezet folN8matos fejlődése~ a technika és a termékek ko~aze

rüsitése az V~ ötéves terv időszakában is töretlen volt, A szövetkezet pá~t

és gazdasági vezetősége az elmúlt öt év alatt arra törekedett, hogy össz
hangba kerüljön a népgazdaság és a szükebb szö etkezeti kollektiva é~deke.

Az Ve ötéve~ tervben végzett munkát nem e. termelés mennyiségének nagyarányú
n6velése, hanem az értékesitési területek közötti célszerü a~ány kialakitá~
sára való törekvés jellemezteo Ennek szellemében a szövetkezet vezetése a
korábbinál nagyobb figyelmet forditott a nem 1~bel elszámolású expo~t foko
zásá~a és emellett a belföldi piaci igények jobb minoaégU ter.mékkel való el
látására törekedett o

A szövetkezet női utcai cipőket gyárt és igy ebben a kategóriában veszi f
a versenyt a fejlett nyugati cipőiparralo A feladatoknak csak úgy tudott
eleget tenni p hogy a termelő berendezéseit és a gépparkat folyamatosan ko~

szerüsitette .. Az Vo ötéves tervben meg'l1aIósuIt épület- és gápi beruházá ok
alapján korszerU: üzemcsarnokok, megfelelő gépesitéssel á Inak a termelés
rendelkezésére,

~ szövetkezet alaptevékenységének nettó árbevétele 1975-h~z visz nyitva t~bb

mint 50%-kal emeIkedett o

1979-ben az előző évhez viszonyitva belkereskedelmi értékesités 203%-kal nö
vekedett. Összességében a belkereskedelmi értékesítés 19750 évi bázishoz vi
szonyítva több ffiint háromszorosára növekedett. A nem rubel elszámolású ex
pox-i; eo tervidőszak Eüatt 24%-kal nőtto A piaci igények változása a termék
8ze3?kezet változását is illegkövetelio 1979~ben megkezdődött a női bokacipők

és rövi sz árú_ csizmák gyártása, igy a sz~vetkezet az 1979.és 80-as évben az
emlitett termékből mintegy 2J.o ezer párat termelt.

A termék~k korszerüsi tésével esztétikai megjelenése mellett-'nagy gondot kel
lett fordítani a termékek minő8égi~ szintjére.

A termékszerkezet változása 9 a piaci igények kielég tését szolgálta, ugy~n

akkor befolyásolta atermékek munkaigényességét& Ez a hatás elsősorban abban
nyilvánaít meg~ hogy az egy pár cipőrs ~orditott munkaidőnorma n~vekedett.

A munkaidő jobb kihasználását a sz~vetkezetben az üZem- és munkaszervezési
intézkedések is elősegitettéko .A szövetkezet arra törekedett, hogy csökkent
se a gépállás miatt kiesett időt~ növelje a ledolgozott munkaórák számát.
Az 1980-a8 évben kiesett munkaidő az 1975. évihez viszonyítva 38:7~=kal csök
kent.

Az V. ötéves terv idő2zaka alatt több esetben változtak a gazdálkodás fel
tételei. Válto~ott a szövetkezet telephelyeínek száma, a medgyesegyházi és
battonyai üzemrésszel bővült a szövetkezet.

A gazdasági eredményt a te~időszak alatt befolyásolta a piaci helyzet ese~

tenkénti kedvezőtlen alakulása o 1977-től kezdődően a gazdálkodás eredményes
sége dinamikusan fejlődött.

A gazdasági eredmények alapján mind.en esetben támogatta az skolák, óvodák
épitését~ kQmmv~ális létesitmények létrehozását, ~ömegs~ervezeteket, spo~t-
mozgalmakai~ kult~~ális intézményeket. . .

