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._------------ - - -
Az Olvasóhoz, olvasóinkhoz 

A kormány szóvivője néhány perce 
fejezte be tájékoztatóját a Miniszterta
nács üléséről. A televízió híradójából 
megtudtuk azt is, mi történt Európában 
és azon kívül· Nem is olyan régen vi
táztunk a "Rába" riportfilmről . . . S 
minderről másnap reggel olvashattunk 
is a napilapokban. 

oldala egyformán korrektül bemutattas
sék. Oszintén reméljük: közösségteremtő 
erő lesz a Halasi Tükör. Olyan orgá
num, me ly mozgósít, érdekeket tár .föl, 
de mindenképp együttgondolkodásra, kö
zös cselekvésre késztet. 

A lapot - jórészt - nem hivatásos 
újságírók írják. Mi írjuk önmagunkról. 
Nekünk is szól azonban József Attila 
intelme: ".'. az igazat mondd, ne csak 
a valódit ... " Valamennyi, a nyilvános
ságnak szánt gondolat csak ezzel a fe
lelősséggel jelenjen meg ez oldalakon! 

A tavasz 
három pillanata 

Vajo,n tudjuk-e, miközben botlado.1.unk 
az ország, a nagyvilág dolgai között: 
mi zajlik le nálunk, itt, ebben a vá
rosban és környékén? Miről, kik vitat
koztak a tanács, a népfront, a pártbi
zottság ülésén? Miért zárták le a Bajza 
utcát? Eredményes-e az Ikarus halasi 
gyára? 

Többen úgy érezzük, azt tapasztaljuk, 
saját dolgainkban vagyunk a legkevés
bé tájékozottak· 

Sokan bábásl.odtunk ennek az UJ
ságnak a megszületésénél. Most mégis 
szorongással rovom a sorokat: megfe
lel-e majd annak a szándéknak, ami 
megteremtette? Képes lesz-e életünk 
tükre lenni, s mi képesek leszünk-e -
Moliére után szabadon - nem a tük
röt átlmzni, ha az arcunk ferde? 

A lapot útjára bocsátó várospolitiká
nak, s a társult vállalatoknak egyaránt 
célja, hogy ezeken a hasábokon min
den igaz hír és érdemi vita helyet kap
jon, hogy életünk színes és árnyékos 

ÍGY GYARAPSZIK 

Az olvasó pedig tekintse egyfajta de
mol<ratikus fórum nak e lapot. Helye
seljen vagy kételkedjen, s ha kell, dü
hösen vitázzon ! 

Ha visszalapozunk a helYi sajtó múIt
jába, olvashatjuk, hogy 105 évvel ez
előtt, 1882 szeptemberében hasonló gon
dolatokkal ajánlkozott a Korda Imre 
szerkesztette első halasi újság: " . . ' köz
vetítője és hű tükre legyen az egész vá
ros közéletének és mozgalmainak... E 
ma is megszívlelendő gondolatok jegyé
ben bocsátjuk útjára a kéthetenként 
megjelenő Halasi Tükröt. A Halasi Hí
rekkel együtt írja a jelen krónikáját, a 
holnap történeImét. 

Dr· Szabó Miklós 
a városi pártbizottság első titkára 

A 
, 

varos, ahol élünk 
Hét izgalmas, minden

kit érintő-érdeklő kérdésre 
kerestünk távirati tömör
ségű választ a tanácsházán. 
Szabó Károly tanácselnök 
készséggel világosított föl 
bennünket. 

1. Mely "tételek" alkot
ják az 1986-tól 90-ig tartó 
időszak város fejlesztési 
tervének vázát? 
Sz. K.: - Egyrészt az el
múlt tervciklusból áthúzó
dó beruházások, vagyis a 
sportcsarnok és az új tele
fonközpont mindkettő 
45-45 millió forintba ke
rült -, valamint a Kossuth 
II. lakótelep. Másrészt az 
újjáválasztott testület ál
tal kitűzött nagyobb cél
feladatok, úgymint a felül
járó, a 12 középiskolai tan
terem és a kertvárosi álta
lános iskola megépítése, 
illetve az állami lakások 
számának növelése· 

szakmunkásképző diákjai, 
további hatot pedig most 
húznak fel a gimnazisták
nak az AMK-ban. A ket
tő el&ütt csaknem 70 mil
liót ér. 

mi van a tornász edző te
remmel? 

Sz. K.: - Tíz éve vajú
dik, ám, ha minden igaz, 
két hónapon belül avat
hat juk a Fazekas Gábor 
úti Altalános Iskolában. 
Tízmillió forintot és sok
sok társadalmi munkát 
használtunk fel hozzá. 

5. Lesz-e végre nyilvá
nos wc? 

Sz. K.: - Igen, méghoz
zá süllyesztett. A kivitele
ző soltvadkerti gmk vállal
ta, hogy ez év végére meg
csinálja a Csipkeházzal 
szembeni parkoló mellett. 
Egymillió 400 ezerbe kerül. 

6. Javulnak-e útjaink? 
Sz. K.: - Évek óta ki

alakult gyakorlat, hogy az 
útépítések zömét lakossági 
hozzájárulással oldjuk meg: 
a lakók tízezer forint jai 
mellé a tanács is letesz 
tíz-húszezret. Ez az össze-

Minden évben egy 
árnyalattal halványabb 
a múlt. A jelen gond
Jalt elrendezendő ro
hanásban olyKor meg
feledkezünk történelmi 
gyökereinkről. Nevet 
adunk tereknek, utcák
nak és gyertyát gyúj
tunk évente egyszer a 
Petőfi-szobornál. A hét
köznapok szürkeségében 
jobbára ilyenkor jut 
eszünkbe a kikelet há
rom ünnepe ... 

Anyámtól tanultam 
meg az első Petőfi-ver
set, az Anyám tyúkját 
és szülőfalumban, 1958-
ban nemzeti színű sza
lagot festettünk. Első 
osztályosként vettem 
részt az első Petőfi ün
nepségen. Petőfi Sándor 
költő, tudtam; Talpra 
magv~r ... - nem tud
iC-4Ú~ . ..n.4Jt ~eill 'tw].MIt:t'l:l, 
miért kell ezt elmonda
ni akkor. Csak később, 
a történelmet tanul va 
ébredtem rá, mi is volt 
tulaj donképpen. 

Kisdobosként Vak 
Bottyán akartam lenni 
vagy Petőfi Sándor és 
azt hiszem, ami erre 
késztetett: Petőfi költé
szete. Felnőtt lettem 
már, mikor végigjártam 
a 48-as események szín
helyeit, a Pilvaxot, a 
Nemzeti Múzeumot és a 
pákozdi csatateret. Ott, 
ahol Jellasics a gyáva 
futott Bécs felé, elsza
valtam a Nemzeti dalt 
és hazafias érzelmektől 
átfűtve éreztem, hogy 
valahogy én is a 48-as 
ifjak közé tartozom. EI
röpült a 120 év. 

A nemzeti szalagot 
úgy teszem el évről év
re, mint egy kitüntetést, 
amit évente egyszer, 
történelmi magyarságo
mat bizonyítva, a szí
vem fölé helyezek. 

A kiskunhalasi felszabadulási emlékmű. 

Gyermekkoromban 
kemence állt szüleim 
)-.d"á-!;; i.ül. Na 'Tapa ha 
rágyújtott ho'~szú ~ipá
jára, gyakran előjöttek 
a 19-es emlékek. Ura
dalmi cselédként ke
reste a parasztok keser
ves kenyerét. Az első 
világháború fogságából 
visszatérve, a szebb jö
vőt áhítva tették le az 
esküt a Tanácsköztársa
ságra. Hosszú téli esté
ken; a kuckó ba teleped
ve, hallgattam meséit 
Kun Béláról és Szamu
ely Tiborról, aki talál
kozott Leninnel is. 
Nagyapámék szakasza a 
géderlaki Duna-partról 
lőtte az ellenforradal
márok monitorjait. 

