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Az Olvasóhoz, olvasóinkhoz 
A kormán)' szóvh 'óje néhány perce 

reJC2le I)e tájékoztatóját a l\1inisderla
nács üléséról , A lelevizió hírad6jából 
megtudtuk azt is, mi történt Európában 
és azon kívül· Nem is olyan régen vi 
tázlunk a "Rá ba" riportrtlmról , .. S 
minderrót más nap reggel olvashatt unk 
is a napilapokban, 

oldala egyformán korrektül bemutattas
sék. OS7:inlén re méljük: közijss,~gleremtő 
erö lesz ti Ualus! Tükör. Olyan orcá
num, mcly mu1.g ósit, érdekeke'. lár röl , 
d e mindenképp együltgondolkodésra, kö
zös cseJck\'ésre késztet. 

A lapot - Jórészt - nem hivatásos 
üjságirók írják. 1\1i irjuk ünmagunkrol. 
Nekünk is szól azonban JÓloSef Atlila 

A tavasz 
három pillanata 

Vaj(ln tudjuk -e, miközben botla!lo.l.unk 
az ország. a nagyvilág dolgai kóozüU: 
mi zajli k le ná lunk, lit, ebben a vá
rosban és környékén'? l\1irÓI. kik vltat
koztak a tanács, a népfront, a pártbi
zottság ülésén? "liért zárlák le a OaJza 
ulcát? Eredményes-e aoz Ikarus halasi 
gyára? 

Többen ugy érezozük, azt tapasdaljuk, 
saját dolgainkban vagyunk a legkevés
bé lájékollottak· 

Intelme: .. . .. az igazat mondd, ne csak 
a valódil ..... Va lame nnyi, a nyilvános-
ságnak suint gondulat csak e1:zel a fe
lelösséggel jelenjen mcg ez oldalakon! 

Az olvasó l)tldlg tek Intse egyfajta de
mokratikus rórum nak e lapo"t. lJelyc
"cljen vagy kétclkedjcn, s ha kell . dü
hősen , -Ilanon ! 

Minden é~'ben egy 
árnyalattal halványabb 
a mult. A jelen gond
jait elrenrlezend6 ro
nanásban o lyi'Col' meg~ 
feledKezünk történelmi 
gyökereinkröl. Nevet 
adunk lereknei'C, utcáK
nak és gyertyát gyuj
tunk évente egysr.er a 
Petőfl-szobornal. A hét
köznapok szürKeségében 
jobbára Ilyenkor jut 
eszünkbe a kikelet, há
rom ünnepe." 

Anyámtól tanult.nm 

Sokan bábáskodtunk ennek a'l ilj
ságnak a megs'lületésénéJ. 1\10st mégis 
S'lOrongáSllal rovom a sorokat: megfe~ 
lel-e majd annak a szándéknak, ami 
megíeremletle? Képes Ics'l-e életünk 
tükre tenni, s mi képesek leszünk-e -
l\1oJié re után s'labadon - nem a lük
ről á tkozni, ha az arcunk ferde? 

A lapot útjára bo<:sá tó várospollliká
nak, H a társult vállalatoknak egyaránt 
eélja, hogy e'leken a hasábokon min
den igaz hír es érdeml vIIa helyet kap
Jon, hogy életünk sllÍneg és árnyékos 

Ua vlssl(alapo7.unk a helYi sajtó múlt
jába, olvashatjuk, hogy 105 I~~' vel e1:
elo tt , 1882 szeptemberében hasllnló gon
dolatokkal aján lkozolt a KOI'da Imre 
s7.erkesztette első halasi újSág : ",,' kö7._ 
vetilóje és híi tükre legyen az egesz vá
ros kÖ1:élelének és m07.galmai'nak ,., E 
ma is megs:dvlelendő gOndolat'ok Jegyé
I)en bocsátjuk utjára a két.helenként 
megjeleno Halas i Tükröl. A Halas i Hí
rekkel együtt írja a Jelen krónikáJát, a 
hOlnap történeimét. 

meg az elsö Petőfi-ver

set, az Anyám lyukját 

és sllűIlSralumban , 1958- 1~~~~~;~~~~~iiii ban nemzeti szin ü sza-
lagot [estettUnk. Első 
osr.tályosként vettem 
rés1:t az első Petőfi ün
nepségen. Petőfi Sim dor 

IGY GYAHAPSZIK 
, 

Dr· Subó 
a városi IJá rtbl7.oUság elsö 

l\1i.klós 
íitkára 

A kiskunhalasi felszabadulási emlékmű. 

költoS, tudtam; Talpra Gyermekkoromban 
mae,,:n ... - nem wd- kemence állt sr.üleim 
, .... :. A.,L. -=,""oMt'-'\arn,. -t..néhun. NA'~apa , ha 
miért kell a.t. elmonda- rágyúJtotl hoss1:ú plpá
nl akkor. Csak később, jára, gyakran elöjöttek 
a történelmet tanulva II 19-es emlékek, Ura
ébredtem ni, ml ls volt dalmi cselédként ke-

Mar tudom, tényleg 
nem rajtuk múlIott, hl~ 
.Mlll- a l< al,;il t .13;;).':1;'OI" 

szági néphatalom t'end· 
szerét csak az inlerven
ctósok soks?Oros túlere
je verhelte szét. A varos, ahol élünk tulajdonképpen. reste II parasztok keser-

KIsdobosként Vak ves kenyerét. AZ első 
A tavasz harmadik 

pillanata 26 évet vára~ 
tott magára, Akkor, 44-
45-ben néhány hónap 
lelt csak el a battonyai 
ágyúlöves\ől, a nemes
medvesi harangzúgitsig. 
A medvesi harang jó 
korsZIlk jövetelét jelez
te. Olyanét. amely Ma
gyarors1.ág új életét, 
sor'sok fordulását, nagy 
nemr.e ti céljaink betel
jesülését hozta el. 

Hél Izgalmas, minden
kit érlntó-érdekl6 kérdésre 
kerestünk távh'alj tömör~ 
ségú választ a tanácsházAn . 
S'lab6 Karoly tanácseJnok 
kés7,séggel világosított röl 
bennünket. 

I . Mely .,Ietelek"' atkot
Ják az 1986- 161 90-ig tart6 
Idöszak városfej leszlesi 
tervének vázát 1 
Sz. K. : - Egyrészt az el
múlt tel'vclkJusból á thúzó
dó beruhár.ások, vugyls a 
sportcsarnok és az új lele
ronkör.pont - mlndkeUö 
45-45 millió CodOlba ke
rült -, valamint a Kossuth 
ll , lakótelep, Másrészt az 
Újjáválasr.toU testület ál
tal kitüZÖlt nagyobb cel~ 
feladatok, úgymint a relül~ 
jaró, a t2 középiskolai tan
terem és a ker tvárosi álta
lános iskola megépítése, 
illetve az állami lakások 
számának növelése· 

2. Hogyan á llnak ezek a 
beruhazasok ? 

Sli, K, : - A sportcsar
nok példás gyorsasággal 
'86 Rugusztusára elkészült. 
A kéter.er állomásos, kon
téner'es telefonközpont 
szintén kész, de a távhivó 
hálÓ1.atba való bekapcso~ 
lús és ar. igénylök beköt.:
se még késik. A pénz meg
van I·á. a posta kl tudja 
hányadik igérete: 1987 lU , 
negyedévre. A Kossuth I I. 
lakótelep be.feje1:Ó része, a 
180 lakás és a földszinti 
ür.lethelyiségek átadása fo
lyamatos, egészen 19M ele
jéig, a DUTep " jóvoltá
ból" csaknem egy évet 
csuszva. A hetven millió 
forintot CelernésztoS felül
járót jún iustól már hasz
núlhatjuK. Hat tantermet 
a múlt év szeptemberében 
birtokba vehettek a 618-as 

szakmunkásképző diákjai. 
további hatot ped is most 
húr.nak Cel a gimnazisták
nak az AMK-ban, A ket
t6 e~iia csaknem 70 mil
liÓI é l' . 

3, Milyenek a klhUásnk 
a tovabbl lelje:s iU:lIt lUe
töen? 

Sz. K.: - Nem tul ró-
7,sásak. Hogy úgy mond
jam : aggódunk a tervldó
s7.ak második felére üte
me7.e1t iskola és 31: állami 
lakáso k miatL A VII. öt
éves terv kidolgolásakor 
még nem lehetell látni az 
ország el jövendő sanyal'u 
gazdasági helyz.etét. Saj
nos, ez minket is rendki
vül hátrányosan érint, mi
vel egyértelmúen csökken~ 
nek a központi forrlÍSOk. 
Olyannyira, hogy bizonyos 
Intér.ményelnknél _ pél
dául a kórháznAI - 3 ren
delkezésünkre álló fenn
t.u·tási össr.egek már nem 
teszik lehetövé a zavarta
lan működést. 