. A te~vidőszak alatt külön óvodaépitésre 450.000 Ft-ot, isko aépitésre
350.000 Ft-ot biztositott a szövetkezet~



A korszcrü technika ó.lko.lnJCizás<:J. rr:ellei t: ITI \.1YI kah c , . i kCY.'iilményel< javi tására
és a dolgozók érdekében tett intézked(sek js Jib.;~lemre m~ltóak voltak. A

11 szövetkezet a dolgozó kismamá.k részére egy mÜszó.kos tE:rrn"lőkört szerV8
zett és igy az ott dolgozó több gyermekes családallyák is gyermekeil\.et el
tudják helyezni óvodába, bölcsődébe is.

A szövetkezeten belül biL;tosHott az ifjúság és a dolgozók önmüvelődési és
szórakozási igényeinek kielégltése.

11 szövetkE)zet dolgozói igénybe veszik él n1eglevő bus?okat hétvégi kirándulá
sokra, szinházlátogatásokrao

A szövetkezet dolgozói közül több mint 100 fő aZ 9 elei igen aktivan dolgozik
üzemi és községi szintü különböző bizottságo'r.ban, válas?,tott testületek.ben.

A tennelési feladatok teljesitésében a szocialista vonások erősitésében je
len tős szerepet j átszanak a szoc. bl'igádok. A tel~mc;lé2 egy-egy átlagnál na
gyobb feladatának megoldásánál a brigádok jelentették az aktiv húzóerőt, a
példamutatást. Társadalompoli'Likai tevékenységük igen ,jelentős. Óvodákat 9

iskolákat, ö~agek napközi otthonát patronálják folyamatosano A kommunista
müszakok ke~deményez6i.

11 szövetke:z;et kollektivája az V. ötéves terv id6szakában a szccialista mun
kaversenyben való rés~vétel alapján három alkalofIUUéU érte el a Könnyüipar
Kiváló Szövetkezete cimet és az 1980-as év munkája alapján az OKISZ Kiváló
Szövetkezete kitüntető cimet ~rte el.

A3 V~ ötéves terv időszakában a piac megköveteli a termékek müszaki szint
jének további növelését.

A szöve-'ckezd a VI. ötéves tervben 14·%-os termelési érték növekedést irá
nyoz e16. Feladatként jelentkezik az üzem és munkaszervezés tertiletén való
további e16relépés. Lényeges szempontkéDt szerepel a gazdálkodás területén
a kG ltségek csökkentése és a telwékek minőségi szintjének növelése.

A szövetkezet vezetősége a napi munka során arra törekszik, hogy emelje az
irányi tó-szervező munka szinvonalát • A termelés folyamatosságát a szövetke
zet a társ- és kooperáló vállalatokkal történ6 szorosabb egytittmüködéssel
kivánja biztositani.

A szövetkezet vezet6ségét a tagság erejére támaszkodva az a cél vezérli,
hogya jelenlegi gazdasági körülmények között a VI. ötéves terv feladatajt
teljesitse, 8 dolgozók megtalálják s?ámitásaikat.





enin T
A termelőszövetkezet valamennyi bri-
ádja be:apc olódott a XII. Kong

res zus tiszteletére inditott ffiunka
versenybe, vállalásaikat ennek szel
lemében tették .g. Amit vállaltak,
becsüleutel teljesitették is.

A -erme ;, zÖi1etkezet vezetősége ér
tékelLe munkájukat, a tett vállalások
Lel'esitését, és a szocial'sta bri
gádeim ad mán ozásán tú_ 7 b):'igádnak
össze, en 23 ~4-oo Ft pénzJl..ltalmat adott ~

melyet ápri_is 4~én ünnepi gyülésen
ettek á·~.

- Balogh Lajos, a szövetkezet tagja,
ková smester, sok évtizedes be sü
~_etes és szorgaJJnas munkája e1i8me,..
ré eként nyugdijba vonulása alkalmá
bó IVÁLÓ MUNKÁÉRT miniszteri ki
tüntetésben részesült, melyet a me
gy,ei tanácsnál rendezett ünnepségen
vett át.