Gyakran mondogatta: 
Tudod fiam, nem 

nagyon bíztunk benne, 
mégis, amíg lehetett, 
mindent megtettünk ér
te. Nem voltunk elég 
erősek a Tanácsköztár
saság megtartására, de 
azzal a 133 nappal be
írtuk nevünket a törté
nelembe ... 

Már tudom, tényleg 
nem rajtuk múllott, hi-
zen a;_ el.;6 r .. 'l:l;;y!l::nr

szági néphatalom rend
szerét csak az interven
ciósok sokszoros túlere
je verhette szét. 

A tavasz harmadik 
pillanata 26 évet vára
tott magára. Akkor, 44-
45-ben néhány hónap 
telt csak el a battonyai 
ágyúlövéstől, a nemes
medvesi harangzúgásig. 
A medvesi harang jó 
korszak jövetelét jelez
te. Olyanét, amely Ma
gyarország új életét, 
sorsok fordulását, nagy 
nemzeti céljaink betel
jesülését hozta el. 

Aprilis 4-én az or
szág zászlóerdőbe borul, 
egyszerre ünnepel ünk és 
emlékezünk. Nagyapám
nak, míg élt, gyakran 
beszéltem nagygyűlések
ről, felvonulásokról, a 
felszabadulási ünnepsé
gekre készített műsora
imról. A kisfiú felnőtt 
és már ő mesélt a 
nagypapának ... 

PosztobánYi László 

2. Hogyan állnak ezek a 
beruházások? 

3. Milyenek a kilátások 
a további teljesítést ille
tően? 

fogás tavaly 3 és fél , az SZT'TZ " I'. It ,. h· ,. h l "k 
idén várhatóan négy kilo- ~~: ZSUJ O sag, orvos lany, e yszu e 

Sz. K.: - A sportcsar
nok példás gyorsasággal 
'86 augusztusára elkészült. 
A kétezer állomásos, kon
téneres telefonközpont 
szintén kész, de a táv hívó 
hálózatba való bekapcso
lás és az igénylők beköté
se még késik. A pénz meg
van rá, a posta ki tudja 
hányadik igérete: 1987 III. 
negyedévre. A Kossuth II. 
lakótelep befejező része, a 
180 lakás és a földszinti 
üzlethelyiségek átadása fo
lyamatos, egészen 1988 ele
jéig, a DUTÉP "jóvoltá
ból" csaknem egy éve t 
csúszva. A hetven millió 
forintot felemésztő felül
járót júniustÓl már hasz
nálhatjuk. Hat tantermet 
a múlt év szeptemberében 
birtokba vehettek a 618-as 

Sz. K.: - Nem túl ró
zsásak. Hogy úgy mond
jam: aggódunk a tervidő

szak második felére üte
mezett iskola és az állami 
lakások miatt. A VII. öt
éves terv kidolgozásakor 
még nem lehetett látni az 
ország eljövendő sanyarú 
gazdasági helyzetét. Saj
nos, ez minket is rendkí
vül hátrányosan érint, mi
vel egyértelműen csökken
nek a központj források. 
Olyannyira, hogy bizonyos 
intézményeinknél pél
dául a kórháznál - a ren
delkezésünkre álló fenn
tartási összegek már nem 
teszik lehetövé a zavarta
lan működést. 

4. Egy krónikus hiány: 

méternYi szilárd burkola
tot "hoz". 1990-ig utcáink 
többsége pormentes lesz. 

7. Parkjai nk állapota 
gyalázatos. Jut-e majd 
több pénz rájuk? 

Sz. K.: - Teljesen ért
hető és jogos a városlakók 
felháborodása. Már kifej
tettem, mennyire szűkösek 
az anyagiak. Mégis kell ta
lálnunk valami megoldást. 
Például: átmenetileg egy

Néhányan beszélgetnek, mások inkább csak némán 
ü1nel[. Várakoznak. Ki tudja mióta? A rendelő már 
első pillantásra sem tűnik tágas bálteremnek: zsúfolt, 
szinte a nap minden órájában. Akadnak, hogyne akad
nának türelmetlenek is, hisz' mindenki nehezebben vi
seli el a testi bajt, a fájdalmat ... 

szerűbb zöldfelületeket ala- A Semmelweis Kórház 
kítunk ki és gondosabban és Rendelő Intézet sajnos 
védelmezzük a meglévő igen látogatott "hely" Ha
köztéri kerteket. Elképzel- lason. A környékbeliek is 
hetőnek tartom, hogy a innen remélnek gyógyu
kommunális üzem nagyobb lást, így már a kora reg
veszteséget tervez erre az geli órákban hosszú sorok 
ágazatára, de azt is, hogy! kigyóznak az ajtó előtt . 
a tanácsi pénzmaradvá- I Szerdán - piacnap - még 
nyok egy részét ide irá-I többen jönnek. A RÖNT-
nyítjuk át. K. F. I GENDIAGNOSZTIZALÖ 

feliratú aj tónál egy toló
kocsiban lmcsmás fér
fi szunyókál. Régóta lehet 
itt, mert mélyén alszik, 
semmi sem ébreszti fel, 
jóllehet az élet "rendesen" 
zajlik körülötte. Dél felé 
jár. 

A sebészet előtt különö
sen "sűrű a levegő". Az 
egyik fiatalasszony félhan-

~'-------~'------------------------------------~~~----------------~ 

gosan meg is jegyzi: 
Már egy órája nem törté
nik semmi. 

- Biztos ebédidő van -
hallatszik a szomszédjától. 

De szó sincs róla, ebéd
idő még csak ezután 
lesz . .. 

Tornyai Zoltánné kilenc
éves kisfiával üldögél. Ér
deklődésemre elmondja: 
kéthete eltört a keze a 
gyereknek, akin szerencsé
re nem látszik a fájdalom, 
vidáman les rám. Tőle 
kérdezem: 

(FOlytatás a 2'. oldalon.) 



2. OLDAL 

KIFAGYTAK A VETÉSEK, 
KOMOLY KÁROK A SZŐLŐKBEN 

Mezőgazdasági körkép 

tavasz elején 

Amire kevesen számítottak, bekövetkezett: 
két kemény, hideg tél után a mostani évszáza
dos mínuszrekordokat döntött meg, különösen 
az év első három hónapjában. Hogyan vészelték 
át a kritikus időszakot Halas mezőgazdasági 

nagyüzemei, s pótolhatók-e a lemaradások, a 
veszteségek? Erre kerestük a választ a tizenhat 
fokos március végi tavaszban három nagyüze
münkben. 

Életképes 
mellék-

és alsó rügyek 

A Kiskunhalasi AUami 
Gazdaságot különösen ér
zékenyen érintette a zi
mankó. A szántóföldi mun
káknál megpróbálják utol
érni magUKat, ami várh a
tóan próbára tesz embert 
és technikát egyaránt. Mi
vel a jelentős fagyok min
denekelőtt a szőlőben és a 
gyümölcsösben okoztak Ká
rokat, a szakemberek ag
gódva vizsgálják az ültet
vények állagát. 

Kampós Jenő főkertész 
szerint a szőlő pusztulásá
nak mértékét ma még pon
tosa lehetetlen felmérni, 
a rügyekből vett minták 
laboratóriumi vizsgálata 
után viszont már egyértel
mű ; elsősorban az elörege
dett tőkéket tizedelte meg 
a hideg. Főként a február 
elsején mért mínusz 29 fok 
ártott meg, úgyhogy csak 
az elkövetkező egy-másfél 
hónap fedi fel; mi is ma
radt tulajdonképp életben. 