4. Eu krÓnikUlI biány: 

mi vim a tornás z edzőte~ 
remme)? 

Sz. K.: _ Tlz éve vaju
dik, am, ha minden igaz, 
két hónapon bel UI avat
hatjuk a FU1:eklls Gábor 
Oli AUalAnos Iskolában. 
Tlr.millió forintOt és sok
sok társadalmi munkal 
használtunk lel h.OZ7.á. 

5. LeS'l-C vegr(, n)' ilvá~ 
nos wc? 

S'l. K .: - Igen. méghoz
zá sül!yesr.leU. A kivitele
ző soltvadker ti gmk vállal
ta, hogy er. év vé,!ére meg
csinálja a Csipkeházzal 
szembeni parkoló- melle tt. 
Egymillió 400 e1:el'be kerül. 

6, Javulnak~e Últjai llk? 
SZ. K.: - .eveIt óta ki

alakult gyakorlat, hogy az 
utépitések zömét lakossági 
hozzájárulássa! oldjuk meg: 
a lakók tízezer !o rlntjai 
mellé a tanács is lelesz 

Bottyán akartam lenni világháború fogságából 
vagy Petőfi Sándor' és v issr.atérve. Il szebb jö
azt hiszem, ami erre v6t áhltva lették le az 
kész.tetett: Petőfi kdl!é· esküt a Tanácskor.tarsa
szete. Felnőn lellem ságl'a, Hosszú téli esté
már, mikor vég.igjár tam ken ; il kuckóba teleped
a 48-as események szín- ve, hallgattam mesélt 
helyeit, a Pilvaxot, a Kun Béláról és Szamu
Nemzeti Múzeumot és a ely Tiborr61, aki talál
pákozdi csatateret, Ott, kowtt Leninnel is, 
ahol JeUaslcs a gyáva Nagyapámék SUIkasza II 

futott Bécs relé. elsza- géderlaki Duna-partrÓl 
vallam a Nemzeti dalt lőtte az ellenforradal
és ha1..aJias érzeJmekloSl márok monitorjait. 
át[ütve éreztem, hogy Gyakl'an mondogatta : 
valahogy én ls a 48-as - Tudod fiam, nem 
Ifjak kö:t.é tarlor.om. EI- nagYOn biztunk benne, 
röpült. a 120 év. mégis, amig tehetett, 

A nemzeti szalagot mindent megtetlünk ér 
úgy teszem el éVfÓI év- te. Nem vo ltunk elég 
re, mint egy kitüntetést, erösek a Tanácskör.tár
amit évente egyszer, saság megtartására, de 
tÓl'ténelm\ magyarságo- azzal a 133 nappal be
mat bi:t.onyitva, a szí- írtuk nevünket a törte -
" em fölé helyezck. nelembe , , , 

Apr ilis 4-en az or
s:r.ag zászl6erdöbe borul. 
egyszerre tinnepelünk és 
emlékezünk. Nagyapám
nak. mig élt, gyakran 
beszéltem nagygyűlések
nR (elvonulásokról, a 
felszabadulási ünnepsé
gekre késtltett músora
Imról. A kisfiú felnőtt 
és mór 6 mesélt a 
nagypapának ... 

Pos'ltol)ánYi László 

tiz-hűszezret. Ez az ÖSS1.e
fogás tavaly 3 és fé l, az 
idén várhatóun négy kiLo
méternYi szilárd burkola
tOt " hoz", 1990-i~~ utc~i.ink 
többsége pormenl.Jes lesz. 

SZTK: zsúfoltság, orvoshiány, helyszűke 

V AlliJI IDIEliIE(b;9 M IRÁJÉIB ~ 7. ParkJaink á llallola 
gyaláUltos. Jut-.e majd 
több IlenZ rájuk? 

Sz. K.: - Teljesen ért~ 
hetö és jogos a varoslaltók 
felháborodása. Már ki!ej
tettem, mennyire szúkösek 
az anyagiak.. Mégis kelJ ta
lálnunk valami megolddst. 
Például: átmenetileg egy· 

Nfhállyan bes7.éJgetnek, mások inkább csak némin 
ülnek. Vá rak01:nak. KI tudja mióta? A rendelő már 
clsö pillantásra sem tűnik tágas bálteremnek : 7.súlolt, 
s z.inte a nap minden órájában. Akadnak. hogyne akad
n;!inak türelmetle nek is, hisz' minden ki nehezebben vi
seli cl a lesti baJI, a fájdalmat ... 

szerúbb zöldíeliileteket ala- A Semmelweis Kórház 
kitunk ki és gondosabban és Rendelő Intézet sajnos 
védelmezzük a meglévö igen látogatoU "hely" Ha~ 
köztéri kerteket. Elképzel- lason. A környékbeliek is 
het6nek tartom, hogy a innen remélnek gyógyu
kommuna]js űlem nagyobb lást, {gy már a kora reg~ 
veszteséget tervez erre az geh órákban hosszú sorok 
ágazatára, de azt is, hogy I klgyóoznBk az ajtó elölt. 
D tanácsi pénr..maradvá- Szerdán - piacnap - még 
nyok egy rés1:ét Ide iré- I többen jönnek.. A RONT
nyitjuk át. K, F , l GENDlAGNOSZTIZALO 

felh'atú ajtónál ell.Y toló~ 
kocs.iban kucsmás fér
f! s.zuny6kál. Régóta lehet 
ill , mert mélytfn alszik, 
semmi sem ébreszti [el, 
jóllehet az élet .,rendesen" 
7.ajlik körülötte. Dél felé 
jál". 

A sebészet előtt különö~ 
sen "súrQ a levegő"'. Az 
egyik fiatalasszony lélhan~ 

gosan meg is jegy " i : 
Már egy órája nem törté
nik semmi. 

- Biztos ebédidő van -
hallatszik a szomszédjától. 

De szó sincs tóla, ebéd~ 
idö még csak ezután 
lesz, . . 

Tornyai Zoltánné kilenc
éves kisfiával üldögél. tr
dekJödésemre elmondja: 
kéthete eltört a keze a 
gyereknek. akin szerencsé~ 
re nem látszik a fájdalom, 
vidáman les rám, Töle 
kérdcr.em: 

(FOlytatás a ~, oldalon.) 

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



2. OLDAL 

lUF A G YTAK A VETliSEK. 
KOMOLY KÁlWK A SZŐLŐKBEN 

Mezőgazdasági körkép 

tavasz elején 

Amire kevese n szám itoUak, bekövetkezett ; 
két kemény, hideg Iéi után a mostani évszáza
dos mínuszrekordokat döntött meg, különösen 
az ev első három hónapjában , Hogyan vészelté k 
át a kritikus időszakol Halus mezőgazdasági 

nugyüzcmci, s pólolhatók-e a lemaradások, a 
veszteségek? Erre keresiük a választ a tizenh at 
fokos má rcius végi tavaszba n három nagyüze
münkben , 

Életképes 
mellék· 

és alsó rügyek 

A Kiskunhalasi Állami 
Gazdaségol különöseo ér
zékenyen érintette a zi
mankó, A szántÓföldi mun
kálmál megprÓbálják utol
érni magulUlt., arnl várha
tóan próbára tesz embert 
és tecnn ikát egyaránt, Mi
vel a jelentős fagyok min
denekelőtt a szőlOben és a 
gyümölcsösben okoztak Ká
rokat, a szaKemberek ag
gódva vizsgálják 87. ültet
vények áUagát. 

KamPÓs Jenö fökertész 
szerint a szólO puszlultisá
nak mértékét. ma még pon
to!l<1r , lehetetlen {elmérnl. 
a l'ügyekból vett. minták 
laboratÓriumi vizsgálala 
után viszont már egyértel
mű: elsősorban az elö,'ege
deu tőkéket uzedelte meg 
ti. hideg. Főként a február 
elsején mért minusz 29 fok 
árton meg, ugyhogy csak. 
az elkövetkező egy-másfél 

csony hőmérséklet nem ki
mélte sem a körtét, sem II 
cseresznyét., meggyet. 

Szeltz Adám elnök cl· 
mondta, hogy egyébként l!> 
tervezik a gyümölcsös (el
számollLsát, ebbe, sajnos az 
idei té] is "besegített" , Bál' 
ősszel az aKtuálIs szántÓ
földi teendöket elvégezték, 
a késói tavaszodás miatt 
jelentos a lemllradás a föl
delU!n, Március 23-án tud
ták csak elk.ezdeni n talaj
munKáKat, most "folyik" a 
mútrágyáZás, a kombiné
torozás és hátra van még 
s1.8.z hektárnyj lucerna el
vetése, 

A tavaszi elózetes határ
szemle Ill'róI árulkodik, 
hogy az ősszel földbe jut
\..Illolt ~abona gyengén le
lelt, sok helyen klfagyott 
a vetes. s majd csak ápl'i
lis első napjaiban derW kl, 
szükség lesz-e kiszdntásra. 
Nyujlott múszakban dol
goznak a gépek, hogy lefa
ragianak valamit a késés
bö~, s hogy a buza és 
lucerna mellett idejekorán 
a helyére kerülhessen -150 
hektáron a kukorica vetö
mag, 

hónap fedi fel: mi ls ma- =========== 
radt tulajdonképp életben. 