- Az üzem.: ünnepségen termelőszövet

kezetünk tagjai közü112-en 20 éves,
7-ert la éves törzsgá~da üzemi kitün
tetésben ~észesültek.

--_....._--
A szövetkezet 1980-ban a búza- és
ukorica-termesztésben igen jelentős

eredményt ért el. A Területi Szövet
ség által szervezett verseny kereté
ben az adott kategóriában mindkét nö
vény termesztésében a második helye~

zést érte el. Eredményei alapján ösz
szese._ 17. ooo Ft pénzjutalomban ré
szesült, ID,ly öss~eg a szövetkezet
dolgozói között munkájuk arányában
került felosztásra..,--
f. termelőszövetkezet Vöröskereszt
Szervezetének v0zetősége rendszere
sen 8~:crve:6i a ··.éri tés entes véra-

dást a s7.övetkezet tagjai és dolgo
zói körében. Ez év május lb-án a
községi szervezet vezetőségével kö
zösen szervezett véradáson 50 véradó
több mint 18 li ter vért ad.ott téri
tésmentesen. A ren szeres véradók
közü117-en kaptak o-szeres, 15
s~örö8, 20-szoros téritésmentes vér
adás elismeré~eként kitü tetést a
Magyar Vöröskereszt Országos Köz
pont jától. Terme16szövetkezetün_ pe~

dig pénzjutalomban ré~zesitette a
kitüntetett véradókat.

--.-~-
TermelőszövetkezeLtink- ISZ-vezető
sége értéke __ te az elmúlt mozgalmi
éVet. A KISZ-élet 'ón~~.mondható,

tagság létszáma több mint 10 ~őve_

növekedett, ami an~~'t jelent, hogy
a terme őszövetkezet 105 30 éven
aluli f~atalságábó 58 KISZ-t gunk
an. Megtörtént a vezetőség újravá

lasztása, aki ár az új, szaba abb
cselekvés jegyében áll'totta össze
az 1981 Q évi akcióprogramját. Az
&~cióprogramból ~ ak két gondolat:
- Elkészült a te2~előszövetkezet

KISZ-parkja, mely a n ári szabadidő

program~~k fő helyszine le z.

- Védnöksége vál altunk az épü ő

sertéstelep fö1ött~·

KISZ-tagságunk átérzi a feladat
nagyságát, fontosságátés nagy áka
rással néz a feladat megvalóaulása,
megvalósitása elé, hiszen a terme-o
lőszövetkezet életében a ts_ep ha
táridőre ~aló e készülése döntő fon
tosságú.

A termelőszö etkezet ~ezetősége a
napokban ér éke te az I jUBági T"r
vény szellemében a fiatalokkal kap
csolatos felada ok végrehajtását •

Az intézkedési tervben meghatározott
feladatokat a vezetőség idwarány 
san végrehajtotta és összességében
a fiatalok he yze e a termelő-Zövet~

kezetben jónak m nd__ató.



Béke Tsz
Április 4-én a fels2',abadulEÍ; !l

nepség keretében került sor a °:JtoO
cialista versenymozgalomban kima
gasló eredményeket elért brigádkol
lektivák elismerésére és jutalmazá~

sára o Ez alkalommal vették át a
törzsgárda- és jublleumi jutalmakat
több éves és évtizedes munkásságuk
elismeréseként a -termelőszövetkeze-i:;

tagjaL

fl szövetkezet évek úta szép eredmé
nyeket ér el a napr'aforgó-termesz
tésben. A~ almó1t éVben a Körösök
Vidéke Tsz Szövetség által meghir
detett ágazati versenyben a harmadik
helyezést érte el az adott kategóri
án belül. Az ezzel járó pénzjutalmat
a napraforgó-termesztésben különösen
kiemelkedő munkát végz615 szocialis
ta brigádtag vette át.

Dolgozói hazánk felszabadulásának
360 évfordulója tisztelstére,vala
_Ont a szö~etkezet megalakulásának

30 éves évfordulója 8_kalmából ün
nepi megemlékezést tartottak.