A gazdaság tavaly meg
kezdett szőlőtelepítési 
programját az idén tovább 
kívánják folytatni, azt a 
166 hektárt újabb 100 kö
veti, melynek előkészületei 
megkezdődtek. Az 1986-os 
vesszőket betakarták, akár
csak egy másik, csaknem 
száz hektáros felújított, 
fej művelésre visszaállított 
tábla alsó rügyeit, így ezek 
jól viselték el a kemény 
telet. A mellékrügyek zö
me életképes s metszéssel 
a kár tovább enyhíthető. 

1987-ben komoly termés
kieséssei számolnak, mely
nek hatását csak a követ
kező évben fogják meg
érezni. A százhektáros 
kajszibarackosban a fagy
kár miatt szintén kisebb 
hozam várható, míg a sze
rényebb meggy- és alma
ültetvényekben alig ma
radt nyoma a zord időnek. 

Nyújtott 
műszakban 

a gépek 

A Vörös SZikra Termelő
szövetkezet 180 hektáros 
szőlőjéből a hatvanas 
években telepített táblákon 
nagy az elfagyás, a három 
éve ültetett, mintegy 100 
hektáron viszont a becslé
sek szerint csekély mérté
kű. Az 52 hektárnYi elöre
gedett gyümölcsösben 
ugyancsak számottevő a 
veszteség, a rendkívül ala-

csony hőmérséklet nem kí
mélte sem a körtét, sem a 
cseresznyét, meggyet. 

Szeitz Adám elnök el
mondta, hogy egyébként 15 
tervezik a gyümölcsös fel
számolását, ebbe, sajnos az 
idei tél is "besegített". Bár 
Ősszel az aktuális szántó
földi teendőket elvégezték, 
a kéSŐi tavaszodás miatt 
jelentős a lemaradás a föl
deKen. Március 23-án tud
ták csak elkezdeni a talaj
munKákat, most "folyik" a 
műtrágyázás, a kombiná
torozás és hátra van még 
száz hektárnYi lucerna el
vetése. 

A tavaSzi előzetes határ
szemle arról árulkodik, 
hogy az ősszel földbe jut
tatott gabona gyengén te
lelt, sok helyen kifagyott 
a vetés, s majd csak ápri
lis első napjaiban derül ki, 
szükség lesz-e kiszántásra. 
Nyújtott müszakban dol
goznak a gépek, hogy lefa
ragjanak valamit a késés
bő~, s hogy a búza és 
lucerna mellett idejekorán 
a helyére kerülhessen 450 
hektáron a kukorica vető
mag. 

Késik 
a fűszerpaprika 

ültetése 

A Vörös Október Tsz ko
rábban felszámolta gyü
mölcsös kertjét és szőlővel 
sem rendelkezik, így a ke
mény tél "csupán" a veté
seket tépázta meg. Ván 
Miklós növénytermesztési 
főágazatvezető szerint a 
gabona a januári-februári 
hidegeket tűrhetően átvé
szelte, viszont a március 
eleji mínusz 20 fok a már 
fejlődésnek indult növé
nyeket jócskán elpusztítot
ta. 

A közös gazdaságban á 
februári enyhe napokban, 
illetve március végén be
fejezték az őszről elmaradt 
mélyszántást. A késői ki
tavaszodás miatt a símí
tózás és a fejtrágyázás a 
szokásostól mintegy két 
héttel eltolódik, s el kel
lett halasztani a fűszer
paprika ültetését is. 

Feszes tempójú, nehéz 
április vár a szövetkezetre. 
A gépek több .nűszakos 
igénybevételét tervezik, 
hogy a lemaradást csök
kenthessék, s idejében ki
hajthasson a napraforgó és 
kukorica is. Közös óhaj 
egy csapadékmentes, meleg 
hónap. A rendkívüli idő
járás okozta károk miatt 
az 1987-es növénytermesz
tési elképzelések megval6-
sítására kevés az esély. 

Horváth Róbert 

~Cila5iJ~ 1987. APRILIS 3. 

Júniusban átadják a felüljárót 
A kiskunhalasi vas

úti felüljáró építésével 
kapcsolatos hírek hol 
derűlátók, hol borúlá
tók, attól függően, hogy 
milyenek a határidőre 
való átadás kilátásai. 

Börgics Mihályt, a 
Közúti Építő Vállalat 
főépítésvezetőjét arról l 

kérdeztük., hogy hol 
tart most a felüljáró 
építése? 

- Két akadályba üt
köztünk az építés so
rán. Tavaly ősszel ké
sett a felüljáró szigete
léséhez szükséges vegyi 
anyag, s gondokat oko
zott a rendkívül szigo
rú téli időjárás. 

Készül a csapadékvíz elvezetésére a beton folyóka. 

Mi hiányzott a 
szigeteléshez? 

- Ezt a munkát az 
ELASTIC Építőipari 
Közös Vállalkozás, mint 
alvállalkozó végzi. A 
szigetelés úgynevezett 
VDW típusú, igen tar
tós eljárás. Ehhez egy 
NSZK-ból importált 
komponens szükséges, 
amely nagy késéssel 

csak március 16-án ér
kezett meg. 
jó időjárás esetén hat
hét munkanapig tart. 

- Min dolgozik je
lenleg a vállalat? 

- Most kezdtük el a 
támfalak betonozását, 
amit a hideg idő miatt 
korábban kénytelenek 
voltunk abbahagyni. 
Ezzel előreláthatólag 
maJus közepére vég
zünk. Ezt követően két 
hétig tart a támfalak 

'f AKI BETEG~ 
AZ RÁÉR? 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

- Mióta ültök ~t.t? 
- Két órája. 
- S nem unod még? 
- De, egy kicsit. Jó vol-

na már otthon lenni. 
- Nem is olyan sok ez 

az idő, van aki reggeltől 
sort áll - szólal meg az 
édesanya. 

Hány órai várakozás 
után fogy el a türelem? 

- N em tudom. Ha el
fogy és még nL ldig kint 
leszünk, megmondom... -
nevet, majd hozzáteszi: -
Az egész napomat rászán
tam az SZTK-ra, délután 
négykor megy csak a bu
szunk Jánoshalmára. 

Egy másik ajtón ez áll; 
Bejönni csak hívásra sza
bad! Szerdán terhes ultra
hang vizsgálat, csak vidéki 
terh eseknek. Izzadnak a 
jövendő anyukák, lehetnek 
vagy húszan. A folyosón 
fülledt a levegő. EgyikŐjü
ket megszólítom; 

- Honnan jött? 
- Kunfehértóról. Reg-

gel nyolckor indultam el, 
talán négyre hazaérek. Ez 
egy teljes műszak. 

Szikora Istvánné kiskun
majsai, két órája "sorako
ziki". 

- Otthon felkészítettek 
erre a türelemjátékra. Sze
rencsére, mert így kevésbé 
vagyok nyugtalan 
mondja. 

- Hány hónapos terhes? 
- Ot. De van már egY 

másfél éves kislányom. 
Lehet, hogy most egy fiúra 
várok - válaszol moso
lyogva, már-már kétértel
műen. 

Természetesen az orvo
sok véleményére is kíván
csi vagyok. 

DR. JENÖV ARI ÉVA; 
- Egy betegre nálam 4,7 

perc jut. Nem sok. Ezalatt 
kell kikérdeznem, megvizs
gálnom és a gyógyszereket 
felírnom. Ilyen tempóban 
nem lehet tökéletes mun
kát végezni és higgye el, 
ez idegesít leginkább ben
nünket. Sokszor annyi a 
beteg, hogy tizenegy, sőt 

tíz óra után már nem tud
JUK fogadni ŐKet. Pedig 
jönne még vagy 25-30, 
mégis képtelenek agyunk 
nyolcvannál(!) többet el
látni. 