A gazdaság tavaly meg
ke'.r.:deU s1.ólőtelep(tési 

programiá~ az idén tovább 
kivánják folytatni, azt a 
166 hektárt ujabb 100 kij
veli, melynek előkészületei 
megkezd6d tek, A1. 1966-os 
vesszóket betakartak. akár 
csak egy másik, csaknem 
száz hektáros felújított, 
rejmúvelésre visszaálJitott 
tlibla alsó rügyeit, Igy e1.ek 
jÓl viselték el a kemény 
telet. A mellékrügyek zö
me életképes s metszéssel 
a kár tovább enyhíthető, 

1987-ben komoly termés
kieséssel számolnak, mely~ 
nek hatását csak II követ
kező évben fogják meg· 
érezni. A s'U\zhektáros 
kajszibarackosban a fagy
kúr miaU szintén kisebb 
hozam várható, mig a sze
rényebb meggy- és alma
ültetvényekben alig ma
,'adt nyoma It zOl'd Időnek , 

Nyújtott 
műszakhan 

a gépek 

A Vörös SZikrn Termelő
szövetkezet 180 hektáros 
szőlőjéb{\l a hatvanas 
években telepitett táblákon 
nugy 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 I'endklvül nla~ 

Késik 
a fűszerpaprika 

ültetése 

A Vörös Októbe .. Tsz ko
rábban felszámolta gyü
mölcsös kertjét. és szóiövei 
sem rendelkezik, [gy a ke
mény \.él "csupán" a veté
seket lépázla meg. Vá n 
Miklós növénytermesztési 
főágazatvezetO szerint a 
gabona a januári-februári 
hidegekel tűrhetőcn átvé
szelte, viszont a március 
eleji minusz 20 tok a már 
fejlődésnek indult növé
nyeket jócskán elpusztltot· 
to. 

A kÖ7.os gazdaságban &. 

februát'j enyhe napokban, 
illetve március végén be· 
fejezték az őszröl elmaradt 
mélyszántásL. A kéSői ki
tavaszodás miatt a sfmi
tózás és a fejtrágyázás a 
szokásOSlÓi mintegy Két 
héttel eltolódik, s el kel
lett halasztani a Cúszer
paprika ültelését ls, 

Feszes tempójú, nehéz 
április var a szövetkezetre. 
A gépek több .nűszakos 
igénybe\'ételét tel'vezik, 
hogy a lemaradást csök
kenthessék, s Idejében kl
hajthasson a napraforgó és 
kukorica is. Közös óhaj 
egy csapadékmentes, meleg 
hónap, A rendkivüli idő

járás okozta károk miatt 
az 1987-es növénytermesz
tési elképzelések megval6~ 
sitására kevés az esély. 

tlorvi th Róbert 

1987. ÁPRILIS 3. 

Jtiniusban átadják a felüljárót 
A kiskunhalasi vas

úti felüljáró építésével 
kapcsolatos hb'ek hol 
del'ülátók, hol borúlá
lók, attól függoen, hogy 
milyenek a határidőre 
való átadás kilátásai. 

Börgics Mihályt, a 
Közúti ~pítő Vállalal 
iőepitésvezetöjét a1'l'ól 
kel'dezlük, hClgy hol 
tal't most a felüljál'o 
építése? 

- Ket akadtllyba üt
köztünk az építés 50-
nin, Tavaly ősszel ké
sett a fel üljáró szigete
léséhez szükséges vegyi 
anyag, s gondokat oko
zott a rendkivül szigo
ru téli időjarás, 

Készül II (:salladék\' íz elvezelésére a belon ro l )'őka. 

Mi hiányzott ti 

szigete léshez? 
- Ezt a munkát az 

ELASTIC Épitő ipari 
Közös Vállalkozás, mint 
alvállalkozó végzi. A 
szigetelés ugynevezett 
VDW típusú, igen tar
tós eljárás. Ehhez egy 
NSZK-ból importál t 
komponens sí:ükséges.. 
amely nagy késéssel 

csak március 16-án ér
kezett meg. 
jó idöjál'ás esetén hat 
hét munkanapig tart. 

- Min dolgozik je
lenleg a vállalal ? 

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

"f AKI BETEG, 
AZ RÁÉR? 

(Folytatás az l , o ldalró!.) 

- l\ti6ta ültök ;It? 
- Két órája. 
- S nem unoil még" 
- De, egy kicsit, Jó vol-

na már otthon lenni. 
- Nem ls olyan sok ez 

az idő, van aki !'eggeltól 
sort áll - szÓlal meg az 
édesanya, 

Hány órai várakozás 
után fogy eJ a türelem? 

_ Nem tudor.n, Ha el
[ogy és még 10: ld ig kint 
leszünk, megmondom " . -
nevet, majd hoz.:t.áteszi: -
Az egéSz napomat rás1.án
tam az SZTK·ra, délutá.n 
négykor megy csak a bu
szunk Jánoshalmára. 

Egy másik ajt..ón ez áll ; 
Bejönni csak hlvásl'a s ... .a
bad! S1.erdán terhes ultra
hang vizsgálat , csak vidéki 
terheseknek. Iz:~dnak a 
jövendó Ilnyukák~ lehetnek 
vagy húszan. A folyosón 
CülJedt a levegő. Egyikőjü
ket megsz6lítom: 

- Honnan jöt,~? 

- K unrehértórÓI. Reg-
gel nyolckor indultam el, 
talán négyre ha:mérek, Ez 
egy teljes müsz.a.k. 

Súkora Istvánné kiskun
majsai, kél 6rája "sorako
zik", 

- Otthon felkész.itettek 
erre a türelemját.ékra, Sze
rencsére, mert I~:y kevésbé 
vagyok nyugtalan 
mondja, 

- Hány hőnapos terhes? 
- Ot. De van mát' egY 

másfél éves kislányom, 
Lehet, hogy most, egy !iura 
várok - válas:zol moso
lyogva, már-mái' kétértel
maen, 

Természetesen az orvo· 
sok véleményére is kiván
csi vagyok. 

DR. JENOVAFtI t.VA: 
- Egy betegl'e nálam 4,7 

perc jut. Nem sok. EUllatt 
kell kIkérdeznem, megvizs· 
gálnom és a gyógyszereket 
felírnom. Ilyen tempÓban 
nem lehet tökéletes mun
kát végezni és higgye el, 
ez idegesít. legInkább ben
nünket. Sokszol' annyi a 
beleg, hogy Uzenegy, slit 

tíz óra után már nem tud
JUK togadni ŐKet. Pedig 
Jönne még vagy 25-30, 
mégis- képlo:'lent' lr'VMgyunk 
nyolcvannál(!) többet el
látni, 

- On szerint mit lehet
ne tcnni? ' 

- Többet kellene vidék
I'e járni, kitelepüIni. 

DR, KÁRTYIK ZSU
ZSANNA: 

- RitKa, hogy tizenket
tökor ebédelni tudunk, 
Hozzánk legalább százan
százötvenen jelentkeznek 
be, ráadásul mIndenki be
fut már reggel, nyilván, 
hogy blzlOSHn bejusson. S 
ha mégsem sikerül, persze 
ránk neheztelnek, pedig 
mi sem sokat tehetünk. 
Szerintem tul nagy a tel'ü· 
lelünk, 

DR. VtHA IRÉN: 
- A fogászat. sohasem 

tartozott a ritkán látoga
tott s7.akrendelések kÖ1.é, 
Itt is rengetegen rostokol
nak naponta, de nálunk 
egyszerre hat orvos tudja 
fogadni II betegeket, mint
egy harmlncat egy-egy 
múszakban és akkor még 
nem beszéltünk a dlékok
ról. Az iskolafogászat 
ugyanis s7.intén II mi dol
gunk. Jó megoldás volna, 
ha ezt a kezelést is meg 
lehetne oldani körzeti or
vosi rendszerben , vagy ha 
legalább rőállásu Iskolaor
vos dolgozna Halason, 

A kartonozó fehérk öpe
nyesei sem unalkoznak. 
" II'odáJuk" veszI el a leg
több helyet a lolyosótól, 
iJletve a betegektől. Nem 
tül szerencsés módon a 
legforgalmasabb helyre 
teUék, középre, csupán 
deszkapalánkkal körülvéve 
a sok-!IOk kartont tartal
maZó dobozt. (es ez a "ke
rítés" nem is akármennyi
be kerüh, potom 700 (!) 
ezer forintba. Egy dolgozó
tól tudom, aki az épilök
USI többször is megkérdez
te, mert nem hitt a rülé
nek,) Talán a slAmitógé
Pes nyilvántartás enyhite
ne a gondokon. 