A kongressz~si versenyben részt ve
v6 szocialista brigádok közül a
"Kossuth" és "'Petőfi" a szocialista
brigádérem arany fokozatát, a Május
1. brigád az ezüst fokozatot 9 és a
November 7., valamint az Október 60
brigád a bronz fokozatot nyerte el.

~&.~bó ~p ri o. t0,.,0 e zet

Kiváló munkája elismeréseként mi
niszteri kitüntetésben részesült
Alt Imre,Kiváló Dolgozó termelő

szövetkezeti kitüntet~sben Ámbrózi
Mihály, Baráth bttó 9 Hornok Józaef p

Mikó László, Olili~ Lászlóné és ido
Rácz István termelőszövetkez~t_ ta
gok részesülteko

Ezenkivül a különböző társadalmi
szervekben végzett példamutató mub
káért átvett kitüntetésekhez pénz~

jutalmat vettek át a tsz dolgozói c

A munkásőrségben teljesitett megbi
zatásért l fő_ az önkéntes rendőri

szolgálatért 2 fŐ 9 Kiváló Véradó ki=
tüntetéshez 3 fő kapott anyagi el~s-

/ 4-rneres "o

A termelőszövetkezethez való hűség

megbecsüléseként la éves törzsgárda
cimet és jutalmat kapott II fő p 15
éves törzsgárda cimet és jutalmat
kapott 3 fő, 20 éves törzsgárda ci
met és jutalmat 27 fő kapott.

A 40 éves jubile;.:uni jutalmat . , a
25 éveset pedig 8 termelőszövetke~

zeti tag vette átc
Ez alkalommal 14 dolgozó részesült
a termelőszövetkezetben kidolgozott
és alkalmazásra került újitásért
anyagi elismerésbeue

Az ünnepséget az általános iskola
úttörői szinesítették az alkalomnak
megfelelő ~'zinvanalas müsorraL,

._-+-~

Az ünnepi megemlékezés keretében ke
rült sor a szocialista munkaverseny
ben kiváló oeredményt elért szocia
lista brigádok munkájának elismeré~

sére, a munkában, társadalmi lIIunká- o
ban élenjáró dolgozók kitüntetéBére~

törzsgárdatagok jutalmazására, a k

szövetkezet még élő alapitó tagjai
nak áldozatos mQ~kájuk elismerésére,
méltatásárae

KitQ~tetett brigádok: Ady Endre Sza
cialista-Brigád - ö oszörös aranyér
mes; vezet6je Timár Imréné' Hámán
Kató-Szocialista Brigád - ötszörös
aranyérmea, vezetője Beischráth Mi
hályné; Martos Flóra Szocialista
Brigád ~ négyszeres aranyérmes, Ve
zetőjeForgács Lászlóné; Radnóti
Miklós Szocialista Brigád = arany
érmes 9 vezetője Timár Imréné II~;

November 70 Szocialista Brigád 
ezüstérmes 9 vezetője Szakálos Mária;
Dobi István Szocialista Brigád

O

-

bronz érmes 9 vezetője Mészáros Fri=
gyesné; Rózsa Ferenc Szocial1 ta
Brigád ~ ezüstérmes~ vezetője Buza
Istvánné.

Kitüntetett dolgoZók~ Szövetkezeti
Ipar Kiváló Dolgozója kitüntető 01=
met kapták; Béni Leventéné és Gyu=
r1cza Bélánéo Ipari Szövetkezet Ki
váló Dolgozója kitPntetó cimet kap=
ták: Arany dánielné, Dinya Imréné,
Fagyas Eszter, Uubucz Károly, Id.
Fábián Gyuláné, oGál Lász16né, Sebők

Sándorné •



öve keze

ÁFÉSZ
1981. évi tervében 502 millió 0
rint árl1foI'galom és termelés':" érték
elérését tüzte ki célul, ami 6,4%
os növekedésnek felel mAg a 1~z's

hoz Viszonyi~ve.