- Ön szerint mit lehet
ne tenni? ' 

- Többet kellene vidék
re járni, kÜelepülni. 

DR. KARTYIK ZSU
ZSANNA; 

- Ritka, hogy tizenket
tőkor ebédelni tudunk. 
Hozzánk legalább százan
százötvenen jelentkeznek 
be, ráadásul mindenki be
fut már reggel, nyilván, 
hogy biztosan bejusson. S 
ha mégsem sikerül, persze 
ránk neheztelnek, pedig 
mi sem sokat tehetünk. 
Szerintem túl nagy a terü
letünk. 

DR. VÉHA IRÉN; 
- A fogászat sohasem 

tartozott a ritkán látoga
tott szakrendelések közé. 
Itt is rengetegen rostokol
nak naponta, de nálunk 
egyszerre hat orvos tudja 
fogadni a betegeket, mint
egy harmincat egy-egy 
műszakban és akkor még 
nem beszéltünk a diákok
ról. Az iskolafogászat 
ugyanis szintén a mi dol
gunk. Jó megoldás volna, 
ha ezt a kezelést is meg 
lehetne oldani körzeti or
vosi rendszerben, vagy ha 
legalább főállású iskolaor
vos dolgozna Halason. 

A kartonozó fehérköpe
nyesei sem unatkoznak. 
"Irodájuk" veszi el a leg
több helyet a folyosótól, 
illetve a betegektől. Nem 
túl szerencsés módon a 
legforgalmasabb helyre 
tették, középre, csupán 
deszkapalánkkal körülvéve 
a sok-sok kartont tartal
mazó dobozt. (És ez a "ke
rítés" nem is akármennyi
be került, potom 700 (!) 
ezer forintba. Egy dolgozó
tól tudom, aki az építők
től többször is megkérdez
te, mert nem hitt a fülé
nek.) Talán a számítógé
pes nyilvántartás enyhíte
ne a gondokon. 

A rengeteg idegességgel 

közötti rész feltöltésr:. 
- Hogyan állnak az 

úgynevezett "szervíz 
út" építésével? 

- A szervíz út bet.)
nozása nagyjából kész. 
Most folytatj uk az út
építést a Baromfifel
dolgozó Vállalat vasút
vonal menti szakaszá
nál, valamint a rakodó
tér kiépítését. Ezeknek 
az aszfaltozását április 
elején befejezzük, de a 
végső burkolatot csak 

és időfecsérléssel járó vá
rakozásról, annak okairól 
faggatom a rendelő igaz
gatóját, dr. Schindler Jó
zsefet. 

- Már 1974-ben, az át
adás kor szűknek bizonyult 
a rendelő. A harminc 
munkahely helyett, amire 
feltétlen szükség volt, csu
pán tizenhetet engedélyez
tek, pénzhiány miatt. A 
fogászat például nem is 
'került ide, csak évekkel 
később, újabb beruházá
sok árán. A kartonozót is 
ezért kellett a folyosón 
kialakítani. A tüdőgondo
zót tavaly adták át, s 
máris kicsi... A zsúfolt
ság tehát elsősorban eb
ből fakad, s nem a mi hi-
bánk. . 

- Hányan keresik fel 
naponta az intézetet? 

- Nagyon sokan, leg
alább ezren. Különösen 
hétfő n és szerdán erős a 
forgalom. Ami a járÓbe
teg-ellátást illeti, ide tar
tozik a régi járás, több 
mint százezer lakossal. 

- Hallottam a protekci
ózásra is panaszt, hogy 
tudniillik akadnak, akiket 
soron kívül szólítanak. 

- Sajnos, ez is előfor
dul olyankor, amikor a 
később jövők kartonja ke
rül felülre. Gondatlanság, 
amiért elnézést kérünk. 
Elég gyakran változik a 
személyzet, sok az új, ta
pasztalatlan kolléganő. 

- Miért nem osztanak 
számokat? 

Nem biztos, hogy 
jobb lenne. A több vizs
gála tra szorulókat ugyan
is mindenütt a végére so
rolnák. 

akkor kapják meg, 
amikor a nehéz mun
kagépek már elvonul
tak. 

- Mikorra lesz ké
szen a Szegedi út felő
li hídfő rézsűs oldalá
nak műkőburkolása? 

- Nagyon jó ütem
ben haladunk. Bízom 
benne, hogy március 
végére, mire ez a cikk 
megjelenik, teljesen 
készen leszünk. A 
Batthyány utcában, a 
szervíz út és a járda 
között most csináljuk a 
beton folyókát a csa
padékvíz elvezetésére. 

- A város polgárait 
az érdekli legjobban, 
hogy mikor adják át a 
felüljárót? 

- Március 26-án, a 
kivitelezésben rész ve
vő vállalatok koordiná
ciós értekezletén meg
állapodtunk abban, 
hogy a kivitelező cég 
a felüljárót az első fél
évben üzemeltetésre 
átadja. 

Lévay Kálmán 

- Másik kifogás, hogy 
az orvosok nem a meg
adott időben kezdiIt a ren
delésüket, megesik, hogy 
félórát, órát vagy még 
többet is késnek. 

- Erről nem tehetnek, 
mivel többen a kórházban 
is dolgoznak, ügyelnek, sőt 
a főorvosi referálás is reg
gel van, ami szintén elhú
zódhat, s akkor még a 
műtéteket nem is említet
tem. Erre a jövőben is 
számítani kell. Amíg in
tegrált intézmény leszünk, 
nincs más megoldás. 

- Egyáltalán: elegendő 
orvosuk van? 

- Nem, legalább öt-hat 
hiányzik. Jelenleg harmin
can végzik a szakrendelé
seket. Szükség volna pél
dául szemészre, fül-orr-gé
gészre. 

- Ak]wr, mégis hogyan 
birkóznak meg az egyre 
növekvő feladatokkal? 

- Mint látja, nehezen: 
feszültségek kel, súrlódá
sokkal. Öriási idegi és fi
zikai megterhelésnek van
nak kitéve munkatársaim. 
És higgye el, őket is bánt
ja a zsúfoltság. Igyekszünk 
felhívni a figyelmüket ar
ra, hogy kedvesebbek, hu
mánusabbak legyenek. 

Egyébként, igazgató 
úr, tényleg ilyen betegek 
vagyunk? 

TÚlnyomórészt, saj
nos, igen, de sok az indo
kolatlanul jelentkező is. · 
Nem biztos, hogy erről 
csupán az illető beteg te
het, ámbár az is igaz, 
hogy több bizalommal le
hetnének a körzeti orvo
sokhoz is ... 

Temesi László 

--------------------------------------~------------------------~~~ ~ 
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Akinek van és al(i szeretne 
Még két-háromszázan juthatnak hobbikerthez 

"A Kiskunhalasi Városi Tanács eddig 26 hektár 2838 
négyzetméter zártkerti fÖldet adott tartós használatba 
260 személy részére, 30 évre, hektáronként 22 ezer fo
rint egyszeri használatbavételi díj ellenében. A föld
területek nagysága 800-1500 négyzetméter között in
gadozik. A földhasználók közül 180-an tagjai valame
lyik kertbarát körnek." 

Várnai Iván osztályvezető beszámolójából idéztük a 
fenti részletet. A városi tanács végrehajtó bizottsága 
ugyanis március 26-án tárgyalta meg a nagyüzem ileg 
nem hasznosítható fÖldek tartós használatba adásának 
tapasztalatait és a kiskertmozgalom továbbfejlesztésé
nek lehetőségeit . A beszámoló elkészítése és tárgyalása 
között az Országgyűlés által elfogadott új földtörvény 
kimondta a tartós használat kategória megszüntetését. 