A I'engeteg idegességgel 

közötti rész feltöltés'~. 
- Hogyan állnak az 

ügynevezett "szerviz 
út" ép itésével? 

- A szel'viz út b e t ,)
nozása nagyjából kész, 
Most foly tat juk az út
épitést a Baromfifel
dolgozó Vállalat vasút
vonal menti szakasza
nál, valamint a rakodó
tér kiépítését. Ezeknek 
az uszfaltozását április 
elején b e rejez:t.ük, de a 
vcgsö bUJ'kolatot csak 

és idörecsérléssel jár6 vá
rakowsr61, annak okairól 
CaggalOm a rendelő igaz
gatóJál, dr, Schindlcr Jó
zsefet , 

_ Mlit' 19N-ben, az át
adáskor szűknek bizonyult 
a l'endelő. A harminc 
munka hely hclyeu, amire 
[el tétlen szükség volt, csu
pán tizenhetet engedélyez
tek. pénzhiány miatt, A 
rogás7..a.t például nem is 
került ide, csak évekkel 
később, újabb beruhá1..á
sok árán, A kartonozót is 
ezért kellett a folyosÓn 
kialakitani. A tüd6gondo
zót tavaly adták ál. s 
maris kicsi . . A 7.surOIt· 
ság tehát elsősorban eb
böl fakud, s Ilem a mi hi-
bánk. , 

- Hánya n kc resik fel 
naponta az intézetet? 

- Nagyon sokan, leg
alább ezn.m. KUlönösen 
hé tfOn és szel'dán erós a 
forgalom. Ami a járóbe· 
teg-elláh\st illeli, ide lar
tozik a régi járás, több 
mInt sza;rezer iakossal. 

- lIalloUam II protekcl
ó7,ásra is panaszi, hogy 
tudnii lli k akadnak, akiket 
soron kívül szólítanak. 

- SaJnos, ez is el6Cor
dul olyankor, amikor a 
később jövők kartonja ke
I'ül relülre, Gondatlanság, 
amlél't elnézési kérünk. 
Elég gyakran változik a 
személyzet. sok az új, ta
pasztalatlan kolll!!l.anő, 

- Miért ncm oszlanak 
számokat? 

Nem biztos, hogy 
jobb lenne. A löbb vizs
gálatra szorulókat ugyan
is mindenütt a végére so
I'olnák. 

-

akkor kapják meg, 
amikol' a nehéz mun
kagepek már elvonul
tak. 

- Mikorra lesz ké
szen a Szegedi üt felö
li hídfő rezsűs oldalá
nak m űkőburkolúsa? 

- Nagyon jó ütem
ben haladunk. Bízom 
benne, hogy március 
végére, mil'e ez a cikk 
m e gjelenik, teljesen 
készen leszünk, A 
Batthyány utcában, a 
szel'víz út és a já l'da 
között most csináljuk a 
beton fo!yókát a csa
padékvíz elvezetésére, 

- A város polgárait 
<IZ érdekli legjobban, 
hogy mikor adják á l a 
felüljárót ? 

- Mál'cius 26-án, a 
kivitelezesben rész ve
vő vállalatok koordiná
ciós értekezletén meg
állapodtunk abban, 
hogy a kivitelező cég 
a felüljárót az első fél
évben üzemeltetésrc 
átadja, 

Lévay Kálmán 

- Másik kilogás, hogy 
az orvosok nem a meg
adott idöben kezdIk a ren
delésüket, megesik, hogy 
rélórát órá t vagy még 
többet is késnck, 

- Erről nem tehetnek, 
mivel többen a kórházban 
ls dOlgoznak, ügyelnek, sőt 
a főorvOSI re[erálás is reg
gel van, ami szintén elhu
zódhat, s akkor még II 
műtéteket nem is említet
tem. E,'re a jövőben is 
számitani kell Amíg in
tegrált Intézmén v leszünk, 
nincs más megoldás, 

- Egyá.llalán : elegendö 
crvosuk van ? 

_ Nem, legalúbb öt~hat 

hiányzik , Jelenleg harmin
can vegzik a szakl'endelé
seket. Szükség volna pél
dúul szemészre, fül-orr-gé
gészre, 

- Aklwr, mégis bo]!:yan 
blrk6znak meg az egyre 
növekvo felad a tokkal ? 

- Mint látja, nehezen: 
CeszUllségekkel, surlódá
sokkaL Oriási idegi es fi
zlkni megtet'helésnek van
nak kitéve munkatársaim. 
F'..s higgye el, őket is bánt
ja a zsúfohság. Igyekszünk 
felhivni a figyelmüket ar
I'a, hogy kedvesebbek. hu
mánusabbak legyenek, 

Eg-yébkénl, iga"Zgató 
ur, tényleg ilyen betegek 
vagyunk? 

- Túlnyomórészt. saj· 
nos , igen, de sok az indo
Io.ola!lanul jelentkezö is.· 
Nem biztos, hogy erről 
csupán az illető beteg le
het, ámbár az is Igaz, 
hogy több biUllommal le
hetnének n kŐ I'zet( orvo
sokhoz is , . . 

Temesi László 
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Akinek van és aki szeretne 
Még két-hál'omszázan juthatnak hobbikerthez 

.. A KiskunhalIIsi VArosl Tanács eddig 26 hektár 2838 
négyz~tméter zártkerti földet adott lartós használatba 
260 személy rés1.éI"e, 30 évre, hektáronként 22 ezer rcr
rint egyszeri hannálalbavételi díj ellenében. A [öld
területek nagysága 800-1500 négyzetméter között in
gadozik. A töldhasznál6k közDI 180'-0n tagjai valame
lyik kertbm'ól kGrnek," 

Várnai Iv," Qsztályvezető bes7,amOlójábói IdéztUk a 
fenti részleu~t. A vár051 tllnács végrehajtó bizottsága 
ugyanis március 26-án tár&,Yaho meg a nagyOzemlIeg 
nem hnsznosrthut6 földek tartós használatba adásánuk 
tnpantalatalt éli n klskerlmozgalom lOvábbfejlesztésé
nek lehet6ségell. A beSzámol6 elkészitése és tárgyaláso 
között oz Orsz6ggyaJés által ellogadott új midtörvény 
kimondta a tartós használat kategória megszOntetését. 

TARTOS BÉRLET VAGY TULAJDON? 

A kiskunhalasi kép meglehetósen változatos A be
vezet6ben idézett 260 sumélyen kívUI 240 tagja van az 
áré$'l. zöldségtermel6 szakcsoportjának, ahol a föld a 
Vol'ÖS Október Tsz-~. A Iwvetkezet egyébként a saját 
terUletéböl 285 hektál1. adott Wrbe 810 személynek, a 
Vörös Szikra Tsz pedl~ 70 hektárt 88 jelentkez6nek. 
Az emlitett IBrtós és nem UlrtOs bérlettel rendelkezök 
közül 1337-en nem u mE!'/.6gazdaságban dolgoznak. 

Az áfész-sl'.akcsoporl által használt terület. els6 bér
leU Ideje 1987-ben lejárt., de meghossz.1.bbítolták 1990-
19, A hasz.náJók Órdeke, hogy minél elóbb veglegesen, 
vagy minél hosszabb Időre magukénak ludhassák a te
rületet. hiszen ut6l IOggően költenek rá; bekel'iUk, 

VILLÁMBESZÉLGETÉS 
Met, súros Lászlóval. 

A Pódium el6adássoro:r.at 
harmadik vendégekcnt Ór
kezett hOzl',ánk II napokban 
l\l ensir~ 1.45'1.16 KO$liulh
dlJns kJvAl6 muvé$z. Meg
ragadtuk IIZ alkalmat az 
ismerKedésre : 

- Hál - kezdte mQhO
lyOl_ - lfi6.oban uUlel
tem és soha életemben
ben nem akartam mis 
lenni. mint szinész. Végig
jártam, mint mindenki 
más, I:I.Z 06koltlkal. de csak 
hosszú kényszerpihen6 
utan, ötvenkett6bcn kap
Iam szlni álláSt Debrecen
ben. Ezután Smlnok., majd 
Budapest következett. 

- HaUom, most SzeKed· 
re szerz6döU, 

- Igen, J ó ott a hangu
lat, kedvesek ti társak, 
meg tudja, egy kicsit na
gyobb a csend, mint Pes
len, VárkonYI halóla óta 
belerásullum, elkedvetle
nedlem ott "Cönt". 

- Mostanában eltunt II 

filmvás7.onrÓl és a tévé 
képernyöjér61 ls. 

- Nem hrvnuk. Megsér
t&itek. Lehet, hogy vala
hOl rosszat szóltam. 

- Milyen ma szlnésznek 
lenni ? 

- Aki manapság szí
nésznek álJ. bizonyos ro
kiR elvakultnak ken len
nie. Higgye et, nem j6 
mesterség e7_ Nincs se 
anyagi, se erkölcsi megbe
csUlése. tn úgy látom, 
Magyarországon nem lesz 
Igazi színház, mrg houá 
nem éM6k IrányIlják. 

ll. I . 