E forgalo~- és ter Gl~8ndvekedést

a gazdaságosság növckbd~sére, az
olért ellátási szí vonal mG~tartá9a

és lehet6ség szerint: ~avitása mel
lett k':" ánjuk e érni.

- A közeljbv6ben roeekezd5dik End~6

dön a vágóhid b6vitése, korsz8r~ í
tése, me_ynek üzembel~pése 1982-ben
várható. .

- 1981. évben tovább szorgalmaz zuk
a szakjTlai és politikai képf::si téssel
még nem rendelkez6 dolgozók bei-_o~

lázását. Állami oktatásban 20 fő

vesz ré zt.

AlapfoKú politikai képesités meg
szerzéséért 5 fő, középfoK" és fel
sőf kú végzettség megsze,r'zéséért 5
fő tanul. Politi~a':" oktatásra 232
fő 'ár.

•'=====-
Takarékszövetke e
Az 1980. évben elért eredmények
alapján - most hetedik alkalommal
- megkapta a Kiváló Takarékszövet
kezet cimet és a kiválók között is
a legjob~nak járó vándorserleget.

A takarékszövetkezetnél 3 szocia
lista brigád müködik. A Martos Fló
ra és a Peiőfi Sándor brigádok ~

melyek 1978" január l-én alaKul tak
~ az elmúlt évi eredményeik) illet
ve vállalás~iktúlteljesitésáneké-~

tékeléseként "Szocialista brigád
zászlótIl kaptak.

Az 1965c óta eredményesen mUköd6
Tyereskova Szocialista Brigád a
szocialista m'nkaversenyben az el-

m '].t évt<::ll I'lért '~:l·Üu.m."n:vei é.1.l;:~pjún

éi pénzini:~zetE:k k(;~ött e:_ső é,J.ka
lornmal ad mányozott. "Ága/,at /szak~

mal kivá.ló b.L'ig3dja" kitüntetésben
részesült o

A takaréxszövctkezc.t betétállomány~

IDa már meghaladja a 200 millió Ft
ot, kölcscnállománya pedig a 26
milliót.

.'=======-
Cipész
1~80. évi munkájáért aL. OKISZ Kiváló
.sz öVetkez ete ki tünte tést nyerte el.
Ez alkalomból 19 d gozó részesült
Kiváló Dolgozó kituutetésben, Szö
vetkezeti Ipar Kiváló Do_gozója ki
tüntetést pedig 2 f6 kapott.

A szocialista brigádok ré zére a
arany 9 3 ezüst és 2 bronz kitUntetés
került átadásra, 5 brigád kapta meg
a Szoc. brigád zászlót és egy a
Szoc. brigád oklevelet.

Jutalo~ban rész.esült 269 fő, igy a
brigádokkal együtt 378 f6 a ot
anyagi elismerést •

--+--
Szövetkezetünk vezetősége maJU8 16
án öt család részére szer'vezett üZe
men belüli névadó ünnepséget. Az ily
en jellegü tevékenység, illetve az
abban való részvétel egyre jobban
kedvelt forma e Az érintett családok
véleménye 8.1apján biztosak vagyunk
abban, hogy egyre többen vesz:k
igénybe az ilyen jellegü rendezvé
nyeket e

--_....'-.--
A szövetke~'.et Ifjú gárda szakasza
részt vett a Járási Ifjúgárda szem
lén. A sz~kasz IVe helyezést ért e ,
ezentúl különdijban 's részesülu az
elért eredményei alapján.

ENORŐ I HlRADÓ

Kiadj:
A MSZMP End,fSd N gyköz IP6rtbll:otU~llMtk

Agit (;r6i 61 Pr nda K6zpontl.

FÖllZerk ~t6:

Pln1ér S ndor

Sz keutl:
Az ftitot A iUcl6. csoport

kl rt f
Kenye,.. Iltv6n

K ItuIt:
A! ENeI hálnyomd'J.r.
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