TART6s Bf~LET VAGY TULAJDON? 

A kiskunhalasi kép meglehetősen változatos. A be
vezetőben idézett 260 személyen kívül 240 tagja van az 
áfész zöldséglermelő szakcsoportjának, ahol a föld a 
Vörös Október Tsz-é. A szövetkezet egyébként a saját 
területéből 285 hektárt adott bérbe 810 személynek, a 
Vörös Szikra Tsz pedig 70 hektárt 88 jelentkezőnek. 
Az említett tartós és nem tartós bérlettel rendelkezők 
közül 1337-en nem a mezőgazdaságban dolgoznak. 

Az áfész-szakcsoport által használt terület első bér
leti ideje 1987-ben lejárt, de meghosszabbították 1990-
ig. A használók érdeke, hogy minél előbb véglegesen, 
vagy minél hosszabb időre magukénak tudhassák a te
rületet, hiszen ütől függően költenek rá; bekerítik, 

építenek, kutat fúrnak. A j · lenlegi szerződés szerint 
ugyanis mindez tilos. Igérik, hogy a bérlők érdekeit 
szem előtt tartva születik meg a végleges megoldás. 
A téesz az új törvényre várakozott és a választható 
kedvező megoldás ra. 

Az áfész szerepét, korábban mint egyetlen lehetősé
get, nem lehetett vitatni, de ma már igen. Jogilag a 
legstabilabb helyzetben aZok a személyek vannak, akik 
tartós használatbavételi szerződéssel művelnek kisker
tet. Illetve azok voltak, mivel most, az új törvény 
miatt új helyzet állt elő - és egy új kérdés is. Tar
tós bérlet marad, vagy megvásárolható? 

HOGYAN LEHET HOZZÁJUTNI? 

A Vörös Szikra Termelőszövetkezet 17 hektárnyi, 
nagyüzemileg nem hasznosítható területét tervezi 15 
évre bérbeadni, a Sóstótól északra lévő körtés és a 
vasútvonal között, valamint a Gubodi úton. A Vörös 
Október Termelőszövetkezet pedig 8-10 hektárt a 
baromfinevelője mögött, az "olajos" út mentén. Az 
igénylőknek a termelőszövetkezetnél kell jelentkezni. 
A városi tanács kezelésében is van még 79,4 hektá r ál
lami földterület 147 tagban, többsége zárt kert ben és 
külterületen. Ebből mintegy 80-90 személy részére ad
ható 800-3000 négyzetméteres parcella. 

Van tehát lehetőség még arra, hogy 200-300 jelent
kező juthasson hobbikerthez. Társadalmi érdek, hogy 
a bérlőt minél kevesebb megkötés akadályozza az ér
téket képező föld legcélszerűbb hasznosításában. 

K. I. 

ÚJB6L LESZ LEVÉLTÁR 

3. OLDAL 

Ki mire figyel az utcán? (Somos László felvétele) 

VILLÁMBESZÉLGETÉS 
Mensáros Lászlóval Gyurkovics Tiborral 

HÁROMSZÁZ MÉTERNYI VÁROSTÖRTÉNET 
A Pódium előadássorozat 

harmadik vendégeként ér
kezett hozzánk a napokban 
Mensáros László Kossuth
díjas kiváló művész. Meg
ragadtuk az alkalmat az 
ismerkedésre : 

- Hát - kezdte moso
lyogva - 926-ban szület
tem és soha életemben
ben nem akartam más 
lenni, mint színész. Végig
jártam, mint mindenki 
más, az oskolákat, de csak 
hosszú kényszerpihenő 
után, ötvenkettőben kap
tam színi állást Debrecen
ben. Ezután Szolnok, majd 
Budapest következett. 

- Hallom, most Szeged
re szerződött. 

- Igen. Jó ott a hangu
lat, kedvesek a társak, 
meg tudja, egy kicsit na
gyobb a csend, mint Pes
ten. VárkonYi halála óta 
belefásultam, elkedvetle
nedtem ott "fönt". 

- Mostanában eltűnt a 
.filmvászonról és a tévé 
képernyőjéről is. 

A veszprémi Petőfi Szín- Az 1960-as évek elején 
házban nagy sikerrel játsz- Kecskemétre és Kiskunfél
szák Fekvőtámasz eimű egyházára telepítették a 
darabját. írónak ritkán kiskunhalasi levéltári ira
adatik meg, hogy saját tokat. A helybeli kutatók
színpadi művében szere-
peljen. nak jószerével holt anyag 

_ Tordy Géza barátom, a félegyházi levéltárosok
a darab rendezője kért fel: nak köszönhetőenc elég jó.. 
játszam el az ezredest. állapotban van. Egy évti
Ez egy egészen különös zede vetődött föl a gon
helyzet. Szemben állni a dolat, hogy Halasnak még
reflektorokkal, a tekintetek is csak kellene saját levél-
kereszttüzében. Menekü-
lésnek is érzem életem tár. Az elképzelés most 
megoldatlan kérdései és az végre valóra vált: felújí
öregség elől. tották az e célra szánt 

- Könnyű lehet a sze- épületet és egy levéltári 
repe, hiszen saját szövegét kezelő, valamint a vezető 
mondhatja. személyében már két mun-

- Más leírni és más katársa is van az intéz
minden este másodpercnyi ménynek. 
pontossággal ugyanazt A Paprika Antal utca 
megeleveníteni. Mondtam 12-14. szám alatti házban 
is néhányszor: ez a Gyur- a közelmúltban szerelték 
kovics nagYon nehéz szö- össze a polcokat, hátra 
veget írt. 

_ Könyvei közül me- van még a bútorok be-
lyik a legkedvesebb? 

- A Rikiki gyerekkönyv. 
A Kudi a levegőember, 

szerzése, no meg az anyag 
ideszállítása és elrendezése. 
Minderről Ö. Kovács Jó
zsef, a levéltár vezetője 
beszélt. Korábban, három 
eVlg Kecskeméten, a me
gyei levéltárban dolgozott, 
így némiképp tájékozot t 
az iere ""kerüIö anyag tar
talmát illetően. Bár, saját 
bevallása szerint, még öt 
év múltán sem mondhatja 
nyugodt lélekkel azt, hogy 
valóban ismeri a gondjai
ra bízott értékeket. 

- A kiskunhalasi levél
tár a várOSi történeti 
anyagot őrzi majd. Értékét 
az 1700-as évekből szár
mazó jó néhány összefüg
gő irategység emeli. A le
véltárban 900 iratfolyómé
ternyi hely van, amiből 

300-at foglal el a vissza
költöztetett anyag. A ké
sőbbiekben ide kerül majd 

a volt halasi járási hivatali Ehhez folytatnánk előta
és az 1945 utáni, még a nulmányokat, de ezzel egy
tanácsnál lévő forrásanyag időben a témával foglalko
is. zókat is ösztönöznénk: vé-

A 60-as évek közepén gezzenek mélyfúrásokat a 
készült el Halas hely törté- most már hozzáférhető 
neti monográfiá jának első forrásokban. 
kötete, amit azóta sem kö- Számítok a fiatalokra is: 
vetett másoaik. Tulajdon- a gimnáziumban január 
képpen még használható, óta vezetem az ifjú törté
de az idő már jócskán nelembarátok körét. Az 
tlilhaladta. Elképzelésem alapismeretek elsajátítása 
szerint - ha már a város után Jovore már önálló 
milliókat áldozott arra, feldolgozó munkát végez
hogy a levéltár idekerüljön hetnek a diákok. Nem sze
- a tárolás, a gyűjtés, a retném, ha az intézmény 
feldolgozás és a közműve- egy hivatal lenne. Mivel 
lődési tevékenység közül az emberekben egyre job
az utóbbi kettőre fordíta- ban él a vágy, hogy a 
nánk a legnagyobb ener- múltat rekonstruálják, 
giát. Támogatni tudjuk megismerjék, azt hiszem a 
ezentúl a város hely törté- legszerencsésebb időpont
neti , honismereti mozgal- ban került vissza a levél
m át. Tudomásom szerint tár Kiskunhalasra. 
tervezik egy új Halas mo
nográfia összeállítását. H. K. E. 