Gyurl .. ovics Tiborral 
A veszprémi Petőfi SzIn

házban nagy s ikerrel jáls;t
szák f'ekvÖlámasz dmú 
darabját. trónak ritkán 
adulik meg, hogy sajál 
szinpadi művében szere
peljen. 

_ Tordy GéUl barátom, 
II .Iarab rendczüje kérl tel: 
j4t.lIl.am el az. ezredest.. 
Ez egy egészen különös 
helyzet.. Szemben állni a 
renektorokkal, u tekintetek 
kereszttOzében. MenekU
léinek ls érzem élelem 
megoldatlan kérdései és az 
ö res,seg elöl. 

- Könnyü lehet a sze
repe, hiszen saját szövegét 
mondhatja. 

- Más leírni és más 
minden este másodpercn)'! 
pontossággal ugyanazt 
megelevenítenI. Mondtam 
ls néhánysz.or : ez a Gyur
kovics nagyon nehéz szö
vegel Irt.. 

- Könyvei közül me
lyik u legkedvesebb? 

- A Rlklkj gyerekkönyv. 
A Kudi a levegócmber, 
luvaly az év gyermekköny
ve lett. 

- S a szlndarabok? 
- A Nagyvizit BtHcsi 

Tivadarral, s az lsten nem 
szerencsejátékos Mensáros 
Lászlóval. 

- A próbák, a SzeTep
lés- sok időt elvesz az (rói 
alkotástó!. mégis mUyen 
tervel vannak, beszélne ró
luk? 

Nem. Babonás va
ltYok.. Megh'hatja nyugod
tnn, 

U. zs. 

SZEMLE A UI::KAA·VOtCYUI::N 

Előbb·utóbb szemétdomb lesz 
CSAI'O ISTVAN, l. la nAtII drudeJlenlul blwttdll'nak I'-tnö
ke I'Jflku~I IIIOII bennünket a rrÓl. mti IllPan,,- ltak .. II'-jj:utóbbi 
ü lh llket lCövelö hl!I YI.Jn l uemlfln: 

- Eltl81.ör lY. iI ,ynevueu u e.kall- yölg )'el nh lülC mell', Lehel, 
noll'3' nem luolJ$l.IC, IJY hlvJ'_ ~nk.n • ttMdnó!l l\otflClól ts .. 
Münnlen t'eren l! IUet., \" 'amlnl II \'uoltvonal 'Ital haliroh II!
rll ltlel, III Clalidl n'uk, lorhhllk i pDltek , u.n'lInllkkor a 
kl)zt""n ,U.b.tlon ma r Ild l leralet e ln llny.,olt. J lI l ',merl, hO rY 
n,ln(lI c vannak, llkik uem~Uerakón .. k lekintlK .. nem k~lIöen 
rendU~1I lerQlelOlt, OI~(IUJJilunk Jllvuoha. .. tanAeanak a nln 
le~hl terv e lllfln.lU:R1 b II fellölti.1 Iln )'1I1I' eld~ero"si.I. 
~1"..,bIQk • dro.1 u~mill"lepet ts klirn)'i~1 lA • .Ja_ l

luk a kerflfHn kh'OIl klb.l"rOl"l ",ndbehmtAlAl, az ut llkon 
elbel)'e~eu nemf l foiyamaW. lelllkartAl. 

Melj'teklnleuQk mf:1r a lidklal S'"dllr I ........ IIbol buonl6t.n 
u I!l6bblekbu, JII"Ulalol If!ullnk a n1nlu&r~, l. dóurtla.ra 
"' a körn)'netn"nnynQ mf!lnOntelHflre. A YáJ'Qlr.Jlenlhl 
bhwltsl.r nerini IOrrösell ",ndbe kell bn~nl ts "'rhll!ÓV' k"U 
tenni l. f'et41 tl UICÁt. !lu.badk.1 oli i nakl ri!Ric, IZ ArpAd UI-
dl f. a M'ly" IUIi. - r -ol 

építenek. kutat furnak, A J lenlegi szerződés szerint 
ugyanis mindez tilos. Igérik. hog}' II bérlók érdekelt 
szem el6tt tartva s1.UleUk meg a végleges megoldás. 
A téesz ay. új tik/ényre várakozott és a választható 
kedvező megoldásra. 

Az áIész szerepét, kOrábban mint egyetlen lehetósé
get, nem lehetetl vhalnl. de ma mAr Igen. Jogilajl a 
legstabllllbb helyzetben a~k a személyek vannak, akik 
tartós hasUtálalba"étell szerz6déssel múvelnek kisker
let. Illetve azok \'olwk, mivel most. az új törvény 
m iatt új helyzet állt el6 - és egy üj kérdés is, Tar
tós b(!rlel marad, \'agy megvásárolható? 

HOGYAN LEHET HOZZÁJ UTNJ ? 

A Vörös Szikra Termelőszövetkezet 17 hektárnyi, 
nagyüzemIleg nem hasznosítható terOletét tervezi 15 
évre bérbeadnl, fl S6stót6l északra lévó körlés es II 

vasútvonal köwtt. "alnmint II Gubodl üton. A Vörös 
Október TermeIÖ$li:)\'elke1.et pedig 8-10 helo::lárt a 
baromfine\'el6je mögött. 8Z .. olaJos" üt mentén. Az 
Igényl6knek II termcl4szovetke7.etnél kell jelentkezni. 
A \'árosl tanács kezelésében ls "an még 79,4 hektár ál
lami földterület 147 tagban. többsége zártkertben és 
kÜllerQleten. Ebb61 mintegy 80-00 személy ~re ad
hato 800-3000 négyzetméteres parcella. 

Van tehát lehet6léK még arra, hogy 200-300 jeleni
kez6 jut.hasson hobbikenhez. Társadalmi érdek. hogy 
a bérl6t minél kc\cscbb meakótés akadályozza az ér
téket képez6 Ctild IegeélszerObb hasznositásaban. 

K . I , 

OJBOL LESZ LEVÉL TÁn 

KI mire rl,) ('! az utcán ? (SomM Lú'l.16 felvi:tde) 

HÁROMSZÁZ MÉTERNYI V ÁROSTúRTÉNET 
Az 101l0-as évek elején 

Kecskemétre és KlskunféJ
egyházára telcpitették a 
kiskunhalasi levéltár! Ira
tokat.. A helybeli kutatÓk
nak J6t;1.eI'ével hOh anyAK 
a félegyházi le\réltároS()k
nak. Ic&zönhetOOn elél:, j6 
állapotban van, ERY évti
zede vetödGtt töl a gon
dolat, hogy Halasnak ITIé:g
ls csak kellene snjét levél
lill', Az elképzelés mosl 
végre valóra vfllt : felújf
tottAk az e célra szant 
épületet és egy levéltári 
kezel6. valamint a vezet6 
személyében már két mun
katársa ls van DZ Intéz
ménynek. 

A Papl'lka AntllJ Ulca 
/ 2-14. szám alatti házban 
a közelmültban nerelték 
össze D polcokat, hátra 
van még a bútorok be-

szerz se, no meg al': anyag 
Ides7.állltása és elremle1.ésc. 
MinderrOl O. Kovács J6-
l.set. II levéltár vezetője 
beszélt. Korábban, három 
évlll: Kecskeméten. a me
gyel levéltárban dolgozotl. 
{gy némiképp tájékoo:ott 
az ide kerUl6 anyag tal'-
18lmát Illetőcn. Bár, saját 
bevallása szerint, méR öl 
év múltán sem mondhatja 
nyugodt lélekkel azl. hogy 
valóban ismeri a gondjai
ra bizott értékeket. 

- A kiskunhalasi levél
tár il városi történeti 
anyagOI 6rz.i majd. Ertékét 
az 1700-.1.5 évekból szár
mazó jó néhány összeWg
g6 írategység emeli. A le
véllltrban 900 Iralfolyómé
temy! hely van, amiből 

300-at raglai el a vissza
költöztetett anyag. A ké
sőbbIekben Ide kerül majd 

{I VOll halasi júrásl hlvntull 
tis az 1945 utáni, még II 
tanócsnÓ! lévő forrásnnyag 
is. 

A 60-as évek közepl!n 
készüll el Hal8S helylórté
netl monoKrófiájdnnk els6 
kölete, amit azóta scm kij
vetett második. Tulajdon
képpen még hll5ZnAlhnt6, 
de az idt'S mM jócskán 
tul haladta. Elképzelésem 
szerint - ha már a város 
milliókat dldozotl arra, 
ho~y a levéltór IdekerOljön 
_ ti tárolás. n gyujtés. a 
leldolgoz.ás és a közmüve
lödésl tevékenység közUI 
az utóbbi kel16re rordlta
nánk a legnagyobb ene.r
giát. Támogatnl tudjuk 
e.zentúl n város helytarté
net!, honismcrctl m07,gal
mát. Tudomá80m s7.erlnt 
lel'\'ezik egy üJ Hnlos mo
nográfia ó5Szeóllllt'tsát. 