- Nem hívnak. Megsér
tődtek. Lehet, hogy vala
hOl rosszat szóltam. 

- Milyen ma színésznek 
lenni? 

Aki manapság szí
nésznek áll, bizonyos fo
kig elvakultnak kell len
nie. Higgye el, nem jó 
mesterség ez. Nincs se 
anyagi, se erkölcsi megbe
csülése. Én úgy látom, 
Magyarországon nem lesz 
igazi színház, míg hozzá 
nem értők irányítják. 

tavaly az év gyermekköny
ve lett. 

- S a színdarabok? 
- A Nagyvizit Bilicsi 

Tivadarral, s az Isten nem 
szerencsejátékos Mensáros 
Lászlóval. 

T öbb újságcikk is 
hírt adott arról, 
hogy Kiskunhalas 

környékén már hosz
szabb ideje egy is
meretlen vad, sokak 

TALÁLKOZTAM A PUMÁVAL 

~~Vannak erre vadászok? • • • 

Na, látja~ 
emiatt, úgy néz ki, 

" nem is maradok so
káig. Ismerek otthon 
egy pumalányt és 

R. I. 

- A próbák, a szerep
lés sok időt elvesz az írói 
alkotástól, mégis milyen 
tervei vannak, beszélne ró
luk? 

Nem. Babonás va
gyok. Megírhatja nyugod
t an . 

H. Zs. 

SZEMLE A BEKAA-VÖLGYBEN 

Előbb-utóbh szemétdomb lesz 
CSAPŰ ISTVAN, a tanács városfejlesztési bizottságának elnö
ke tájékoztatott bennünket arról, mit tapasztaltak a legutóbbi 
ülésüket követő helyszíni szemlén: 

- Először az úgynevezett Bekaa-völgyet néztük meg. Lehet, 
hogy nem tudják, így hívják sokan a Radnóti Miklós és a 
Münnich Ferenc utca, valamint a vasútvonal által határolt te
rületet. Itt családi házak, sorházak épültek, ugyanakkor a 
középen szabadon maradt terület elhanyagolt. Jól ismert, hogy 
mindig vannak, akik szemétlerakónak tekintik a nem kellően 
rendezett területet. Bizottságunk javasolta a tanácsnak a szin
tezési terv elkészítését és a feltöltési anyag eldózerolását . 

Megnéztük a városi szeméttelepet és környékét ls. Javasol
tuk a kerítésen kívüli közterület rendbehozását, az utakon 
elhelyezett szemét folyamatos letakarását. 

Megtekintettük még a Sziklai Sándor teret, ahol hasonlóan 
az előbbiekhez, javaslatot tettünk a szintezésre, a dózerolásra 
és a környezetszennyezés megszüntetésére. A városfejlesztési 
bizottság szerint sürgősen rendbe kell hozni és járhatóvá kell 
tenni a Petőfi utcát, Szabadkai út északi részét, az Arpád ut-
cát és a Mátyás teret. -r -e 

szerint egy puma tartja rettegésben a vidék állat
állományát. A vadászok igyekezetét eddig nem ki
sérte siker. Az Élet és Tudomány egyik februári 
számában olvastuk, hogya vérszomjas állat min
den bizonnyal farkas és leterítésére a Kiskunhala
si Allami Gazdaság 10 ezer forintos vérdíj at tű
zött ki. 

Megvallom, engem is izgalommal töltöttek el a 
hírek. Kíváncsiságom egyre növekedett. Elhatároz
tam, ha törik, ha szakad felkeresem "őt" és nyi
latkozatot kérek tőle. Sokáig kergettük egymást. 
Mindig máshol bukkant fel , mint ahol éppen ke
restem, de végre sikerült. 

Szarkás-Debeák egyik erdejében akadtam rá. 
Először barátságtalanul fogadott, de amikor el
mondtam, hogy egy új lap, a Halasi Tükör olva
sóinak szeretnék vele interjút készíteni, végül kö
télnek állt. A puma. Mert, hogy én annak láttam 
- és ezt végül ő is bevallotta. 

- Hogy érzi magát itt, Kiskunhalas környékén? 
- kérdeztem. 

- Remekül - mondta, persze puma nyelven. 
- Nagyon hálás vagyok az itteni állattartóknak, 
a szövetkezetnek, az állami gazdaságnak azért, 
mert igen ízletes állatokat tenyésztenek. Ami az 
ellátásomat , illeti, sokat köszönhetek nekik. 

Ön javakorabeli puma. Pumáné nem hiány-
zik? 

valószínű összeköltö
zünk, ha szakmai küldetésem véget ér. Mert gon
dolom tudja, ez a kirándulás lényegében egy to
vábbképzés volt. Sokat tanultam. Tajó, Zsana, Re
kettyés nagyon kedves emlékem marad, sokat me
sélek majd a kis pumáknak. 

- Érdekes, hogy eddig senkivel sem jött össze, 
legalábbis nem tudunk róla. 

- Találkoztam egy pusztai emberrel, elbeszél
gettünk. Értett valamit pumául, de olyasmire 
akart r ávenni, amire nem voltam kapható. 

- Kiváncsivá tett ... 
- Arra kért, h ogy marjam meg a szomszédját, 

mert haragszik rá. Aztán: ijesszem meg főnökét, 

megadta a eimét iS. Amikor látta, hogy nem állok 
kötélnek, azért könyörgött, hogy legalább kárpót
lásul harapj am meg az anyósát. Meg is néztem, 
de mondtam, ilyen r ágós fela da tot nem vállalok. 
A csirke Viszont, amit hozott, jól esett. 

- A vadászoktól nem tartott? - firtattam. 
- Na, ne vicceljen, vannak erre vadászok? 

kérdezte, majd így folytatta : - Látni ugyan láttam 
férfiakat durranó bottal, de ahogyelnéztem, nyu
lat, fácánt kergettek. Azt hittem, valamilyen ijeszt
getős játékot űznek. - Tán' csak nem azokra cé
loz - mélá z kissé bizonytalanul - akik a múlt
kor bakot lőttek! Sej tem, hogy rám számítottak -
kilógott a lóláb ... 

Kispéter Imre 
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Unnepi megemlékezés 
Hazánk felszabadulásá

nak 42. évfordulója alkal
mából ünnepi megemléke
zést tartanak április 3-án, 
pénteken 18 órakor a Gó-
zon István Művelődési 
Központban. Beszédet 
mond: Pintér Imre, a vá
rOsi párt-végrehajtó bizott
ság tagja. 

Ezt megelőzően, 17 óra
kor az; Altalános Művelő
dési Központban Simon 
Gábor, a városi pártbizott
ság titkára nyitja meg két 

neves grafikusművész: Sós 
László és Kemény ' :tva po
litikai plakát jainak kiállí
tását. Közreműködik Hat
vani Zoltán elŐadóművész. 

Április 4-én 10 órakor 
a Lenin téren Kiskunha
las politikai és társadalmi 
szerveinek, fegyveres tes
tü1eteinek, valamint üze
meinek és intézményeinek 
vezetői, képviselŐi megko
szorúzzák a Szovjet Hősi 
Emlékművet. 