Ehhe? foly tili nánk el6ta
nulmányokat, de ezzel egy
id6ben u térnával roglalko
zókat ls ösztönöznénk : vé
Geuenek mélyfürásokat a 
most már hozzáférhet6 
forrásokban. 

Szúmitok a fiatalokra is: 
a glmná.zJumban január 
óta vttetem az ifjú törté
nelembarÍllok kBrét Az 
alapismerelek elsaját ítása 
utAn jövóre már önálló 
feldolgozó munkát végez
hetnek a diákok. Nem sze
relném, ha az intéunény 
egy hivatal lenne. Mivel 
al" emberekben egyre job
bM él a vágy. hogy a 
mültat rekonstruálják, 
megismerjék. azt hiszem a 
legszel'encséscbb id6pont
ban kerOIt vissza a levél
tár KIskunhalasra. 

ll. K. E. 

T 
öbb újságcikk ls 
hírt adott arról, 
hogy Kiskunhalas 

környékén már hosz
sz.abb Ideje egr Is 
merellen vad, sokak 

TALÁLKOZTAM A PUMÁVAL 

"Vannak erre vadászok? •• 

Na, lAtja" 
emiatt, úgy néz kl. 

" nem ls maradok so
kJlg, Ismerek o tthon 
egy pumnIányt és 

szerint egy puma tal·lja rettegésben II vidék állat
állományát. A vadán.ok Igyekezetét eddig nem ki
serte siker. Az tlet és Tudomány egyik februári 
5Zá.mában o lvastuk. hogy a vérszomjas állal min
den bizonnyal farkas éS leterltésére a Kiskunhala
si Allami Gazdaság 10 ezer Corintos vérdijat tű
zött ki. 

Megvullom. engem ls Izgalommal töltöttek el a 
hírek. KIváncsiságom egyre növekedett. Elhatároz
tam, ha törik. ha szakad Celkeresem ,,61" és nyi
latkozatot kérek t6le, SokálK kergettilk egymál;t. 
Mindig máshol bukkant rel, mint ahol éppen ke
restem, de végre sikerűlt. 

S7.arkás-Debeák egyik erdejében akadtam nl.. 
EI6ször barátságtalanul rogadott. de amikor el
mondtam, hogy egy új lap, a Halu&i Tilkör olva
sóinak szeretnék vele Interjúl készIteni. végül kö
télnek 611t. A puma, Ml!rl. hogy én annak láttam 
- és ezt végül lj ls bevaJlottu. 

- Hogy érzi mogál Ilt, Kiskunhalas környékén? 
- kérdezIem. 

- RemekUl - mondta, persze puma nyelven, 
- Nagyon hálás vagyok az Itteni tillattart6k.nak, 
a szövetkczetnek, az állami gazdasAgnak azért, 
mert Igen Izletes állatokat tenycsztenek. Ami az 
eHát8somat Uleu. solmt kösl',önhelek nekik, 

On javakorabeli puma Pumáné nem hiány· 
zik? 

val6sz.InO Ö$SZeköltö
zünk, ha uakmal kOldetésem véget ér. Mert gon
dolom tudja, ex a kirándulás lényegében egy to
vábbképzés volt. Sokat lanultam, Tajó, Zsana, Re
kettyés nagyon kedvel emlékem marad. sokat me
sélek majd a kis pumáknak. 

- €rdekes, hogy eddig senkivel sem jött össze, 
legalabbls nem tudunk rólu. 

- Találkoztnm egy pusztai emberrel, elbeszél
get ~Onk . ertett valamit pumául. de olyasmire 
akart rávennl, amire nem vollam kapható. 

- Kivnncsivá tell , .. 
_ Ana kért , hogy marjam meg a szomslédját, 

mert haragszik rá. Aztán : ijcsszem meg fönökét, 
megad!.a n dmel iS. Amikor láttu, hogy nem áUok 
kötél nek, a7.éI·t könyörgött, hogy legalább kárpót
I(lsul harapjurn meg az any6sát, Meg ls néztem, 
de mondtam, ilyen rágós teiadutol nem vállalok. 
A cs!a'ke viszont. umlt hozott, jól eseti. 

- A vadAszoktól nem IllI'tott? - firtattam, 
- Na. ne vicceljen. vannak erre vadászok? -

kérdel':te. majd Igy folytatta : _ Látni ugyan láttam 
férflllkal durrnn6 bottal, de uhogy elnénem, nyu
lat, fácánt keraettek. Azt hittem, valamilyen ijeszt
gel6s jlltékot \hnek, - Tán' ct!ak nem azokra cé
loz - méláz kissé bizonytalanul _ akik a múlt
kor bakot 16ttek l Sejtem. hogy rám számítottak -
kiló~olt alóláb 

Klspéler Imre 



• 

&falaoiJ~ 

Ünnepi megemlékezés 
Iladok t~s.abadulili

nalt .. 2. évfordul6Ja aU,al
mib61 ünnepI mtgemléke
'lEst tarta nak ' prIlIs 3-in , 
pénlekcn 18 ó .... kor • Gó-
'lOD Islvin i\lüvel6d& 1 
Köz.pontban. Ue5zédct 
mond : l'intér Imre. , II "á
rOyl p'rt - v~rrc.haJtÓ biloU .i, tarja. 

Eit' merdóx6en, 11 óra
kor al. AIt.lin ~. Müvd6-
d&1 Központban Simon 
Gibor, II vAr081 pártbh.oU
ÚI tflki r. nyitja mer ktt 

nev~ ,.,.aflkusmúvéliz, SÓS 
LAszl6 iti Kemény ev. po
litikai plnká ljalnak klilli
,isAt. K/J1t.re müködlk 11 .11.1-
, 'ani Zolt ' n elóadómüvm. 

ApriliS "-fn 10 órakor 
a Lenin l éren Kiskunha
Ins politikai és tarsadalml 
szervei nek, tegyvertl tes
tületelnek, valamint ÜItC
mcin!:!k & Intézményeinek 
vezetöi, képvlsel61 mc, ko
Slorúuá k a Szovjet 11651 
I>mlékműve.l . 

Társadalmi munkások elismeré.e 

A Márciusi Front uilizlóbontásMak 50. évfordulója 
tiszteJetm Tt'ndezeu eml~kalésen Kiváló társadalmi 
munkAs kitUntelé$ben rész.etllll: Sxarvas Lisz.I' . Tu 
bánn.kl J6'lSdn~, PUn Gyu la & JuhisI Sándorn~. t.r
demes lArsadalml munkás elismerést kapott: lIalisl. 
Sándor, K on)'a J e n6, Garas Mihi \)' ts Babud Kitoly. 
Nyolcan a meuel n~p'rOnt-elnökség, tizen pedig a vi
rosi népfront.blzou", emléklapját vehették áL 

Kulturális kínálat 
(<Íp,.ili, 17-ig) 

FAKLYA f ' IL1\tsZINnAz 

Áprili, l_'n t . " I 6",kor: 
VakYllotlban imalYar). 

t-$·60 • ór.kor : A ... ~n .u .... (antolI ..... órakor : 
Sullod.1 noba tolUlI). 

1-1'" 4. • ft I orakor; 
V.l~IYM óti.rat (uovJet). 

I-J·tn 4 ~ 1 óraknr' Kell)' 
h4H1 (lr.fltrnl. amtrlkai), 

l_U''''' t •• 61. • 6noJwr: 
eMil. .nyu l (maDar). 

II-fll 4, • ti • 6n.kor: 
Brull I. tammlLaij. 

13-11''''' 4 •• 61. • ónollor : st,... haj ~ lU ar.ny t-rGd 
,.merikal-lpanyoij. 

n-6.Q 4 . . ... órakor: Oy.-
nU. 'my ... (IIJnaij. 

GOZON IST" AN 
l\1OVELOots. KÖZPONT 

Ápril ... 4-fn \I Makor: KI!
:r.tplAkol" klub, .. Del»-Aulal 
ktpek" - Hajn.1 Klot r. dla
vel.ll8a bemo'Il6I •• "neh.U
.alU. A:r. .. lit tlnl!d halnOd 
kell ••• " clmi.l tum "'cll,,". 