Társadalmi munkások elismerése 

A Márciusi Front zászlóbontásának 50. évfordulója 
tiszteletére -rendezett emlékülésen Kiváló társadalmi 
munkás kitüntetésben részesült: Szarvas László, Tu
bánszki Józsefné, Piicz Gyula és Juhász Sándorné. Ér
demes társadalmi munkás elismerést kapott: Halász 
Sándor, Kónya Jenő, Garas Mihály és Babud Károly. 
Nyolcan a megyei népfront-elnökség, tízen pedig a vá
rosi népfront,bizottság emléklapját vehették át. 

Kulturális kínálat 
(április 17 -ig) 

FAKLYA FILMszíNHAz 

Aprilis 2-J-án 4, 6, 8 órakor: 
Vakvilágban (magyar). 

4-5-én 4 órakor: A vadon 
szava (angol), 6 és 8 órakor: 
Szállodai szoba (olasz). 

6-7-én 4, 6 és 8 órakor: 
Veszélyes őrj árat (szovj et) . 

8-9-én 4 és 7 órakor: Kelly 
hősei (kétrészes amerikai) . 

10-ll-én 4, 6 és 8 órakor: 
Csók, anyu! (magyar). 

l2-én 4, 6 és 8 órakor: 
Break 1. (amerikai). 

lJ-16-án 4, 6 és 8 órakor: 
Sárga haj és az arany erőd 
(amerikai-spanyol) . 

l7-én 4, 6 és 8 órakor: Gya
nús árnyak (kínai). 

GÚZON ISTVAN 
MűVELOn:tSI KÖZPONT 

Aprilis 4-én 19 órakor: Kő
zépiskolás klub. "BelSŐ-Ázsiai 
képek" - Hajnal Klára dia
vetítéses bemutatója, zenehall
gatás. Az "Itt élned halnod 
kell ... " cimű film vetítése. 

4-én 15 órakor: játszómű
hely. Papírból készül... (mo
zaiKkeszltes, hajtogatás) : 16 
órakor: Magányosok klubja. 
ünnepl megemlékezés, baráti 
beszélgetés. 

7-én 9 órakor: szünidős 
program. Aprók tánca (kör
játekok) ; 
19 órakor: Forrás Új Tükör 
Klub . Játékos vetélkedő . 

8-án 9 órakor: szünidő s 
program. Húsvéti ajándékOk 
készítése. 

10-én 19 órakor: középiskolás 
klub. Szünidei hétvége 
(smink- és fodrászverseny, 
fIlmvetítések, dis co) . 

ll-én 15 órakor: játszómű
hely. Rongybabák készítése; 
19 órakor: középiskolás kLub. 
Szünidei hétvége, (magyar 
táncház, zenehallgatás, a Hair 
című film vetitése, beszélgetés 
a fllmről, a korszakról). 

12-én 16 órakor: Magányo
sok klubja. Kártyacsata, do
minó, zenehallgatás. 

14-én 19 órakor: Forrás Új 
Tükör klub. Beszélgetés a 
halasi egészségügyről. Vendég: 
dr. K övecs Gyula főorvos. 

IG-án 18 órakor : Téli pó
diumbérlet. Remekművek tár
saságában. Hegedlis D. Gé7.a 
és Papp Vera estje. Közremú
ködik: Szentirmai Ákos. 

ALTALANOS 
MűVELOnÉSI KÖZPONT 

Aprilis J-án 18 órakor: Szi
lády Aron Népfőiskola. Ven
dégeink: a kískunhalasi Lyra 
együttes. 

10-én 18 órakor: Szllády 
Aron Népfőiskola. Előadó: Dr. 
Kövecs Gyula főorvos. 

12-én: DSK kézilabda kupa, 
úttörőcsapatok részére (fiú). 

IG-án 9 órakor : Szabó Fe
renc kórusfesztivál a Sport
csarnokban ; 14.30 órakor: mű
velődéspolitikai akadémia. Ok
tatáspolitikai feladatok a tör
vény után. Előadó: dr. Ke
Ilemen E lemér mlnisztériumi 
főosztályvezető. 

l7-én 15.30 órakor: Pinokkió 
(az ARTUS Mozgásszlnhaz elő
adása) ; 18 órakor: Szilády 
Aron Népfőiskola. Előadó: 
Bodor Géza néprajzos. 

SZAKSZERVEZETEK 
V AROSI BIZOTTSAGA 

(Klubkönyvtár) 

Aprilis 4-én 9 órakor : az 
az Alsóvárosi Altalanos Isko
lában, felszabadulási asztali
tenisz emlékverseny. 

7-én 18 órakor: Cukorbete
gek klubja. 

9-én 14 órakor: Szakszerve
zetek Megyei Tanácsának nő
bizottsági értekezlete. 

13-án 13 órakor: a Közleke
désbiztonsági tanács vetélke
dője a Tiszti klubban ; 15 óra
kor: a Csúcsforgalom rádió
műsor adása városunkból. 

" HÁTSÓ OLDAL " 
- ------------------------------------------

És tessék mondani: hogyan lehet megközelíteni 
a kenyérboltot? (Somos László felvétele) 

"Ne a tükrö t átkozd, ha az arcod ferde" 
(Moliere) 

SOROMPÓK 
l. Halas a sorompók városa. Nekem a KISZ-Iakótelepi 

átjáró a kedvencem, ott jókat lehet várakozni, s hossza
san elbeszélgetni a kocsikban ülőkkel. Megnyugtatásul 
ki is írták rá: 10 percen túl is zárva tartható. Kiszállok 
a 17. percnél, nyújtózom egyet, szemlélődök. Tolatást vé
geznek. Látom, lassan vége, intek is az ismerős vasutas
nak: helló haver, ez huszonegy volt! Széles mozdulat
tal leveszi a sapkáját és úgy kiált vissza: rosszul szá
moltad, pontosan harmincöt! Már nem is bosszankodom, 
nisz' milyen kedves megnyugtatott . Igaz, ő a kocsikat 
számolta ... 

n. Szegedre megyek. Illetve mennék, ha nem tor la
szolná el utam a sorompó, melyre nincs kiírva, hogy 10 
percen túl is zárva tartható. Vonat sehol. Esik az eső. 
Néhány kerékpáros , átbújva az "akadály" alatt, elhúz 
mellettem. Még két perc. Nézem a sorompót és a I<ocsim 
magasságát. Nem stimmel. Három perc múlva bekúszik 
a vonatfütty, majd újabb három elteltével a szerelvény, 
CSigalassúsággal. Pontosan 21 percet ácsingóztam. Ha vas
utas lennék, beadnám újításként : legyen sorompó zárt 
helyzetben kb. 40 centivel magasabb .. . 

lll. Szegedről jövök. Törökerdőnél utolérem a Ladát, 
de nem előzöm meg, szépen becsorgok utána. Vidám tár
saság, a kocsi kígyózik előttem. Látom , az épülő felül
járó alá érve fölfelé mutogatnak, egymásnak magyaráz
nak. A nagy sorompó zárva, ám a kocsi gurul tovább, 
Ma sa irányába. Én is arra megyek. Aztán, a legnagyobb 
megrökönyödésemre, a Lada ráfordul az épülŐ felü lj áró
ra. Akkor kapcsolok: a benne ülők bizonyára nem he,J.jy
béliek. Mire lefékezek, a Ladának nyoma vész. Már hal
lani vélem a puffanást, mikor az autó ismét feltűnik , 110-, 
bog visszafelé. A sofőr letekeri az ablakot és lazán kér
dez: nem tudod hol a legközelebbi felüljáró? Hogyne 
tudnám! A Halasi úto n , Kecskeméten ... 

P . L. 

Április l-jétől 
minden építményhez 

kötelező 

az építési engedély 
Aprilis elsején lépett 

életbe az építési és hasz
ná latbavételi eljárás új 
szabályairól SZÓló 12/1986. 
EVM. számú rendelet. Er
ről faggattuk Szabados Já
nost, a városi tanács mű
szaki osztályának vezető
jét. 

- Kérem, foglalja ösz
sze pár mondatban az 
előzményeket. 

- A korábbi szabályo
zás mentesítette az állam
polgárt a különböző enge
délyeztetéSi eljárások alól, 
így a kisebb létesítmények, 
melléképületek stb. építé
sét elegendő volt csupán 
bejelenteni. Mint az orszá
gos adatok is mutatják, 
igen sokan és igen sokszor 
még ezt is elfelejtették. 
Halason is jórészt ennek 
köszönhetően szaporodtak 
el a jó ízlést sértő és a 
környezetbŐl kirívó sufni k 
és bodegák, amik aztán 
sok vitára adtak okot. Az 
esetek többségében elma
radt az építési hatósági 
kontroll, a szomszédok, a 
ttígabb lakóközösség jogos 
érdekeinek képviselete. 

- Mi az új szabályozás 
lényege? 

- Hogy ezentúl minden 
épületre és építményre 
(kerítés, nyári konyha, fé
szer, ól, stb.) épí tési enge
délyt kell kérni. A beje-

lentési kötelezettség pedig 
mint olyan, megszűnt. 

Új vonás, hogy az enge
délyezéshez az építéSi ha
tóság helyszíni szemléje 
kötelező a kivitelezés meg
kezdésekor, továbbá a fel
húzott falak vakolása előtt, 
a padló és födémszerkeze
tek kialakításakor és az 
épület befejezését követő
en. Ezzel kívánja a rende
let elérni a városrendezési 
és a hőszigetelési előírá -
sok., valamint a kivitelezé
si szabályok betartását. 

- És mi a helyzet a 
" házilagos" kivitelezéssel ? 

- ApriliS elsejétŐl en
nek szabályait is módosí
tották. Jelenleg is kötelező 
már a felelős műszaki ve
zető alkalmazása. A "ma
szek" építkezés valameny
nyi munkafázisát szintén 
munkanaplóban kötelező 
rögzíteni, amit a műszaki 
vezető aláírásával igazol. 
Természetesen ez alapján 
bármilyen, az engedélytől 
eltérő munkáért a műszaki 
vezető felelősségre von
ható. 

Egyébként az új szabá
lyozás, gondolom, fölvet 
majd jó néhány problémát. 
Munkatársaimmal készsé
gesen állunk minden ér
d eklődő rendelkezésére. 

* 

[(iégett egy lakqs 
Március l6-án 10.JO-kor la

kástűzhöz riasztották a halasi 
tűzoltókat. Az Erdei Ferenc 
téri lakótelepen a 4. számú 
épülettömbben egy harmadik 
emeleti lakás ablakaiból höm
pölygött elő a füst. A tüzol
tók rövid idő alatt elfojtják a 
lángokat, majd megkeZdődöt·, 

a szakértői eljárás, mely a 
tüz keletkezésének okát hiva
tott kideríteni. 
BANFI VILMOSÉK kétszobás 
lakásában a jelzett időpontban 
nem tartózkodott otthon senki. 
A Park Aruházban dolgozó fe
leséget - aki, miután értesi
tették a szomszédok, kétség-

beesve hazarohant, - enyhe 
füstmérgezéssel, sokos állapot
ban vitték kórházba. Az elő
zetes becslés szerint a kár ér
téke mintegy 80 ezer forint: 
az egyik 8Z0 ba, teljes beren
dezésével a lángok martaléka 
lett. 

Az már bizonyos, hogy a 
lakás ban nem maradt bekap
csolva semmilyen áramforrás 
vagy gázkészülék. 
A tüzet valószinüJeg a falban 
lévő elektromos vezeték zár
lata okozta. A vizsgálat lap
zártakor még tartott. A csa
ládot a tanács azonnal elhe
lyezte, s már megkezdödött a 
kiégett lakás helyreállitása is. 

DOLLY ROLL -- NEM 
A Népszabadság március 27-i számában olvashattuk, hogy a 

népszerű Dolly Roll együttes április 10-én kezdi meg három 
hetes országjáró turnéját, Egy, két, hár . .. miénk a nyár cí
mli új műsorával. Az első fellépésre Kiskunhalason, a sport
csarnokban kerül sor. A hír hallatán telefonon felhivtuk SZ:e
merédi LáSZlót, az intézmény igazgatójá t, aki a következőket 
mondta el : 

- Az április 10-re lekötött hangversenyt lemondtuk, ugyan
is a közvetítő Országos Rendező Iroda nem küldte e l a kért 
hataridőre az úgynevezett felvezető anyagot (szórólap, plakát 
stb.) . így az e lőadásra nem tudtunk kellően fe lkészülni. Hogy 
valami jó hírrel is szolgáljak, előzetes terveink szerint még 
a nyár előtt fogadjuk a Bikini együttest és sor kerül az 
R-GO együttes korábban elmaradt koncertjére, valamint 
Korda György és Balázs Klári h a lasi fellépésére. Ezek idő
pontjáról értesítjük a közönséget. 

SOKBA KERÜLT A VIDEOMAGNÓ 
Hurtony Attila, 18 éves, 

büntetett előéletú kiskun
halasi lakos tavaly nyáron 
még asztalosként dolgozott 
korábbi munkahelyén. Ta
lán a nehéz fizikai munka 
vitte arra az elhatározásra, 
hogy könnyebb megélhe
tést keressen. Munkahelyé
től bérelt egy műszakilag 
eléggé leromlott állapotban 
lévő Barkas gépkocsit, 
amivel fuvarozni akart. 
Egyre több hibája lett az 
autónak, de alkatrészre 

nem volt pénze. Közben 
kiterjedt ismeretségi köré
ben sikerült elhitetnie, 
hogy mindenhez hozzá tud 
jutni, méghozzá ami 
nem utolsó dolog, - ol
csón. 

Már augusztusban egy 
halasi ismerősének meg
igérte, hogy szerez video
kamerát, előlegként felvett 
tőle 30 ezer forintot. A 
pénz egy részét gépkocsi 
alkatrészre, a többit meg
élhetésre költötte, mivel 

ekkor már munkahelyén 
nem kapott fizetést. Ter
mészetesen ilyen olcsón 
nem sikerült neki a készü
léket megvenni, igaz nem 
is állt szándékában. 

A kezdeti sikeren fel
buzdulva, egyre gyakrab
ban kereste fel ismerőseit, 
akiknek felajánlotta, hogy 
oxigén- és dissous-gázpa
lackokat, Zsiguliba öt fo
kozatú sebességváltót, 
videomagnót, vagy NSZK
márkát szerez jutányos 

áron. A "megrendelőktől" 
5-15 ezer forintokat vett 
át, a pénzt magára költöt
te, illetve, a hónapok múl
tán egyre türelmetlen ebb 
hitelezőknek - a tartozás 
részbeni kiegyenlítésére -
adta át. 

Az előzetes letartóztatás
ban lévő Hurtony Attila' 
ellen az ügyész nagyobb 
kárt okozó, üzletszerűen 
elkövetett csalás alapos 
gyanúja miatt vádat emelt. 

V. K. 

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Vizmű Vállalat, 
a Kiskunhalasi Allami Gazdaság, 

a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, 
a Kiskunhalasi Vörös Október 

és Vörös Szikra Tsz lapja 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság 

A szerkesztőbizottság vezetője: Földi Lajos 
Felelős szerkesztő: Kutasi Ferenc 

A szerkesztőség címe: 
G400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17. - T elefon: 22-144 

Kiadja: a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat 
Felelős kiadó: Forgács Péter igazgató 

87 0349 Petőfi Nyomda Kiskunmajsa 
Felelős vezető: Vlkor János 