. · tn I~ órlllor: J.IIlJllÓmO
hel)'. I>aplrból k~UI ... tmo
Ulkko!Al\6. haj10.alU) : l' 
M.kor: M.pnyosok klubja. 
Unnepl me",mltk.:r.&. ba"'t! 
beII~lll!h5. 

l·l.n • órakor: ~7.Un ldÓII 
pro,r.m. Aprok t6nc. (kb'" 
J*II!IIOk) ; 
II órakor: FOITia OJ T\jkOr 
KJub. J"1.koa vet4:llleclO. 
.-in • órallor: nlln~ 
p~m. tlu.vffi aJ*nd~koll 
lltullfte.. 

lfotn I' onokor : koxtplAkola. 
klub. ~Unldel héwt •• 
I.mlnk- es fodr6nvV1lftl1. 
IIlmvdlt&ek. dlKo) 

11 ·4:a lJ Ón.kor; !.iIuzómll
hely. RonlYbabtk Iltuil~: 
I' ónokor : kÖ%ilpüleol'" Ielub. 
S:r.Unldl!l h~ ... "., tmaln'ar 
t6nc:h*:r., 1.I'nehall,atlol, • Hair 
c::ImG tnm vettea.. tNlIluJaete. 
I IllmrGl •• Irorsullróij. 

IZ-in l' orakor: Jo .. p nyo
IIOk klubj" KArtyac:u.lI. dO
minó. :r.e.nehall •• ÚIII. 

u·"'n l' Makor: ForrA. OJ 
TUkar klub. B~zi!l.e'~ I) 

halMI e'~8Ü.yrOl. vend~.: 
dr. KovllCl Gyula f60rvl*. 

IC·'" l' 6n.kor: T~U pó
dlwnbétl<tl. Remellml1vek lAl'
...dpban Hc,~ii. D Oka 
~ Papp Ver~ alJI'. K4~re.mIl
k\>dlk: 51enllrmAi Ak~. 

ÁLTALÁNOS 
l\10 VELOOeSI KÖZPOJ'l,'T 

AprillA ,-.lia 1. ór'akor: Sd
lady Aron Ntpl(ll$kola. Ven
dtgelnk: a klAinlnh.11I1 Lyn. 
I'I)'QUea. 

IHn II Órakor: S.U..dy 
Aron Ntplól$kola. EI6adÓ: Or. 
KOYeCI Oyula f60rvo... 

It·tn: DSK kállabd. kupa, 
llut»'(\c;f;alNllOk ~re. ifIIl). 

11" n • Órakor : SlIbO Fe
rene IIÓru.I .. :r.U"AI • Sport
c:u.mokban: 14 .• órakor: mO
\·eIGd~poUI.l"'1 .kadimta. Ok
l.mpoUtlk.1 feladatOle • lor
"tny ut'n. l:IOadó: dr. Ke
lemen l:lemir mlnlJl:7.t(:numl 
tOoti~I'lyvnetO. 
".~n 15.SO órakor: l'lnokkló 

taJ. AR'TU5 MozgAsnlnfia:r. 1'16-
.dAla): I' ón.kor : Slllotdy 
Aron N~pfólllkola. EI6adÓ: 
IlOdOr Otu n~praj_. 

SZAKSZI~RVEZETEK 
VAROSI 81Z0TTSAGA 

(KhlbkllnyoUr) 
Aprlllll ~·in , 6n.kor: lU 

u ALtcW'~ Altalanoa llllIO
lAban, telllZ.badulobl .nllll
lenüz emli!'k ... efleny. 

1·to II órakor: C\lkorbetc
,ele kl\lbj.a. 

'-fo It Órakor: SulbJze ..... c
utell MI'I)'I!I 'Tantesinak n6-
blRDttsl..1 Mtell~e. 

U·"" 13 ónokor : • KÖJ.j"ke
d6ablzto~AIU lIJU,C'1 "ettlke
d6Je • ""111 Ielubban r 1.$ ono· 
kor: I C.11c:.toraalom rt.cuó
mIllIOr .dha ,,*ros\lnkDO.!. 

" 
HÁTSÓ 

~ les~1t nlCndanl: 
a kenyérbollot l' 

hO()'an lehel m~ko'l.eJIU!nl 
(Som3S LáuJó feh·tHele) 

"Ne a tnkrlil 6tkO'ld, ha n arcod rerde" 
(Molit-re) 

SOROMPÓK 
I. IlaIlU a .orompÓlI ... aro.a. Nrkem • KISZ,I.kolt.lepl 

atj/ll-O a kedvenctm. 011 jÓkai lehe1 ... ,,.ko:r.nl. s hoSs:r..a
s.n ell)f"u~l.elnl • kOClllkb.n IlItIllkel. MCll\YUat.thul 
kl lA In.k r.: u per(:en Iul I. urv. 1Ir1 l'LatÓ. KtuAUoll 
• Il. ~ni:1. nyllJtó«lm i!Dr4 ... zemltlód"'k. TOlat"'l v~ 
.anek_ Lawm, 1 ... 11'1 ~·t.t-. Ullek lA u latl\l!!.·6& Y.uUlU
IIIk: hC'II9 h.ver. t'z hWl~onl'lIy "'911 I Sl"~ m9Jd\lI.I
III le ... ent a .. "k' la, ~ u,y khU\ \'IAI>:r.a: ro.pUI Jú
mOItad, ponlOll.n hanntncll\1 MM no:-m lJ boP:r.anllQ(\um, 
nln' milyen k4!dVtll mClJnyulJlalOlt. IlII, ti • kOCSIII lII 
u'molta .•. 

II . 5tC'Iedre me.yek. IIh'1."" menn~lI. ha nem lorl.' 
"olnA 1'1 ut.m • sorompó. mt-Iyre ninc:. kllrv •• hOlY II 
pen:t'n 1\11 II "'rva IInhaló. vonat .e.hOl. Esik az. I!IIÓ. 
Nthany kertollpAt1>S. . lbIlJ.... "a •.• kad")''' .11111. elhll:r. 
mtllt-tle:m. Mf. jU,t perr. Nflem • IIOrompót ~ a k OC.'lllm 
mlllll!.lfIjlát. Nem IIlmmel. H'rom pen: mlll ... a bekUBJ:lk 
a ... OP1\Uütty. majd ilJ.bb IlArom eltelu! ... el • uere.l"fny. 
al •• I .... U5AuaL Ponwaan 11 perc:t.\ • ."In,ó:r.tam. H. ,'u
UtM lenn611. bfO .. dnAm ilJlwlltnl: lelYen IIOrompÓ un 
helyzf'lben kb. to) nmti ... o:-! mil_bb .•. 

UI. S:r.e.lIJedr(i1 Itlvoll. 'Torollerdóntl UIO~ aLadal, 
de nern el6:r.öm ml'l. m""n bec:aofl(lk utAna. Vidám Ui r
....... a kOQ;I kla)'<kUt e16ut-m. !..AlOm. 11 i!'pQ10 teUII
,'M lilA erve fO.felj m\ltollDlnak. egymásnDk magy. ru.
n.k. A nllY sorompó urv •. .11m • kOCllI IUI'\ll tova bb. 
MI sa. IBnyaba. I!n lA a.,.. melYek. AtUn .• legn'IJyobb 
mearGllonyOd_nl~ .• Lada ""ordul II epOI6 'elülJaró
fil. Akkor kapmotoll: a benne Ulóa. bI:r.onyar. oem h~
bl-Uek. MI .. Iltld:nt-k. a J..-adan",: nyoma \'iSI.. ""r hal· 
lanl "i!'lem 1\ puUlDüI. mikor .1 .ut6 lame! telt1lnlk. ro
bUli vmutel"'. A "Mór letek"n az .bl.kOl " taUn kt", 
du' nem Wdod hol a lellktrr.clebbl ,,,lUljaró? HOlYn" 
t\ldn'm! A 11.'1111 IllOn. K~kf'tlll'te.n 

P . , 

SOKBA KERÜLT A VIDEOMAGNO 
Hurtony Atilla, IB éves, 

bUnteteU e)6éleu1 kiskun
halasi lokos tavaly nyáron 
méa: antalosként dolgozott 
korábbl munkahel)'én. To
I!n D nehéz fizikai munka 
v lUe arra 8'1: e lhatározásra, 
hogy könnyebb megélhe
téIt keressen. Munkahelyé-
161 bforelt egy mOsxaklla& 
elégg~ leromlott élJapotban 
lév6 Barkai lépkOCllt, 
amivel fuvarozni akart. 
Egyre több hlbAJa lett az 
8utónak, de alkatréure 

nem volt pénze. Közben 
kiterjedt ismeretségi köre
ben sikerült elhItelnie. 
h ogy mindenhez. hozzA tud 
jutni, méghozzá ami 
nem uto lsó dolog, - 01-
"Ó,. 

Már augusztusban egy 
halasi Ilmerősének mt'g
Igérte. hogy szerez vldeo
kamerát, el61egként felvett 
t6le 30 ezer forintot. A 
pénz egy részét iépkocsl 
alkatré57.re, a többit meg
élhetélre költötte. mivel 

ekkor már munkahelyén 
nem kupott Clzct.eIL Ter
méu:et.esen Ilyen olcsón 
nem .Ikerüll neki a készü
léket me&\·ennl. Igaz nem 
l. 6.11t I7.Andékaban. 

A kezdeti .Ikeren fel
buzdulva, egyre gyakrab· 
bon kereste tel \smer6seil. 
akiknek felajánlotta, hOgy 
oxlgén- és dlssoul-,bpa
lackokat. Zslaullba Ot fo
kozatú se~ségvált6t, 
vldeomagnót, VOlly NSZK
m!rk6t 3Zerez jutányos 

áron. A "megrendeI6kt6t'· 
11-15 ezer forintokat veU 
Al, a pénzt magára költöt.
te. Illetve. a hónapok múl
tán egyre tUrelmetlenebb 
hltelez6knek - a l.ortoz!s 
részbeni klegyenlilésére -
adta át. 

Az előzetes letartózllltás
ban lévő Hunony Attila 
ellen az alYén nagyobb 
kárt okO%ó. nuetuerOen 
e lkövetett csalás alapos 
gyanúja miatt vádat emelt. 

V , K. 

OLDAL " 
Április l-jétől 

minden építményhez 
kötelező 

az építési engedély 
Apl' lI l! elsején lépett 

életbe az épltHl és hasz· 
nálatbavéteU elJéré.s uj 
nabélyalró l SZÓló 12/ 1986. 
EVM. számu rendelet. Er· 
rö l faggattuk SzablldO!! J á 
nos t , avArosi tamicl mú
.szaki osztályAnak vezet6-
jél 

K é rem, fOll a lja in
ne p4r mondatban az 
előzményeket . 

- A koribbl nabályo
~S menlesltelte ax é l18m
polprt a külonb6%ő enge
délyeztetésl e(járAsok alól. 
igy II kisebb létesítmények. 
melléképOletek stb. éplte
sét elegend6 volt csupán 
bejelentenI. Mint at orsd
gOl adatok ls mutal)lik, 
Igen sokan és laen sokszor 
meR ezt ls elfelejtették. 
HIllason ls Jórészt ennek 
köuónhetOen smporodtak 
el II J6 ízlést iérl6 és a 
környezetb61 kirivó sulnlk 
és bodegák, amik Ilztán 
sok vltArll adtuk okot . AZ 
esetek tőbbsegébcn elma
radt a7. épftésl hatósági 
kontroll, 8 1Z0msXédok. a 
tégubb lakókö%ÖS.séa JogOl 
érdekelnek képviselete 

- 1\11 Oz új s l.l1bályow 
lenyere' 

_ HolD' ezentÚl minden 
épulelre és é phményre 
(kerités. n~'an k1myha. flo-
3zer, ól. stb.) cpltl.~1 enll:e
délyt kell kérni A beje-

lentesi kÖte!e:l:ettsél!. pedig 
mint olyan, megszünt. 

Oj \·oné •• hogy az enge
délye:l:éshez. az épltésl ha
tóstlg helyszíni szemléje 
kötelező 8 kivitelezés meg
kezdésekor. w"ább4 a fel 
húzot! falak "okolása előtt. 
a padló és födémszerkeze
tek kialakításakor és az 
épü let befejezését kóvet6-
en. Ezzel klv(tnja a rende
lel elérni a vlirosrende2!M1 
és o hÖ$Zigelelésl el6irA
IO~ valamint a kivitelezé
s! .zabályok betartásAt. 

- f:s ml a helyzet a 
.. hb ilagos" klvitele7éssel? 

- Aprilis elsejét61 en
nek szabályait ls módosf
tották. Jelenleg is kötelez6 
mAr o (elel61 müszakl ve
zet6 alkolmozAso. A "mo
szek" építkezés \'olameny· 
nyi munkafázisát szintén 
munkanaplóban kötelező 
rogzltenl, amit a mt1szakl 
ve'l.et6 oltifr€tsávol Igazol. 
Természetesen e-l. alapján 
bármilyen. az engedélyt61 
e ll~r6 munkáért a múszaki 
vezető relel6ssegre von
ható. 

Egyébként az új szobá· 
lyo1.61. gondOlom. föl vet 
muJd jó néhány problémál. 
Munkatársaimmal készsé
R~ állunk minden ér
d\'kl6dó rendelkezésére 

• 

Kiégett egy lakás 
M.l,t.IUlI li"n .tM·kor 1.

IdlIlbhk r\lnIOtÚIl ahaiul 
litw uóa""l. Az Erdei .'erene 
"'ri l'k6tet"pe.n • 6. uamu 
t paleul)mbbto el)' h.,madlk 
emeltIl I"k'" .blall llb61 htlm· 
pGlnOIl 1'1" I toll . A U!.zOI· 
tók rl)vld ld" I I ... "1',,JtJ'k a 
"'nl"kal. majd n>t, lIel dMilh 
• naIl6r,'" 1'tJ.A"'., m"ty I 
la l lIelt-lkutlin" lI uk't hlv.-
1011 Itldcrhenl . 
BÁNFI VU .. MOSI.K It~tf"l.ob'. 
lak'db"" li Jelnl! Idt'lpOnlblUl 
n"m l. rló.kO(loll oUbon n nkl . 
.\ parll AruhUbln dul .. 0J.6 re · 
Icse.et _ aki. ml\ll'n '-ne-I· 
teU6k II nomllÚdOIl. k,hRI-

bee"'e hauroh .. u. - .. nyhe 
1O-tImkt"edsHl .... kOll IIJI.pol. 
ban vlll'-II k6rlúsbl. '"' 1'16-
.... ~. ~16a ner1n1 • k' r tr
I ~ke mlnle.y II eaer torml ' 
&:ro I'lylk noba, t"-IJ'" ber!!n· 
d".'-SflVel I "''''Ok martaltk. 
11'11. 

Ar. m", bbonyo5, hoU' a 
Ilkúba" n!!fU mlndt bekiP' 
HolvII aemmUyen "ramlo,"'. 
nIJ,. ..... ktnQl'k. 
" litze, YI IÓnlnQlelJ I Illbln 
Ili ... iI elektrOmo. "eullik ú r· 
Illa okozta. " vl7.11X'11lt IAp
d rtakor m~JC laflOIl . A 01.
"dOI a 1a0'1:S 112.00nll e lht
I, UlI'. I m'r meIJkezd5dOu • 
11*,'1'11 la..... hl'lyrdllltlosa. I •. 

DO LL l' HOLL - NEM 
A NtPlUbaONt m.An::IUI II- I aumAban ol"",halluk. hOJ)' • 

MplUrtl DOUy MOll qytlllU apl1l. II--fn k!!ldl me:IJ hArom 
het"" ol'$UaJAró turniJ". EID'. II~. h.llr ... ml~1e " ny .. r ,,1-
mil uj mllao"'v.l. AJ. 1'1..0 tellfj)8ro Kl!Ikunhaluon, a .port
a.mOleban kerUl IOr_ A hir h.IIIIUn te letonon telhfvt\lll Su
mertdl L.IIuIól. al Inlnminy laaQllóJAI. aki • kövelkez6ke1 
mondla el 

_ AI .pnus IfolY l""IIb1""t h.n."el'$l!P)'I lemondt\lk. \l1Y.n· 
b • k/);(veut6 O~""'" R.ndaG IRIda nem kllldt.e el • kin 
hallrtd(,~ ar. tl.yne'·nett tel\'eUIO .ny.~ (UÓJ'ÓlaP. pl ..... ' 
lnb.). IlY !IZ el~"''' nem ludlunk lIeJk'len telll~Qtnl. HolY 
.... I.ml jÓ túrnl II .nolgAIJale. eIO'.et8 terveink surlnl mq 
a nyar el6tt tOladJ\lk • 81klnl e~ue.t " 101' kerUl Q 
RoGO "lD'uua korlibOan "Im~t k"no::«tJ~re. \·.I.mlnl 
KOrd. Oyör.y és III1.6u KUn h.lasl f"I"~",. Eull ld6-
pontJ'ról tnesltjUII • IIOX~t'I. 

A DdI-lUaI-Kblk\ln Mel)'e:I VlzmO vaUalll. 
• KlJlkunh.IMI AII.ml O.:r.duAa. 

a KllIk\lnhal .. 1 8arGmtl,eldola:ol.Ó VAII.lat, 
• KlJllruntt.11UI1 VOI'ÖII Oklóber 

8 Vtlro. StilIr. Tn l.pJI 
81erk8UI • lI('rk~lttlbl:r.ot\JIA., 

A saeflt":r.Ulbl:r.oI\JIA., ... net.GJe: .. OldI !.aj"" 
1'1'11'10. u.e.rlll:nzt,). KUIUI Ferenc: 

A Aerknzt6HI time: 
14M KIIII:Unl\al .... K~I'IIU, O. ll. - Tt-It-lOn: D-l4t 

KIldJa; _ KIskunlUlIMI oaromtUeldollOaó vallaIA, 
FelelOe lIJad6: I'OI'X.I"I Mlter 1'lIPtó 
17 aHI Peltifl Nyomd. KlJlinlnmaa. 

1'1''''''''::'' \'HelO Vlllor J 'nos 


